UNIVERZA V LJUBLJANI
PEDAGOŠKA FAKULTETA

DIPLOMSKO DELO

MAJA ISKRA

UNIVERZA V LJUBLJANI
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Študijski program: Specialna in rehabilitacijska pedagogika

VZGOJNA VLOGA UČITELJA V
OSNOVNI ŠOLI
DIPLOMSKO DELO

Mentorica: dr. Tatjana Devjak, izr. prof

Kandidatka: Maja Iskra

Ljubljana, maj, 2014

2

Zahvala
Zahvaljujem se mentorici dr. Tatjani Devjak za strokovno usmerjanje in
pomoč pri nastajanju diplomskega dela.

3

POVZETEK
V zadnjem času se kaže čedalje večja potreba po vzgoji za vrednote, in sicer zaradi
moralne, ekonomske in politične krize (Delors, 1996; Divjak, 2000). Vzgojna vloga
učitelja v primerjavi z izobraževalno postaja vse pomembnejša (Grandić, 1990). Šola
je opredeljena kot vzgojno-izobraževalna ustanova in že s tem nakazuje na
povezanost vzgoje in izobraževanja. Vzgoja se mora vedno dogajati preko pouka, če
želimo z njo doseči trajne učinke (Gogala, 1966, v Kovač Šebart, 2000; Herbart,
1919, v Kovač Šebart, 2000; Elster, 1983, v Kovač Šebart, 2000). Kot temelj
vzgojnega dela učiteljev veljajo tiste vrednote, ki so stvar čim širšega soglasja ljudi in
so izpostavljene v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah ter Konvenciji o otrokovih
pravicah (Marentič Požarnik; Kovač Šebart, 2000). Šole se pri vzgoji opirajo na dva
temeljna dokumenta, ki sta Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 102/2007, 2.
člen) in Bela knjiga (Krek idr., 2011). Potrebno se je zavedati dejstva, da vrednot ne
moremo poučevati, ampak jih morajo učenci izkusiti v šoli v vsakodnevni praksi
(Dewey, 1975, v Kroflič, 2004; Delors, 1996), in sicer preko zlasti osebnega odnosa
med učiteljem in učencem ter v skupini (Kroflič, 2004). Učitelj mora biti s svojimi
lastnostmi, komunikacijo, odnosom in ravnanji učencem za zgled (Pavlović, 2000;
Delors, 1996; Margan, 2012). Poleg učiteljevih osebnostnih lastnosti so za vzgojno
delo pomembne različne metode. Vsak učitelj mora najti svojo metodo, ki je osebna,
pristno doživeta in izvira iz njegove notranjosti (Gogala, 2005). Kljub temu lahko
izpostavimo nekatere v zadnjem času pogosteje omenjene učinkovite vzgojne
metode. Te so: postavljanje pravil in meja (Palmer, 2001; Rogge, 2000; Žorž, 2002),
nagrajevanje, pohvala, kaznovanje (Musek, 1999) ter preventivno delo (Blum, 1999;
Rebula, 2001, v Gržan, 2001). Od učitelja se v vzgojnem smislu pričakuje veliko,
zato je pomembno, da se za to delo primerno usposobi. Po raziskavi se slovenski
učitelji prav na tem področju ne počutijo dovolj kompetentni (Valenčič Zuljan idr.,
2011). Usposabljanje se prične z začetnim izobraževanjem v času študija, nadaljuje
z obdobjem pripravništva ter nato z nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem, ko
je učitelj že na delovnem mestu (Valenčič Zuljan idr., 2007; Cenčič, 2004). Poleg
tega pa je za vseživljenjski profesionalni razvoj pomembno tudi učiteljevo delo na
sebi (Delors, 1996; Palmer, 2001; Twentier, 1999).
KLJUČNE BESEDE: vzgoja, vrednote, učiteljeva vzgojna vloga, vzgojne metode
4

ABSTRACT
The need of value education is increasing recently, due to the moral, economic and
political crisis (Delors, 1996; Divjak, 2000). Educational role of the teachers,
compared to the teaching role, is getting more important every day (Grandić, 1990).
The school is defined as an educational and training institution which indicates the
relationship between education and training. Education must always happen throught
teaching if we want to achieve lasting effects (Gogala, 1966, in Kovač Šebart, 2000;
Hebart, 1919, in Kovač Šebart, 2000; Elster, 1983, in Kovač Šebart, 2000). The base
of the educational work of the teachers are values that has broadest possible
consensus and are to be found in The Universal Declaration of Human Rights and
The Convention on the Rights of the Child (Marentič Požarnik; Kovač Šebart, 2000).
Two fundamental documents: Elementary School Act (Uradni list RS, št 102/2007, 2.
člen) and White Paper (Krek et al., 2011) are the base for upbringing in schools. It is
necessary to be aware of the fact that values can not be taught. Children need to
experience them in everyday practice (Dewey, 1975, in Kroflič, 2004; Delors, 1996) in
partucular through a personal relationship between teacher and student and in the
group (Kroflič, 2004). The teacher should be a rolemodel for the students with his
own characteristics, communication, relationship and behaviour (Pavlović, 2000;
Delors, 1996; Margan, 2012). Besides teacher´s personal characteristics the various
methods are also important for educational work. Every teacher needs to find its own
personal and authenticaly experienced methods which comes from its interior
(Gogala, 2005). Nevertheless we can highlight some of the recentley often mentioned
effective educational methods. These are: setting rules and boundaries (Palmer,
2001; Rogge, 2000; Žorž, 2002), reward, praise, punishment (Musek, 1999) and
preventive work (Blum, 1999; Rebula, 2001, in Gržan, 2001). A lot is expected from
teacher in his educational context so it is important that he is properly trained for his
work. According to the survey the Slovenian teachers do not feel sufficiently
competent in this area (Valenčič Zuljan et al., 2011). Training starts first during their
studies, continues with the time of traineeship and then by further education and
training allready as a teacher in his workplace (Valenčič Zuljan et al., 2007; Cenčič,
2004). Finally, teacher´s work on yourself in also very important for a life-long
profesional development (Delors, 1996; Palmer, 2001; Twentier, 1999).
KEY WORDS: education, values, teachers educational role, educational methods
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1 UVOD
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA
V današnjem času se zaradi gospodarske negotovosti, socialne, politične in idejne
krize kaže tudi moralna kriza oziroma kriza vrednot. Prav zaradi tega se čuti večja
potreba po vzgoji za vrednote (Divjak, 2000). Grandić (1990) govori o vse večji vlogi
šole pri vzgoji otrok v današnjem času. Učitelj je danes samo eden od virov
informacij, kar pa ne pomeni, da njegova vloga postaja manjša, ampak da se pomika
od izobraževalne k vzgojni. Večkrat lahko slišimo o vse večji razvajenosti otrok.
Starši iz vseh družbenih okolij čutijo svojo vzgojno nemoč, zato zahteve po vzgoji
svojih otrok prenašajo na šolo (Blais, Gauchet in Ottavi, 2011). Podobno izpostavljata
tudi Fullan in Hargreaves (2000), ki pravita, da je moralna vloga učiteljev v teh časih
še toliko bolj pomembna zaradi zmanjšanja vloge drugih, kot so starši, Cerkev in
skupnost.
Tema diplomskega dela je vzgoja za vrednote v šoli, osrednji poudarek pa je na vlogi
učitelja pri vzgoji. V poglavju Pravno-formalni temelji za vzgojno delo v šoli bomo
najprej kratko definirali vzgojo. Po Krofliču (1997b) je vzgoja dejavnost, prek katere
človek postaja svobodna, kritična in odgovorna osebnost z avtonomno moralnostjo.
Pojasnili bomo, zakaj je pomembno, da se šola ukvarja z vzgojnim delom, oziroma
kakšno vlogo ima pri vzgoji za vrednote. Družina je tista, ki je prva in najbolj
odgovorna za vzgojo, vendar bomo skušali utemeljiti, zakaj je tudi šola pomemben
vzgojni prostor. Ta namreč ni le izobraževalna, temveč tudi vzgojna ustanova, saj so
v Zakonu o osnovni šoli (2. člen) opredeljeni cilji osnovnošolskega izobraževanja, ki
zajemajo tako izobraževalno kot tudi vzgojno področje. Na nujno povezanost obeh
področij opozarja Herbart (1919, v Kovač Šebart, 2000), ki pravi, da se mora vzgoja
odvijati prek pouka, če želi proizvesti trajne učinke. Razložili bomo, zakaj je
povezanost vzgoje z izobraževanjem bistvena pri doseganju vzgojnih ciljev.
Učitelj, ki ima v šoli tako poučevalno kot vzgojno vlogo, mora vedeti, na čem temelji
vzgojno delo v šoli, in poznati vzgojne cilje, da jim bo lahko pri svojem delu sledil.
Pogledali si bomo torej, kateri so temelji vzgoje v šoli. Pri tem se bomo najprej oprli
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na zakonodajo, to je Zakon o osnovni šoli, in nato na Belo knjigo. Ustavili se bomo pri
vrednotah, ki naj bi jih učitelji v šoli prenašali na otroke. V postmoderni družbi velja
pluralnost vrednot in tudi pestrost življenjskih slogov, norm in navad. Tako so
marsikateri vzgojni pristopi na preizkušnji (Margan, 2012). Delors (1996) izpostavlja,
da je treba ponovno ovrednotiti moralne in kulturne razsežnosti vzgoje in
izobraževanja. Kot pravi, je danes treba hkrati spoštovati različnost posameznikov in
potrebo po spoštovanju skupnih pravil. Učenci morajo na konkreten način spoznati
svoje pravice in dolžnosti ter meje svoje svobode, hkrati pa se morajo učiti sodelovati
z drugimi. Ker je področje vrednot široko in je težko določiti tiste skupne, za katere
naj bi vzgajali v šoli, bomo pregledali, kaj v zvezi s tem predlagajo različni
strokovnjaki s področja šolstva. Predvsem pa bomo izhajali iz koncepta človekovih
pravic in pravic otroka, ki predstavljajo dosežen dogovor o vrednotah, ki naj bi jim
sledili. Pogledali si bomo tudi, kaj je vzgojni načrt, s katerim vsaka šola opredeli svoje
vzgojno poslanstvo, smoter vzgojnega dela in načine doseganja vzgojnih ciljev ter
vzgojne metode oziroma ukrepe v primeru vzgojnih težav. V zvezi z vzgojnim
načrtom pa se pojavlja tudi termin vzgojne zasnove, zato bomo pojasnili, kakšna je
razlika med njima.
Pri vzgoji v šoli gre za načrtni proces oblikovanja osebnosti v skladu s postavljenimi
cilji, pri čemer pa je treba upoštevati tudi nezavedne vplive, ki se dogajajo v odnosu
med učiteljem in učencem (Kroflič, 1997). Gogala (2005) izpostavlja prav odnos kot
ključni vzgojni dejavnik. Prav zaradi tega bomo učitelja, njegovo komunikacijo,
osebnostne lastnosti in odnos, ki ga vzpostavi z učenci, pogledali bolj natančno in
skušali izpostaviti tiste vidike, ki so najbolj pomembni za doseganje vzgojnih ciljev pri
učencih. Ko govorimo o vzgoji, ne moremo mimo avtoritete, pedagoškega erosa in
uporabe različnih vzgojnih stilov oziroma pristopov, ki jih bomo predstavili v poglavju
Učiteljeva vzgojna vloga.
Kroflič (2004) v zvezi z vzgojo v šoli opozarja na številne priročnike, ki so učiteljem
zadnje čase na razpolago. Ti pa niso vedno v skladu z vzgojo, kakršna naj bi bila v
šoli. Učitelj se tako lahko znajde pred dilemo, katere vzgojne pristope oziroma
metode naj uporablja, da bodo učenci dosegli zastavljene cilje. Metode vzgojnega
dela se skozi čas spreminjajo in jih je danes še posebej veliko. Prav zaradi tega
dejstva lahko ima učitelj težave s tem, katere izbrati. V poglavju Vzgojne metode
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bomo zato najprej definirali, kaj so vzgojne metode, in nato analizirali nekatere v
zadnjem času najpogosteje omenjane in uporabljene.
V današnjem času hitrih sprememb se tudi na področju šolstva kaže potreba, da
učitelj neprestano nadgrajuje svoja znanja, pridobiva nove veščine, se seznanja z
vsebinskimi, metodičnimi in didaktičnimi novostmi. To pa ne velja le za izobraževalno
področje, temveč tudi za vzgojno. Tudi pri vzgoji se namreč v teku časa in zaradi
novih spoznanj pojavljajo novosti v zvezi s tem, zakaj in kako vzgojno delovati v šoli.
Prav tako pa prihaja tudi do spreminjanja vrednot, ki jih učitelji posredujemo
učencem. Učiteljeva vzgojna vloga je torej zahtevna, zato je nujno, da je zanjo dobro
usposobljen in da na tem področju neprestano napreduje ter sledi novostim. V
zadnjem poglavju bomo zato pregledali, kako poteka učiteljev profesionalni razvoj,
kjer bo poudarek na razvoju v smislu vzgojnega delovanja. Učitelj nekatera znanja in
smernice za vzgojno delo dobi v času študija. V današnjem času, ko velja pristop
vseživljenjskega učenja, pa se ne more zadovoljiti le s tem, kar je pridobil na fakulteti.
Potrebno je, da je kritično refleksiven do svojega načina dela ter da skrbi za stalno
nadaljnje izobraževanje in usposabljanje na vzgojnem področju (Niemi in Kohonen,
1991, v Kalin, 2002). Poleg formalnih usposabljanj so pomembna tudi neformalna,
predvsem pa učiteljevo delo na sebi, čemur se bomo na kratko posvetili na koncu.

1.2 CILJI
V diplomskem delu želim raziskati vzgojno vlogo učitelja v osnovni šoli. Najprej se
bom osredotočila na vrednote v šoli, ki naj bi jih učitelj prenašal na učence, in
pregledala, kaj v zvezi z vzgojo v šoli določa šolska zakonodaja oziroma kako je ta
učitelju lahko v pomoč pri njegovem vzgojnem delu. Nadalje bom izpostavila tiste
vidike učitelja kot strokovnjaka in učitelja kot osebe, ki so po mnenju Gogale (2005),
Delorsa (1996), Brajše (2001) in drugih strokovnjakov najpomembnejši pri vzgojnem
delovanju. Analizirala bom nekatere vzgojne metode, ki so po avtorjih, kot so Kroflič
(2011b), Žorž (2002) in Bluestein (1997), najbolj učinkovite. Raziskala bom tudi
pomen nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev za njihov profesionalni
razvoj in učinkovito vzgojno delo v razredu.
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1.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
1. Kakšne temelje za vzgojno delo učitelju nudi šolska zakonodaja? Katere vzgojne
cilje naj dosega pri učencih in iz katerih vrednot naj izhaja pri svojem vzgojnem delu?
2. Kateri so tisti dejavniki učitelja kot strokovnjaka ter učitelja kot osebe, ki so
najpomembnejši za vzgojno delo?
3. Katere vzgojne pristope, načine in metode naj učitelj uporablja, da bo pri svojem
delu uspešen in da bodo učenci dosegli vzgojne cilje?
4. Na kakšne načine naj učitelj poskrbi za stalen profesionalni razvoj na področju
vzgojnega dela in naj kaj naj se pri tem osredotoči?

1.4 METODOLOGIJA
Delo bo teoretično, kar pomeni, da bom skušala skozi raziskovanje literature in
primerjanje mnenj različnih strokovnjakov odgovoriti na raziskovalna vprašanja. Pri
tem bom uporabila naslednje raziskovalne metode (Zelenika, 2000):
-

metodo deskripcije,

-

komparativno metodo ter

-

metodo analize in sinteze.
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2 PRAVNO-FORMALNI TEMELJI ZA VZGOJNO DELO
V ŠOLI

2.1 VLOGA ŠOLE PRI VZGOJI OTROK
V klasični teoriji vzgoje se ta smatra kot dejavnost, ki je usmerjena k vnaprej
določenim ciljem in ima tudi uraden vzgojno-izobraževalni program. Šola je prostor, v
katerem poteka sekundarna socializacija, učenci torej poleg znanja pridobivajo tudi
vedenjske vzorce, družbene norme in vrednote, vendar pa vzgoja ne poteka le tako,
temveč v vseh medsebojnih interakcijah otroka (Margan, 2012). M. Kovač Šebart in
Krek (2009) opozarjata na kompleksnost vzgojne dejavnosti, kjer je poleg zasnov
vzgojnega okvira pomembno tudi nezavedno, in sicer tako nezavedno učitelja kot
učenca.
Grandić (1990, str. 116) v zvezi z vzgojno vlogo šol pravi: »Učiteljeva vloga in njegov
pomen v celotni vzgojno-izobraževalni dejavnosti sta bila in sta še zelo pomembna.
To poudarjamo zaradi tega, ker imata vzgoja in izobraževanje pri nastajanju in
oblikovanju osebnosti in družbe eno vodilnih vlog, učitelji v najširšem pomenu te
besede pa morajo uresničevati naloge, ki izvirajo iz dosežkov sodobne znanosti in
razvoja naše družbe. Družba, v kateri živimo, ne more uspešno obstajati in delovati
brez dobrih šol in dobrih vzgojiteljev v njih. Od šole zahteva, da mlade čim bolj
pripravi na dolžnosti, ki jih čakajo, ker ima tudi družba različne potrebe – tako po vrsti
kot po ravni – precej tega pa je mogoče uresničiti z dobro organiziranim vzgajanjem
in izobraževanjem.« Gogala (2005) poudarja, da je poleg izobraževanja tudi
vzgajanje pomembna naloga šole. Šele oboje skupaj pomeni oblikovanje človeške
duše. Tudi Hosta (2000, str. 71) meni podobno: »Če nam je všeč ali ne – učitelj tudi
vzgaja, ker je nemogoče ostati »neodnosen« v živem, direktnem odnosu, ki v šoli
poteka med učiteljem in učencem«. Divjak (2000) o pomenu vzgoje v šoli pravi, da v
zadnjem času govorimo o krizi vrednot. Prav zaradi tega se kaže večja potreba po
priznavanju in udejanjanju človekovih pravic in dostojanstvu človeka. To bi moralo biti
v ospredju družbenih sprememb in razvoja, zlasti pa šolskih reform. Nujno je, da
človeško dostojanstvo dobi osrednje mesto v sistemu vrednot in vzgojnih ciljev, zato
5

pa je poleg socialne in politične potrebna tudi kulturna in duhovna obnova, ki jo
najhitreje dosežemo z vzgojo in izobraževanjem. Po drugi strani pa Kroflič (2004)
pravi, da obstaja pomislek v zvezi s tem, ali je vzgoja v javni v javni šoli sploh
upravičena in potrebna, saj naj bi za vzgojno komponento otrokovega razvoja
poskrbela družina. Vzgojno področje v šoli se je opredelilo s pravilniki, ki so poskrbeli
za učenčeve pravice, ne pa tudi dolžnosti. Z uvedbo pravno-administrativne logike
kaznovanja izginja prostor za pravo vzgojno delo. Na drugem mestu Kroflič (2011a)
poudari pomen vzgoje v šoli. Meni, da je naloga učitelja v današnjem času poleg
seznanjanja mladostnika z vrednotami tudi spodbujanje njegovega moralnega
razsojanja ter razvoj prosocialne naravnanosti do sočloveka, šolske skupnosti,
naravnega okolja in do samega sebe.
Delors (1996) pravi, da se je v 21. stoletju še posebej pomembno odgovorno posvetiti
ciljem in sredstvom vzgoje in izobraževanja. Vzgoja in izobraževanje sta namreč
pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov. Od njiju je v marsičem
odvisno, kako se bo razvijala družba v prihodnje. Poudarja zavest osebne
odgovornosti za boljši svet, trajnostni razvoj človeka in medsebojno razumevanje
med ljudmi. Znanje ne sme biti samo sebi namen, ampak naj bi omogočalo
izboljšanje kakovosti življenja. Divjak (2000) poudarja, da se mora šolstvo spreminjati
in prilagajati novim družbenim razmeram in potrebam. Krek idr. (2011, str. 28)
pravijo: »/…/ izpostavljamo dolžnost vzgojiteljev in učiteljev, vrtcev in šol, da otrokom,
učencem in dijakom dajejo vrednotna vodila, jih osebnostno formirajo, jim nudijo
pomoč in dajejo oporo, ko je potrebno, jih vzgajajo in izobražujejo tako, da bodo
usvojili učne in delovne navade, ter jih usmerjajo na njihovi poti v odraslost s ciljem
doseganja avtonomnega, samostojnega in odgovornega posameznika.« Šturm
(2011) pravi, da mora šola poleg posredovanja znanja poskrbeti tudi za to, da se
bodo učenci kasneje v življenju znali vključiti v svobodno demokratično družbo. Pri
tem je pomembno, da postanejo samostojne in odgovorne osebnosti. Globokar
(2011) izpostavlja, da je v današnjem času zelo pomembno razviti močno etično
zavest, in sicer zaradi treh razlogov. Prvi je izredna moč, ki jo je človek pridobil zaradi
tehničnega in znanstvenega razvoja, zaradi česar lahko posega v najgloblje jedro
življenja. Drugi je globalni kontekst etike. Treba se je naučiti prevzeti odgovornost za
posledice svojih dejanj, prav te posledice pa so velikokrat globalnih razsežnosti. Tretji
razlog pa je individualistični pogled na življenje, vendar pa posameznik ne more bivati
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sam, do določene mere mora sobivati z drugimi. Zato je tudi nujno, da se oblikujejo
etične vrednote, ki omogočajo dostojno življenje vseh ljudi, ne glede na to, če so
različnih prepričanj. Nadalje pravi, da je pomen šole pri razvijanju etične zavesti in
vrednot danes še toliko večji, saj šola prevzema precejšen del nalog, ki jih je nekdaj v
procesu otrokove socializacije imela družina. Tudi A. Rebula (2001, v Gržan, 2001)
meni, da je vzgoja v šoli še kako smiselna in pomembna. Učenec bi moral preko nje
doumeti, da je kakovostno življenje napor in užitek obenem. Ni tako pomembno, da
se v šoli naučijo veliko podatkov. Bolj bistveno je, da »otrok spozna, da je drugi kot
drugačen njegova priložnost, bogastvo, ki omogoča rast njegove osebnosti. Da mu
drugi ni v napoto. Ob tem se razvijajo razsežnosti medsebojnega potrjevanja in zato
miru. Verjamem, da bi moral biti to temelj šolskega sistema« (Rebula, 2001, v Gržan,
2001, str. 36).

2.2 POVEZANOST IZOBRAŽEVANJA IN VZGOJE V ŠOLI
Po M. Kovač Šebart (2000) ne poznamo šole, ki bi razvijala le intelektualni del
posameznikove osebnosti in ne bi vzgajala. Kovač (2000) pravi, da si danes nekateri
zastavljajo vprašanja v zvezi s tem, ali je razvoj umskih in etičnih lastnosti ločen. Že
starim Grkom je bilo jasno, da ni tako. Otrok svojih intelektualnih razsežnosti ne more
razvijati neodvisno od etičnih načel, saj namreč tudi doslednost mišljenja, pridnost
učenja, smiselnost novih pogledov in raziskovanj vsebujejo neko etičnost. Po drugi
strani pa vzgoja za temeljne etične vrednote zahteva razmišljanje, poduk in vedenje.
Šola lahko razvija vrednote le skozi svojo vsakodnevno prakso, skozi svoj skupinski
delovni proces. Tako se učenju vrednot sploh ni mogoče izogniti (Pavlović, 2000).
Tudi M. Kovač Šebart in Krek (2005) menita, da vzgoja v šoli ne poteka ločeno od
pouka. Večkrat se govori, da izobraževalnemu konceptu manjka vzgojnost, vendar se
M. Kovač Šebart (2000) s tem ne strinja. Pravi, da na vzgojnost kažejo dejstva, da je
vzgoja bistveno drugotno stanje (Elster, 1983), da izobraževalni koncept bistveno
določa konceptualizacija transfernega razmerja med učiteljem in učencem in da je
učitelj vedno tudi v vlogi zgleda. Gogala (1966, v Kovač Šebart, 2000) pravi, da so
vzgojni učinki, ki se sproščajo v razredu, povezani s podajanjem učne snovi. Po
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Herbartu (1919, Kovač Šebart, 2000) naj bi tak pouk razvijal interes, ki mora biti
raznovrsten in uravnotežen. Pouk vzgojne učinke proizvaja prek svojih mehanizmov,
vendar pa se je treba zavedati, da končnih učinkov delovanja ne moremo v celoti
predvideti (Kovač Šebart, 2002). Tudi na podlagi Elstrovega koncepta vzgoje kot
bistvenega drugotnega stanja oziroma stranskega proizvoda lahko sklepamo, da
med načrtovanimi vzgojnimi cilji in njihovim doseganjem ni neposredne vzročnoposledične zveze (Kovač Šebart in Krek, 2009). Strmčnik (1999b, v Kovač Šebart,
2002) meni, da je formativno izobraževanje, pod katerim razume razvijanje
kognitivnih, čustvenih, hotenjskih in drugih sposobnosti in spretnosti, še bolj odvisno
od posredovanja znanja kot informativno poučevanje. Kroflič (2004, str. 85) v zvezi z
vzgojo v šoli pravi: »Zaveze učiteljev vzgojni vlogi šole ne smemo graditi le na
vzgojnih predmetih in vzgojnih ciljih, opredeljenih v učnih načrtih. Hkrati pa nam
trditev, da šola vedno proizvaja vzgojne učinke že kot forma sobivanja, in to še bolj
kakovostno kot učne vsebine, saj gre za praktično – izkustveno učenje, ne sme
pomeniti, da za kakovost teh učinkov šolske socializacije ni treba sistematično
skrbeti«. Kovač Šebartova (2002) meni, da šola s tem, ko z disciplinskimi prijemi
oblikuje učenčevo vedenje ter poudarja učiteljev nadrejeni položaj in njegovo
avtoriteto, vzpostavlja takšna razmerja, ki učencu omogočijo, da ponotranji moralno
odgovornost. Svetina (1990, v Kovač Šebart, 2002) k temu dodaja, da bi morala šola
otrokom pomagati odkriti njihove lastne vrednote, ne pa, da bi le sprejemali vnaprej
določene vrednote in vedenjske vzorce.

2.3 VREDNOTE V ŠOLI
Danes se vzgoji za vrednote posveča čedalje več pozornosti. Eden od razlog za to je
kriza pomanjkanja vrednot. Posamezniki, skupine in organizacije dobivajo vedno
večjo moč in vpliv, ki ga lahko zlorabijo v gospodarstvu, znanosti in politiki, zato je
vzgoja za vrednote toliko bolj pomembna (Divjak, 2000). Njen namen je v tem, da v
otroku odkrijemo najboljše, to je tisto, kar je že v njem, in da mu omogočimo razviti
vse vidike svoje osebnosti (Aydin, 2010, v Oguz, 2012).
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Eno od področij, na katerem je otrok deležen vzgoje za vrednote, je šola. Ta s svojo
strukturo prek pravil in konkretne organizacije pomembno sooblikuje vrednote mlade
generacije (Gogala, 2000). Tudi Medveš (2000, str. 187) pravi, da je vzgoja nujno
povezana z vrednotami: »Vzgojna praksa se v nasprotju z dresuro in discipliniranjem
lahko legitimira na pragmatični ravni samo v strukturi določenega vrednotnega polja.«
Dewey (1975, v Kroflič, 2004) meni, da demokratična kultura šole sama po sebi
spodbuja oblikovanje etičnih vrednot. »Vzgajanje za strpnost in spoštovanje drugega,
oboje je pogoj za demokracijo, moramo izvajati kot splošno in trajno nalogo
izobraževanja. Gre za to, da vrednot na splošno in strpnosti še posebej ne moremo
poučevati v ožjem pomenu te besede; vsiljevanje vnaprej določenih vrednot od zunaj
pogosto privede do njihovega zanikanja in zavračanja, saj vrednote dobijo smisel le,
če jih posameznik svobodno izbere. Šola lahko le omogoča vsakodnevno prakso
strpnosti, tako da učencem pomaga upoštevati vidike drugih in spodbuja na primer
pogovore o moralnih dilemah ali primerih, ko je potrebno etično odločanje« (Delors,
1996: 53). Podobno govori tudi Kroflič (2004). Izpostavlja Gogalov poskus prenosa
personalističnega koncepta človeka in duha na področje pedagogike. Vrednote se v
tem pogledu vzpostavijo v osebnem odnosu med učiteljem in učencem in v
skupnosti. Vzgoja v šoli potemtakem ni toliko odvisna od ustrezne učne snovi, metod
dela ali formalno vzpostavljenih pravil. Najpomembnejši je osebni stik z vrednotami,
ki ga učenec doživi v odnosih in v živetih vrednotah šolske skupnosti, torej ne gre za
učenje o vrednotah, ampak za učenčevo osebno doživetje vrednot. Vzgoja tako ne
sme biti v nasprotju z življenjem v šoli.
V današnji pluralni in sekularizirani družbi prihaja do težav, ker starši menijo, da se
vrednote v šoli ne ujemajo z njihovimi domačimi (Haydon, 1997). Divjak (2000) pravi,
da se v zadnjem času govori o prevrednotenju vrednot in o vrednotnem vakuumu.
Nove vzgojne paradigme in različna postmoderna gibanja močno vplivajo na šolo in
na moralno vzgojo. V zvezi s tem Medveš (2000) meni, da mora moderna
pedagogika sicer priznati pluralizem v morali, vendar pa morajo njeni koncepti
temeljiti na univerzalno veljavnih zahtevah. V javnih vrtcih in šolah je treba spoštovati
in slediti vrednotam, ki so v državi skupne in ki nikogar ne privilegirajo ali izključujejo
(Krek idr., 2011). V praksi pa teh vrednot ni tako lahko določiti. B. Marentič Požarnik
(2000) meni, da so vrednote, ki so predmet vzgoje v šoli, tiste, ki so stvar čim širšega
soglasja državljanov in so se izkristalizirale kot pomembne v daljšem časovnem
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obdobju,
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humanizma,

demokratičnega socializma pa vse do danes. Podobno meni M. Kovač Šebart (2000,
str. 76): »/…/ učenci v šoli morajo biti deležni vodila, ki jih vrednotno orientira. Zato je
v družbi treba poiskati strinjanje o tem, kaj je tisto, kar iz partikularnih sistemov v
nekem časovnem obdobju lahko privzamemo kot skupno dobro in kar vzpostavlja
temeljni sistem vrednot, na katerih naj bi temeljil pouk v javni šoli. Pravice, ki jih
zajemajo Splošna deklaracija o človekovih pravicah, Konvencija o otrokovih pravicah
in številni mednarodni dokumenti, predstavljajo izraz že doseženega soglasja o
temeljnih vrednotah, ki veljajo ne glede na različne politične in vrednotne sisteme.«
Tudi Krek idr. (2011) poudarjajo, da temeljne vrednote vzgoje in izobraževanja v
Republiki Sloveniji izhajajo iz skupne dediščine političnih, kulturnih in moralnih
vrednot. Te so zbrane v naboru človekovih pravic. Menijo, da so človekove pravice
vselej hkrati tudi dolžnosti, saj pravice drugih nalagajo spoštovanje in uresničevanje
pravic v obliki dolžnosti do drugih. Doseči je treba spoštovanje dostojanstva vsakega
posameznika in spoštovanje pluralnosti kultur. Pavlović (1999, v Devjak, 2008) govori
o treh stebrih oziroma konceptih, po katerih naj se izvaja vzgoja skozi človekove
pravice. Prvi koncept je koncept varovanja otroka, pri katerem je pomembno, da
otroke zaščitimo pred zanemarjanjem in zlorabo ter delamo vse v njihovo korist.
Drugi je koncept oskrbe in opolnomočenja, pri katerem je poudarek na postopnem
učenju otroka za to, da se bo sposoben sam odločati o sebi. Tretji pa je koncept
soudeležbe, pri katerem učenca dejavno vključujemo v učno-vzgojni proces. Učenci
morajo izkusiti skupno dogovarjanje in sprejemanje odločitev in pri tem ne smejo biti
le pasivni člen. Priporočila Sveta Evrope (1991, v Devjak, Blažič in Devjak, 2009)
govorijo o tem, da mora izobraževanje v zvezi z vrednotami vsebovati tri ravni. Prva
je poučevanje in učenje o človekovih pravicah, ki zajema kognitivno raven. Druga
raven je poučevanje in učenje za človekove pravice, pri čemer gre za razvijanje
veščin. Tretja raven pa je poučevanje sredi človekovih pravic, kar pomeni razvijanje
odnosa. Z. Čebašek-Travnik in B. Urh (2008) menita, da je prav šola tista, ki nudi
možnost za zgodnjo in celovito krepitev zavesti o človekovih pravicah. Pri tem pa je
zlasti pomembna vloga učitelja kot zgleda, da pokaže učencem, kako živeti in
upoštevati pravice in odgovornosti. V Sloveniji je učenje o človekovih pravicah del
šolskega programa v osnovnih in srednjih šolah. V osnovnih šolah to poteka zlasti pri
družboslovnih predmetih in državljanski in domovinski vzgojni in etiki ter pri izbirnem
predmetu državljanska kultura. Avtorici pa kot težavo izpostavljata, da učitelji v času
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študija ne izvedo dovolj o človekovih pravicah in o metodiki njihovega poučevanja.
Po mnenju T. Devjak, Blažiča in Devjaka (2009) je pomen predmeta državljanska in
domovinska vzgoja in etika, ki se najbolj neposredno dotika vrednot, v tem, da
pospešuje razvoj sposobnosti in zgradbe socialnega ter moralnega mišljenja, veščin,
motivacije, interesa za etična in družbena vprašanja, vrednostne usmeritve in
identitete.
B. Marentič Požarnik (2000) podobno opozarja, da se pretirano poudarja etiko pravic
v primerjavi z etiko odgovornosti in dolžnosti. Kot dolžnosti učencev omenja
vzdrževanje reda in discipline, vljudno vedenje, odnos do šolske lastnine, obzirnost
do ostalih učencev, varovanje ugleda šole idr. Prav tako je v današnjem času opaziti
preveliko poudarjanje avtonomije in svobode posameznika, ne pa tudi odgovornosti
do drugih ljudi in skrbi za druge. Zelo pomembna sestavina vzgoje pa je po njenem
tudi razvijanje kritičnega mišljenja. Tudi Kroflič (2003b, v Kroflič, 2004) pravi, naj bi
šola učence spodbujala k vzpostavljanju odgovornih odnosov, ki so pravični, strpni in
skrbni. To naj bi sestavljalo podlago moralne vzgoje in etosa šole.
Poglejmo si nekoliko bolj natančno, katere so tiste vrednote, za katere naj bi vzgajali
v šoli. Cerar (2011) meni, naj šola posreduje tiste etične vsebine, ki jih izpostavljajo
veliki učitelji preteklega ali sedanjega časa. Poleg dobre izbire etičnih norm je
pomembna tudi njihova natančna artikulacija s strani učitelja, predstavljanje
praktičnih primerov in učiteljev zgled. Divjak (2000) pravi, da so pomembne vrednote
sožitje, sodelovanje in spoštovanje med narodi, ljudstvi in državami. V Beli knjigi
(2011) je zapisano, da človekove pravice in dolžnosti, ki so podlaga za vzgojno delo
v šoli, vsebujejo skupne temeljne moralne vrednote. Te so: »ne kradi«, »ne laži«,
»bodi strpen«, »pomagaj tistim, ki so v stiski« itd. U. Margan (2012) meni, da so
ključne vrednote solidarnost, sprejemanje, sodelovanje, odgovornost, skrb za druge,
samostojnost, želja po znanju ter občutek za naravno in kulturno dediščino. Starrat
(1994,
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Marentič

Požarnik,

2000)

govori

o

avtonomiji,

povezanosti

in

samopreseganju, ki bi se morale pri otroku in mladostniku razvijati uravnoteženo.
Podobno tudi Pečjak (1999, v Kroflič, 2000) meni, da bi se morala moralna vzgoja
usmeriti k razvoju dveh pomembnih osebnostnih lastnosti, to je k avtonomiji in
empatiji. Gerjolj (2000, str. 90) poleg že zgoraj naštetih vrednot omenja še naslednje:
»Pri vzgoji se srečujemo tudi s presežnimi vrednotami, ki jih ne moremo do konca
uresničiti. Človeka postavijo na pot, ki je prežeta s hrepenenjem in upanjem, ki mu
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odpirata vedno novo obzorje. Na tej poti vse, kar vem in znam, poskušam uporabljati
tako, da lahko postajam vedno bolj človek in da ob meni tudi drugi lahko postajajo
vedno bolj ljudje. Vsi skupaj si moramo prizadevati, da se bodo otroci in mladostniki
tudi v šoli počutili kot ljudje – v vseh razsežnostih človekovega življenja.« Delors
(1996) poudarja pomen izkustva vrednot. Izpostavlja strpnost in spoštovanje drugega
kot pogoj za demokracijo. Vendar pravi, da se tega ne da poučevati, ne da se
vsiljevati vrednot od zunaj. To bi pripeljalo do zavračanja. Vrednote so smiselne le,
če jih posameznik svobodno izbere. Šola mora poskrbeti za vsakodnevno prakso
strpnosti, tako da učencem pomaga upoštevati vidike drugih in spodbuja na primer
pogovore o moralnih dilemah ali primerih, ko je potrebno etično odločanje. Na ta
način bodo tudi učenci prevzeli vrednote strpnosti in spoštovanja drugega.
V zvezi z vrednotami v šoli je zanimivo tudi naslednje mnenje: »Kar zadeva vrednote,
tako ugotovimo, da samo miselno slepi in gluhi govorijo, da je šola brez njih ali da jih
je v šoli premalo. Če jim damo priložnost, se skozi snov odkrijejo pri vseh predmetih.
Matematika vse od seštevanja naprej privzgaja natančnost – više ko gremo,
nazorneje sporoča, da ne zadošča zgolj znati, in strogo sankcionira površnost in
približnost, privzgaja tudi disciplino; jeziki odkrivajo bližino tujosti in vodijo v
prakticiranje drugačnosti ter sporočajo, da sta vztrajnost in rednost mati uspeha;
zgodovina nam daje vedeti, da se svet ni začel in se tudi ne bo končal z nami: tako
spoštovanje tradicije kot tudi kritičnost do tistih pred nami sta del njenih sporočil in ne
le njenih. Fizika, biologija, kemija odnos do narave utemeljijo še v čem drugem kot v
čudenju »stvarstvu« in kažejo na potrebo po spremembi odnosa človeka do narave –
raje sobivanje kot iluzija o človeku kot gospodarju nad naravo« (Gaber, 2000, str.
139–140). Poleg tega, da se vrednote spontano pojavljajo ob obravnavanju učne
snovi, pa je treba nekatere sem ter tja tudi posebej izpostaviti, npr. vrednote, kot so
svoboda, pravičnost, solidarnost, kritičnost, spoštovanje drugih in primeren odnos do
narave. Pri tem je še posebno pomemben predmet državljanska vzgoja in etika
(Gaber, 2000). Avtor pa opozarja na to, da »/…/ učitelj vrednote v šoli privablja v
prostor s svojo navzočnostjo – z načinom in s snovjo: ne ve pa, v kaj se bodo
oblikovale pri konkretni osebi. Nastop temeljnih skupnih vrednot nekega časa – tudi
zelo dolgega obdobja, je mogoče napovedati, nemogoča pa je napoved vrednotne
strukture konkretne osebe in posamičnih skupin v družbi« (Gaber, 2000, str. 139).
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2.4 VZGOJNI CILJI

Vzgoja in izobraževanje sta zelo pomemben del in gonilo vseh kultur. Njuna naloga
je med posamezniki stkati družbene vezi, ki izhajajo iz skupnih virov. Glavni cilj je
razvijanje posameznika kot člana skupnosti (Delors, 1996). Kroflič (2004) meni, da je
prva naloga vzgoje v javni šoli ta, da oblikuje odnose na načelih demokracije in
ustreznih vrednotah ter dogovorno oblikuje šolska pravila bivanja. To je temelj in
hkrati pogoj demokratičnega življenja v današnji šoli. Avtor (2011a) pravi še, da je v
šolah potrebna dovolj visoka stopnja strinjanja strokovnega osebja s tem, kateri so
bistveni vzgojni dejavniki in temeljni strateški cilji vzgojnega delovanja.
Kroflič (2002) govori o naslednjih temeljnih vzgojno-izobraževalnih ciljih: razvoj
kritičnega mišljenja in avtonomne morale, strpnosti in demokratične kulture, okoljske
osveščenosti ter oblikovanje optimalnega ravnotežja med ohranjanjem nacionalne
samobitnosti in razvojem znanj in veščin, ki omogočajo povezovanje z drugimi.
Osnovni cilj moralne vzgoje je torej razvoj osebe, ki je svobodna oziroma avtonomna,
odgovorna in ima razvito kritično mišljenje (Kroflič, 1997). Osrednja značilnost
kritičnega mišljenja je presoja. Kadar posameznik izraža mnenje ali zavzema
stališče, ga utemelji z razlogi. Značilnost kritičnega mišljenja je tudi sposobnost
samokorekcije ter sposobnost upoštevanja okoliščin (Lipman, 1988, v Rupnik Vec in
Kompare, 2006). Facione (1998, v Rupnik Vec in Kompare, 2006) navaja naslednje
značilnosti kritičnega misleca: jasnost pri oblikovanju vprašanj, sistematičnost,
vztrajnost pri iskanju relevantnih informacij, razumnost pri izbiri, vztrajnost v težavnih
situacijah in natančnost.
V zvezi z vzgojnim delom v šoli se je treba najprej zaustaviti ob temeljnem
dokumentu, to je Zakonu o osnovni šoli, ki določa: »Vzgojno delovanje šole je
strokovno delo, ki se izvaja v skladu s pravili stroke, v skladu s tem zakonom, na
njegovi podlagi izdanimi predpisi in akti šole« (60.č člen, Zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o osnovni šoli, Uradni list RS, št. 102/2007). Zakonodaja jasno
opredeljuje cilje vzgojno-izobraževalnega dela, ki so prva in najpomembnejša osnova
dela učitelja. Ti segajo tako na izobraževalno kot na vzgojno področje. Zakon o
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spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 102/2007, 2.
člen) navaja naslednje cilje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šoli:
– zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu;
–

spodbujanje

skladnega

telesnega,

spoznavnega,

čustvenega,

moralnega,

duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti;
– omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in
interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe;
– pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na
usposobljenosti za vseživljenjsko učenje;
– vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v
demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe,
svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega
okolja, prihodnjih generacij;
– razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini
Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske
odgovornosti;
– vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;
– vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in
medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
– razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem,
matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju;
– razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem
jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem
in madžarskem jeziku;
– razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih;
– razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči
presojanja;
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– doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja;
– razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških
del ter za izražanje na različnih umetniških področjih;
– razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnosti
in ustvarjalnosti učenca.
Na področju vzgojnega dela v šoli je v ciljih izpostavljen celostni razvoj učencev, torej
ne le spoznavno, temveč tudi telesno, čustveno, moralno, duhovno in socialno.
Izpostavljena je vzgoja za vrednote, ki so skupne evropski civilizaciji, predvsem pa
razvijanje

spoštovanja,

sprejemanja

drugačnosti,

strpnosti,

odgovornosti

in

vključevanja v demokratično družbo.
Drugi pomemben dokument, na katerega se opirajo šole, je Bela knjiga (Krek idr.,
2011, str. 17), ki govori o naslednjih vzgojnih smotrih:
- spoštovanje otrokovih in človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
- razvijanje zavesti o pravicah in odgovornostih človeka;
- razvijanje zavesti o pravicah in odgovornostih državljana Republike Slovenije;
- razvijanje zavesti o narodni identiteti in vključenosti v mednarodni prostor;
- razumevanje in sprejemanje različnosti;
- spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi;
- vzgajanje za medsebojno strpnost, solidarnost za miroljubno sožitje in spoštovanje
soljudi;
- razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov in razvijanje enakih možnosti obeh
spolov;
- razvijanje odgovornega, avtonomnega in kritičnega posameznika.
Če te smotre primerjamo s cilji iz Zakona o osnovni šoli, vidimo, da so precej
podobni. Pri obeh je skupno poudarjanje vrednot v duhu človekovih pravic, med
katerimi so glavne spoštovanje drugačnosti, vzgoja za strpnost, odgovornost in
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avtonomnost. Oba dokumenta izpostavljata tudi razvijanje občutka pripadnosti
narodu in narodne identitete kot pomembne vrednote. Poleg človekovih pravic, ki jih
omenjata oba dokumenta, je treba posebej izpostaviti še otrokove pravice. Tudi tu je
poudarjen pomen vzgoje in izobraževanja za vrednote. V Konvenciji OZN o otrokovih
pravicah (1989, 29. člen) piše, da mora biti izobraževanje otrok usmerjeno:
a) k popolnemu razvoju otrokove osebnosti, nadarjenosti ter umskih in telesnih
sposobnosti;
b) h krepitvi spoštovanja človekovih pravic ter temeljnih svoboščin in načel, določenih
z Ustavno listino Združenih narodov;
c) h krepitvi spoštovanja do otrokovih staršev, njegove kulturne identitete, jezika in
vrednot, nacionalnih vrednot države, v kateri otrok prebiva, države, iz katere morda
izhaja, in do civilizacij, različnih od njegove;
d) k pripravi otroka na odgovorno življenje v svobodni družbi, v duhu razumevanja,
miru, strpnosti, enakosti med spoloma in prijateljstva med narodi, etničnimi,
narodnimi in verskimi skupinami in osebami staroselskega porekla;
e) h krepitvi spoštovanja do naravnega okolja.
Kot je bilo že omenjeno, je predmet državljanska in domovinska vzgoja in etika tisti,
pri katerem se učenci najbolj neposredno srečajo z vzgojo za vrednote. T. Devjak,
Blažič in Devjak (2009) menijo, da mora učni načrt pri tem predmetu temeljiti na
vsakodnevnih in resničnih situacijah in problemih, ki naj se obravnavajo celostno in
interdisciplinarno. Kot pomemben vzgojno-izobraževalni cilj izpostavljajo to, da bi
učenci znali prepoznati, analizirati ter sintetizirati različne povezave in odnose v
njegovem ožjem okolju. Nadalje je učence treba usmerjati na problemsko
razmišljanje ter jih navajati k soočanju in analiziranju različnih stališč in mišljenj. Prav
tako jih je treba spodbujati k preseganju egocentričnega socialnega in moralnega
mišljenja ter voditi k vse bolj avtonomnim socialnim in moralnim presojam ter k
oblikovanju vrednot oziroma vrednostnega sistema.
Poglejmo si še, kaj v zvezi s cilji vzgojnega dela v šoli izpostavljajo nekateri drugi
strokovnjaki. Krek idr. (2011, str. 13) pravijo: »Oblikovanje

samostojnega,

razmišljujočega in odgovornega posameznika, ki se opira na kakovostno pridobljeno
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znanje in socialne in druge spretnosti, je temeljni cilj vzgoje in izobraževanja.«
Gogala (2005) poudarja učenčevo individualnost in pravi, da je treba pri tem, ko
postavljamo vzgojne cilje, upoštevati glavni vzgojni namen v šoli. Učiteljeva vzgojna
naloga je pomagati učencu, da čedalje bolj postaja on sam. Nikakor ne smemo
postavljati splošnih vzgojnih ciljev, ki bi bili za vse enaki, ampak moramo upoštevati
svojstvenost, individualnost učenca. »Mlad človek naj bi imel od šole, od
izobraževanja in vzgajanja res kaj zase, začutil naj bi vrednost lastnega oblikovanja,
notranje naj bi živel od njega in v njem naj bi nastajala vse močnejša želja po živih,
občutenih oblikovalnih vrednotah, po doživetem oblikovalnem stiku z vzgojiteljem in s
samo kulturo« (Gogala, 2005, str. 243). U. Margan (2012) meni, da cilj vzgoje ni
discipliniran učenec, ki je ubogljiv zaradi zagrožene kazni, temveč mora učenec videti
vrednost v dejavnostih, s katerimi se ukvarja v šoli, in se o svojem vedenju odločati
samostojno. Tudi Kantov (1970, v Kovač, 2000) moralni zakon predpostavlja
svobodo. Vzgoja k etičnosti pomeni vzgojo k svobodi. Človek etično ne živi zaradi
zakonov in avtoritet, ki so mu nadrejene, ali zaradi strahu pred kaznijo, ampak zaradi
tega, ker je svoboden. Sam izbere dobro zaradi tega, ker je sam prepoznal in se
odločil, kaj je zanj dobro. Podobno meni tudi Gogala (2005), in sicer da je pri
vzgajanju pomembno dejavno sodelovanje osebe, torej da ne gre le za pasivno
privzemanje ali vsiljenost od drugega. Otrok še ni vzgojen, če vrši lepa dejanja, a le
mehanično kot posledico dolgoletne dresure s strani staršev, učiteljev. Vzgojni
proces je postopek in se zaključi šele, ko učenec v nekem močnem doživetju začuti
novo življenjsko vrednoto. Da si vzgojen, po njegovem pomeni, da si sposoben
pristno in pravilno doživljati ter da narediš nekaj takrat, kadar je prav in primerno.
Delors (1996) v zvezi s cilji govori o štirih stebrih vzgoje in izobraževanja. Prvi je učiti
se, da bi vedeli. V času hitrih znanstvenih napredkov in hitrega razvoja življenja in
družbe na sploh je potrebno stalno izobraževanje, ki pa mora biti tako splošno kot
poglobljeno specializirano. Drugi steber je učiti se, da bi znali delati, kar pomeni
usposobiti se za poklic pa tudi za druge nepredvidljive situacije, ki jih prinese
življenje, zlasti pa za sodelovanje z drugimi. Tretji steber je učiti se, da bi znali živeti
skupaj. Razvijati je treba razumevanje za druge in tako ustvariti duh sodelovanja ter
razviti spoznanje, da smo vsi odvisni drug od drugega. Odkrivanje drugega pa poteka
le preko poznavanja samega sebe. Otrokom je treba pomagati, da bodo najprej
odkrivali sebe, šele nato se bodo sposobni postaviti v vlogo drugih in jih razumeti.
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Zadnji steber pa je učiti se biti, poznati samega sebe, ne zanemarjati svojih talentov
ter razvijati osebno odgovornost pri uresničevanju skupnih ciljev. Izobraževanje mora
prispevati k celovitemu razvoju posameznika ter k oblikovanju kritične presoje, da se
bo znal sam odločati v življenju in nositi odgovornost za svoje odločitve.

2.5 VZGOJNA ZASNOVA IN VZGOJNI NAČRT
Kroflič (2004) pravi, da nam Herbartovo načelo vzgojnosti pouka in Elstrovo načelo
vzgoje kot stranskega proizvoda izobraževanja kažeta na to, da za uspešno vzgojno
delo v šoli ne potrebujemo posebnih vzgojnih predmetov ali dejavnosti. Avtor pa
opozarja, da vsi nenameravani vzgojni učinki šole niso sprejemljivi. Prav zato v šoli
potrebujemo vzgojni koncept, ki ima jasne vrednotne usmeritve. Resman (1991, v
Devjak, 2008) meni, da načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela šol ni le
formalnost, ampak je to potreba po načrtnem, zavestnem in sistematičnem
usmerjanju dela v šoli. Znotraj šole namreč delujejo številni vzgojni dejavniki. Nujno
je, da se jih poveže v smiselno celoto. Tako je pred nekaj leti Ministrstvo za šolstvo
podalo idejo, da je treba povečati pomen vzgoje v šoli, ker je ta premajhen in
zanemarjen. Menili so, da potrebuje zakonsko spodbudo. Določeno je bilo, da so
morale osnovne šole najpozneje do junija 2009 pripraviti in sprejeti vzgojni načrt. To
je šole postavilo pred zahtevno nalogo, če so želele s tem resnično delati na vzgoji in
ne, da je to le na papirju (Kovač Šebart in Krek, 2009). V zakonodaji je torej kot
obvezen predpisan vzgojni načrt šole. Priporočila o načinih oblikovanja in
uresničevanja vzgojnega načrta v osnovni šoli (MŠŠ, 2008, v Štraser, 2012) govorijo
o naslednjih načelih vzgojnega delovanja:
-

načelo spoštovanja učencev in vzajemnega spoštovanja;

-

načelo omogočanja aktivnega sodelovanja učencev;

-

načelo proaktivnega oziroma preventivnega delovanja;

-

načelo sodelovanja s straši in usklajenost pristopa šole in staršev;

-

načelo združevanja pravic, odgovornosti in pravil;
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-

načelo spodbujanja samonadzora in samodiscipline;

-

načelo strokovne avtonomije, usklajenosti vzgojnih dejavnikov in doslednosti;

-

načelo osebnega zgleda.

Poglejmo si, kaj naj zajema vzgojni načrt in kako naj ga šole oblikujejo. »Z vzgojnim
načrtom šola določi načine doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot iz 2. člena
tega zakona, ob upoštevanju potreb in interesov učencev ter posebnosti širšega
okolja. Vzgojni načrt vsebuje vzgojne dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja
šole s starši ter njihovo vključevanje v uresničevanje vzgojnega načrta. Vzgojne
dejavnosti so proaktivne in preventivne dejavnosti, svetovanje, usmerjanje ter druge
dejavnosti (pohvale, priznanja, nagrade, vrste vzgojnih ukrepov in podobno), s
katerimi šola razvija varno in spodbudno okolje za doseganje ciljev iz 2. člena tega
zakona. Pri pripravi vzgojnega načrta sodelujejo strokovni delavci šole ter učenci in
starši. Vzgojni načrt sprejme svet šole na predlog ravnatelja po postopku, kot je
določen za letni delovni načrt. O uresničevanju vzgojnega načrta ravnatelj najmanj
enkrat letno poroča svetu staršev in svetu šole. Poročilo je sestavni del letne
samoevalvacije šole« (60.d člen, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
osnovni šoli, Uradni list RS, št. 102/2007). V zakonodaji so jasno določene tudi
pravice in dolžnosti učencev ter ukrepi ob neupoštevanju pravil. »Na podlagi
vzgojnega načrta šola v pravilih šolskega reda natančneje opredeli dolžnosti in
odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja,
določi vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev,
opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva
učencev. Pri pripravi pravil šolskega reda sodelujejo strokovni delavci šole ter učenci
in starši. Vzgojne ukrepe šola izvede, kadar učenec krši svoje dolžnosti, določene z
zakonom ter drugimi predpisi in akti šole. Z vzgojnimi ukrepi ni mogoče omejiti pravic
učencev (od 5. do 13. člena in od 50. do 57. člena tega zakona). Pravila šolskega
reda sprejme svet šole na predlog ravnatelja, ki si predhodno pridobi mnenje
učiteljskega zbora in sveta staršev« (60.d člen, Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o osnovni šoli, Uradni list RS, št. 102/2007). V 60. členu (Zakon o
spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli, Uradni list RS, št. 102/2007) piše:
»Če za posamezno odločitev ni posebej določen pristojni organ, o pravicah in
dolžnostih učenca na prvi stopnji odloča ravnatelj. /…/ O pritožbah v zvezi z
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uresničevanjem pravic in dolžnosti otroka oziroma učenca odloča pritožbena
komisija.« »Učencu se lahko izreče vzgojni opomin, kadar krši dolžnosti in
odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi, akti šole in ko vzgojne
dejavnosti oziroma vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah niso dosegli namena.
Vzgojni opomin šola lahko izreče za kršitve, ki so storjene v času pouka, dnevih
dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter drugih
dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu, hišnem redu, pravilih
šolskega reda in drugih aktih šole. Učencu lahko šola izreče vzgojni opomin v
posameznem šolskem letu največ trikrat. O izrečenem opominu šola starše seznani z
obvestilom o vzgojnem opominu. Šola za učenca, ki mu je bil izrečen vzgojni opomin,
pripravi individualizirani vzgojni načrt, v katerem opredeli konkretne vzgojne
dejavnosti, postopke in vzgojne ukrepe, ki jih bo izvajala. Obrazložen pisni predlog za
izrek vzgojnega opomina poda strokovni delavec šole razredniku. Razrednik preveri,
ali je učenec kršil dolžnosti in odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi in
akti šole, ter katere vzgojne dejavnosti in vzgojne ukrepe je za učenca šola
predhodno že izvedla. Nato razrednik opravi razgovor z učencem in njegovimi starši
oziroma strokovnim delavcem šole, ki zastopa interese učenca, če se starši ne
udeležijo pogovora. Po razgovoru razrednik pripravi pisno obrazložen predlog za
izrek vzgojnega opomina in ga posreduje učiteljskemu zboru. Če razrednik oceni, da
ni razlogov za izrek vzgojnega opomina, o tem seznani učiteljski zbor. O poteku
postopka izrekanja vzgojnega opomina šola vodi zabeležke. Vzgojni opomin izreče
učiteljski zbor« (60.f člen, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni
šoli, Uradni list RS, št. 87/2011). Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
osnovni šoli (Uradni list RS, št. 102/2007) določa ukrepe v 25. členu, ki pravi: »Šola
lahko iz vzgojnih razlogov prešola učenca na drugo šolo brez soglasja staršev:
– če so kršitve pravil šole takšne narave, da ogrožajo življenje ali zdravje učenca
oziroma življenje ali zdravje drugih ali
– če učenec po treh vzgojnih opominih v istem šolskem letu in kljub izvajanju
individualiziranega vzgojnega načrta onemogoča nemoteno izvajanje pouka ali
drugih dejavnosti, ki jih organizira šola.«
»Učenec in njegovi starši lahko pisno podajo ugovor razredniku ali šolski svetovalni
službi ali ravnatelju glede vzgojnega delovanja šole. Če učenec ali starši v 30 dneh
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ne dobijo pisnega odgovora oziroma če z njim niso zadovoljni, lahko dajo predlog za
inšpekcijski nadzor« (60.g člen, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
osnovni šoli, Uradni list RS, št. 102/2007).
Medveš (2007, v Devjak, 2008) ne govori o vzgojnem načrtu, temveč uporablja izraz
vzgojni koncept, s čimer misli na sistem ravnanj, s katerimi šola izrazi svojo
pedagoško filozofijo oziroma strategije vzgojnega delovanja. M. Kovač Šebart in Krek
(2009) v zvezi z vzgojnim načrtom v šoli menita, da mora vsaka šola razmisliti o
vzgojnih dejavnikih. Opozarjata, da bi lahko na podlagi vzgojnega načrta sklepali, da
so ustrezno načrtovani vzgojni koraki do zaželenega vzgojnega cilja. Po njunem
mnenju vzgojnih učinkov na učenca ne moremo umestiti v neposredno vzročnoposledično razmerje med postavljenimi cilji, postopki in rezultati. Vseeno pa mora
obstajati neka osnova ravnanj, ki najprej nalaga postavitev in nato refleksijo. Nadalje
menita, da je treba celostno pogledati na vzgojno situacijo in jo opredeliti, čemur
pravita vzgojna zasnova. Njen smisel ni v tem, da bi določila način vzgojnega
delovanja. Ne moremo ji slediti brez premisleka, ker ni operativni načrt. Šola z njo
reflektira vzgojna ravnanja in poišče načela, pravila in norme, ki bodo vsem v oporo,
tako učiteljem, učencem in staršem. Vzgojna zasnova je razpeta med normativna
določila na ravni države in med avtonomno pristojnostjo učitelja. M. Kovač Šebart,
Krek in Vogrinc (2006, str. 29–31) izpostavijo naslednje razsežnosti vzgojne zasnove
šole, ki naj bi bile le kot vodilo šolam za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo vzgojnoizobraževalnega dela:
1. Skupne civilizacijske norme in formalna pravila in norme, ki jih določajo:
a) skupne vrednote;
b) načela vzgoje in izobraževanja;
c) zakonsko zaukazane zahteve po odsotnosti indoktrinacije pri pouku, zahteve
kritičnosti, pluralnosti in objektivnosti;
d) predpisane pravice in dolžnosti, pravila, kršitve in sankcije, ki zadevajo javno šolo;
e) šolska pravila.
2. Konceptualizacijo učitelja kot avtoritete, na katero vplivajo:
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a) moč osebnosti (ki ni neodvisna od znanja, pravičnosti ravnanj, odnosa do
učencev);
b) učna snov, ki jo mora učitelj obvladati;
c) uporabljene učne oblike in metode dela v razredu.
3. Šolsko kulturo, ki posredno vzpostavlja tudi odnose v razredu, na katero vplivajo
npr.:
a) udejanjanje formalnega okvira norm in pravil v šoli;
b) način vodenja šole;
c) dogajanja med odmori, kosili itd. v času, ko pouk ne poteka, a so učenci v šoli ipd.;
d) ponudba zunajšolskih dejavnosti.
4. Sodelovanje med šolo in starši.
5. Sodelovanje s širšo skupnostjo.
6. Prikriti kurikulum (razlika med uradnim in udejanjenim socialnim redom).
7. Specifične vzgojne strategije.
Vidimo, da je vzgojna zasnova veliko širše zastavljena kot vzgojni načrt. Zajema več
vidikov vzgojnega dela, in sicer šolsko kulturo, vrednote, avtoriteto, pravila, pravice,
dolžnosti učencev, sodelovanje s starši in skupnostjo idr. Tudi Kroflič (1997b) govori
o vzgojni zasnovi, ki obstaja v šoli, le da ni vedno eksplicitna in reflektirana. M. Kovač
Šebart in Krek (2009) menita, da je vzgojna zasnova v avtonomni pristojnosti šole,
zato ni za vse šole enaka. Postaviti je treba nek okvir kot oporo ravnanjem, vendar
ostaja vedno odprto, kakšne učinke bodo imela vzgojna ravnanja na učenca.
Podobno Kroflič (2002, v Kovač Šebart in Krek, 2005) v zvezi z oblikovanjem vzgojne
zasnove pravi, da to poteka pod vplivom direktivnih določil na ravni države in
avtonomnih pristojnosti institucije. Upoštevati je treba zakone in pravilnike, hkrati pa
je vzgojna zasnova odvisna tudi od konkretnega vzgojnega delovanja učiteljev pri
pouku. Torej je razpeta med formalnim in neformalnim pedagoškim ravnanjem.
Oblikovanje vzgojne zasnove je zahtevno, morda celo bolj kot priprava operativnega
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načrta izvedbe pouka. Poznati je treba logiko delovanja ključnih vzgojnih dejavnikov
v instituciji. M. Kovač Šebart in Krek (2009) dodajata še, da šole delujejo v okvirih
sodobne družbe in vzgojnih vzorcev, ki se nenehno spreminjajo. Zaradi tega mora
vzgoja v javni šoli, če želi doseči svoje cilje, ustrezno odgovarjati na izzive teh
sprememb.
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3 UČITELJEVA VZGOJNA VLOGA

3.1 VLOGE UČITELJA V ŠOLI
Učitelj v šoli nastopa v različnih vlogah. Resman (1991) govori o učitelju kot
uslužbencu, učitelju kot strokovnjaku in učitelju kot osebi in osebnosti. Učitelj kot
uslužbenec je del inštitucije šolstva in ima zato dokaj opredeljen položaj ter naloge, ki
jih mora opraviti. Zahteva se določen standard, ki mora biti dosežen, da lahko šola
kot inštitucija deluje. Učitelj mora torej ravnati v skladu z določenimi predpisi in je
podrejen oblasti, da izpolnjuje, kar je predpisano. Gre za upravni vidik učiteljevega
dela. Učitelj kot strokovnjak pa deluje pedagoško, psihološko, didaktično, metodično
in se spozna na vsebinsko plat predmeta. »Specifičnost šolskih situacij, okoliščin in
neponovljivost (enkratnost) značilnosti in osebnostnih lastnosti in sposobnosti
učiteljev in učencev zahteva originalnost ravnanj in ukrepov ter iskanje izhodov.
Situacije zahtevajo, da učitelj te specifičnosti identificira in s pomočjo svojega
strokovno-pedagoškega znanja skuša poiskati najustreznejše rešitve« (Resman,
1990, str. 33). Učitelj kot strokovnjak ima torej določeno avtonomijo, pravice,
dolžnosti, pristojnosti in odgovornosti. Je avtonomen pri izbiri oblik, metod in sredstev
vzgojno-izobraževalnega dela ter ima tudi večjo možnost za sodelovanje pri
načrtovanju vsebin pouka. Ponujena naj bi mu bila strokovna pomoč takrat, ko jo
potrebuje, in sicer s strani mentorja, ravnatelja ali šolskega pedagoga. Učitelj kot
oseba in osebnost mora skrbeti, da ni le nekdo, ki neprestano dela za druge, učence,
temveč poskrbi tudi za sebe. Šola naj bi bila prostor, kjer se lahko učitelj
samorealizira, razvije svojo individualnost, strokovni profil in karakter.
Resman (1990) pravi, naj bi bile tri vloge učitelja v šoli bolj ali manj usklajene.
Poudarja, da je treba graditi na zaupanju v učiteljeve osebnostne kakovosti in
strokovne sposobnosti. Opozarja, da se z večjo svobodo in avtonomijo učitelja pri
oblikovanju svojega dela po svoje poveča tudi njegova odgovornost za kakovost
dela.
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3.2 PEDAGOŠKI EROS
Kroflič (2000) v zvezi z erosom govori, da so že v stari Grčiji razpravljali o možnosti
vzgajanja v povezavi s konceptom ljubezni, ki ima odločilno vlogo. Sokrat in Platon
sta poudarjala ljubezenski stik med učiteljem in učencem, brez katerega si nista
predstavljala možnosti vzgajanja in duhovnega vodenja. Že takrat pa sta opozarjala
na možne pasti in zlorabe (Kroflič, 2000). Gogala (1931/32, v Kroflič, 2000) pri
pedagoškem delu učitelja loči med objektivnim in subjektivnim duhom. Pri
objektivnem gre za zakonitosti, ki izvirajo iz bistva pedagogike. Subjektivni duh pa je
tisti, ki ga je subjekt spoznal in duševno prevzel oziroma asimiliral. Elementa
subjektivnega duha sta pedagoški eros in pedagoški čut ali instinkt. Če se je
oblikoval le po objektivnem duhu, ne more biti zares v polnosti učitelj. Na ta način je
le spoznal pedagoška dejstva in zakonitosti. Če ima učitelj tudi subjektivnega duha,
potem učenec doživi stik s tem duhom. Le na ta način lahko učitelj prenese
spoznanja in vrednote v učenčevo duševnost.
Gogala (2005) izpostavlja pedagoški eros kot enega temeljnih in nujnih predpogojev,
ki ga mora imeti učitelj, če želi opravljati svoje delo oziroma če želi biti pri tem tudi
uspešen. »Kot pedagoški eros moramo razumeti iz subjektove podzavesti izvirajočo
bolj ali manj močno potrebo po oblikovanju človeka. Človek, ki ima pedagoški eros,
ne oblikuje samo radi občutene etične dolžnosti ali pa radi neke notranje sile, ki ima
svoj izvor v njem samem, in radi katere čuti, da mora oblikovati. Pedagoški eros nima
torej kakega zunanjega izvora, ki bi bil izven človeka, ki oblikuje, temveč je prava
subjektova last in zato nujno del njegovega subjektivnega pedagoškega duha.
Pedagoški eros je subjektu dan ali prirojen vnaprej in kdor ga ima, se ga ne more
znebiti, kdor pa ga nima, ga ne more pridobiti in si ga ne more privzgojiti« (Gogala,
2005, str. 120–121). Pravi, da je nekdo učitelj zaradi svoje notranjosti in po svoji
življenjski potrebi in ne more nehati biti učitelj, ker brez tega ne bi mogel več srečno
živeti. Gogala (1936/37, v Kroflič, 2000) pravi, da ljubezen ustvarja oziroma omogoča
pristen vzgojni stik. Učenec se v odnosu ljubezni odpre in učitelj mu lahko tako poda
tako izobrazbene kot vzgojne vrednote. Loči tri ravni pedagoškega erosa. Osebni
pedagoški eros je tisti, ki omogoča pristen odnos med njim in učiteljem in je najbolj
bistven. Učenec mora biti učitelju čustveno pomemben. Če učitelj učenca ne bi ljubil,
bi s tem grešil zoper zaupanje staršev, človečnost v učencih ter lastno delo. Druga
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raven je stvarni pedagoški eros, ki se nanaša na izobrazbene in vzgojne vrednote.
Učitelj mora imeti rad snov, ki jo poučuje, ter mora imeti odnos do vrednot, za katere
vzgaja. Le če sam pristno pozitivno doživlja neko snov, lahko zanjo navduši tudi
učence. Tretja raven pa je pedagoški eros do oblikovanja. Gre za pedagoško delo
izobraževanja in vzgajanja. Zaradi tega ima učitelj rad svoje delo in mu je v
zadovoljstvo. V tem svojem delu vidi osebno poklicanost. Kroflič (1999, str. 233) v
zvezi s pedagoškim erosom pravi: »Če pedagoški eros pojmujemo kot vzajemen
odnos med dvema osebama in ga ne poskušamo instrumentalizirati v smislu
pojmovanja moči, ki otroka učinkovito podredi moralnim normam, dobimo model
pedagoškega erosa, s katerim D. de Rougemont (1985, str. 226–227) zaključi knjigo
Miti o ljubezni: »Vzgoja nima drugega višjega cilja, kot da posameznika usposobi, da
sprejme svobodo samemu sebi odgovorne osebe; tiste, ki lahko prepozna in ljubi
bližnjega. /…/ Resnični cilj vzgoje je oseba, ampak v tistem pomenu, ko oseba
postaja resničnost, ko torej postaja svobodna in odgovorna, ji morala ne more več
pomagati.«
Gogala (2005) govori tudi o pedagoškem čutu ali instinktu, ki pomeni nekaj bistveno
drugega in novega. Ta čut izvira iz podzavesti in je neposredno dan subjektu.
»Vendar pa moramo smatrati pedagoški čut za bistveno izpopolnitev pedagoškega
erosa. /…/ Pedagoškemu erosu manjka načinovne plati oblikovanja in je zato kljub
svoji gonski naravi, ki je zelo pomembna za konkretno pedagoško delo, še premalo
konkreten. In tukaj mu pride na pomoč pedagoški čut, ki ga izpopolni tudi z
načinovno ali, reči smemo, z metodično platjo. Bistvo pedagoškega čuta je namreč
to, da subjekt neposredno in brez posebnega razmišljanja takoj začuti, kako bi bilo
potrebno sedajle tega človeka oblikovati« (Gogala, 2005, str. 122).

3.3 OSEBNOSTNE LASTNOSTI UČITELJA
Kroflič (2000) pravi, da še tako kompleksno opredeljeni vrednosti cilji v učnih načrtih
ne zagotavljajo tega, da bo vzgojno delovanje v šoli ustrezno, kajti vzgoje ni mogoče
definirati kot posredovanje vrednot, ampak bolj s tem, da gre za nekakšno
zapeljevanje učenca s pomočjo pedagoškega erosa in moči učiteljeve osebnosti, na
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kateri temelji pedagoška avtoriteta. Tudi na drugem mestu izpostavlja: »Vzgoja v
javni šoli torej primarno ni odvisna od ustreznega nabora učne snovi (učni načrti) in
metod poučevanja, kakor tudi ne od formalno vzpostavljenih pravil (pravic), ki
definirajo šolo kot institucijo, čeprav jo lahko opredelimo kot komunikacijo s kulturnimi
vrednotami izročila in sedanjosti. Odločilen dejavnik vzgoje v javni šoli je oseben stik
z vrednotami, ki ga omogočata široka paleta osebnih odnosov in doživetje živetih
vrednot šolske skupnosti« (Kroflič, 2004, str. 81). Učitelji so učencem pomembni
vzorniki, zgled s svojim vedenjem in odnosom, saj imajo njihova dejanja trajen vpliv
nanje (Joseph, Efron, 2005, v Temli, Sen, Akar, 2011).
V literaturi je bilo mogoče večkrat zaslediti, kako pomemben je pri vzgoji v šoli prav
vidik učitelja kot človeka oziroma njegovih osebnostnih lastnosti. Na to kaže
naslednja misel: »Prišel sem do odločilnega spoznanja: jaz sem odločilni element v
razredu. Moj osebni pristop ustvarja ozračje v učilnici. Moje razpoloženje kreira
vreme. Kot učitelj imam neizmerno moč, da lahko otroku napravim življenje nesrečno
ali radostno. Lahko sem mučilno orodje ali instrument inspiracije. Lahko ponižujem ali
razveseljujem, ranim ali zdravim. V vseh okoliščinah moj odziv odloča, ali se bo kriza
zaostrila ali presahnila: ali bo otrok učlovečen ali razčlovečen« (Haim Ginott, 1972, v
Duckworth, 2011, str. 17). Tudi Gogala (1939, v Kroflič, 2000) izpostavlja pomen
učitelja, to je posredovalca vrednot. Vzgoja je v veliki meri odvisna od njegovega
notranjega bogastva in pristnosti kulturnega duha. Podobna govori, da se vrednot ne
naučimo, temveč jih posnemamo (Gostečnik, Pahole in Ružič, 1999). Ker se torej
učenci največ naučijo prav od zgledov, je toliko bolj pomembno, kakšen je učitelj kot
oseba. Goodson (1992, v Fullan, Hargreaves, 2000) pravi, da učitelji niso le imetniki
določenega znanja, veščin in tehnik. Ne moremo razumeti poučevanja, če učiteljev
ne razumemo kot osebnosti. V nadaljevanju bomo zato pogledali, katere lastnosti so
po mnenju različnih avtorjev tiste, ki naj bi jih imel učitelj.
J. Duckworth (2011) je učence spraševala o tem, katere lastnosti bi morali imeti
učitelji. Odgovorili so, da morajo biti prijazni, velikodušni, znati poslušati, spodbujati
učence in verjamejo vanje. Pomembno se jim je zdelo tudi, da jim lahko zaupajo, da
radi učijo otroke, jim pomagajo, ko jim ne gre, ne obupajo nad njimi. Paterson (2000)
poudarja pomen spoštovanja učencev s strani učitelja. Učitelj mora biti spoštljiv do
učencev, ne samo takrat, kadar se primerno obnašajo, ampak ves čas. Le na takšen
način jim bo lahko posredoval vrednoto spoštovanja drugih ljudi. Gogala (2005)
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izpostavlja, da mora biti učitelj avtonomna, samostojna in svobodna osebnost. Kot
takšen ne dovoli, da bi mu kdo vsiljeval mnenja in prepričanja. Prav tako ne sprejema
javnega mnenja in ne zaupa slepo avtoritetam. Neodvisno od drugih hodi svojo pot
življenja in spoznavanja, kadar ve, da je tako prav. Samostojnost in svobodnost mu
daje močna osebna kritičnost. Pri učitelju so pomembne vse dimenzije človeka, to so
intelektualna, čustvena in duhovna. Dobro mora poznati sebe in svojo notranjost, če
želi poznati in razumeti svoje učence. Če delamo v skladu s tem, kar smo v svoji
notranjosti, s svojim notranjim učiteljem, potem smo pri delu uspešni in zadovoljni
(Palmer, 2001). Lastna kritičnost je naslednja potrebna lastnost. »Strah, da je moje
poučevanje slabo, ni nujno znak poraza, ampak je lahko jasno znamenje, da skrbim
za svoje delo« (Palmer, 2001, str. 37). Učitelj mora biti sam spoštljiv do sebe, hkrati
pa tudi samokritičen in priznati lastne napake. Prav to daje učencem pogum na svoji
poti (Rebula, 2001, v Gržan, 2001). Primerno kritičnost do sebe omenja tudi Cerar
(2011). Pravi, da je otrokom treba posredovati etiko prek nazornih praktičnih
primerov. Eden od najpomembnejših dejavnikov pri posredovanju je učiteljev zgled,
kjer pa ni tako pomembno, da je učitelj popoln. To bi kvečjemu pomenilo, da se
pretvarja in je neiskren, kar le poslabša situacijo. Svoje napake mora izkoristiti kot
učno sredstvo in biti samokritičen ter izpostaviti tudi nekakšno željo ali zavezo k
temu, da se bo trudil poboljšati. Torej je že učitelj, ki izkazuje nekoliko nadpovprečno
raven etične zavesti in delovanja, dovolj.
Gogala (2005) poudarja, naj učitelj svoj poklic dojema kot poslanstvo, ki mu je v
veselje in zadovoljstvo. V zvezi s tem pravi, da prav zaradi različnih osebnostnih
danosti vsak ni poklican k poslanstvu učitelja oziroma vzgojitelja. Učiteljeva osebnost
je po njegovem tista, ki pogojuje to, da imajo nekateri vzgojitelji lahko velike uspehe,
drugi pa jih kljub trudu nimajo. »/…/ Zato se izobraževanje drugega človeka že še
komu posreči, za vzgajanje pa je treba že izbranega človeka, rojenega vzgojitelja, ki
ga smemo imenovati 'mojstra' in vzgajanje samo mojstrsko delo« (Gogala, 2005, str.
51). O tem, da biti učitelj ni le poklic, temveč poslanstvo, govori tudi G. Rostohar
(2001). To poslanstvo ne more biti dobro opravljeno, če v svoje delo kot učitelj ne daš
tudi svoje osebnosti. Nadaljuje, da bi morale biti pomembnejše človeške kakovosti
kot pa strokovnost v smislu poznavanja snovi. Palmer (2001) pravi, da mora biti delo
učitelja del njegove identitete in integritete. Lahko sicer opravlja delo učitelja, vendar
če ni tudi zares njegov, potem izvaja nasilje nad svojo osebnostjo. Kaj hitro pa se
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potem zgodi, da začne zaradi tega izvajati nasilje nad drugimi, s katerimi prihaja v
stik, torej nad sodelavci in učenci. Poklic učitelja mora biti zato njegova globoka
radost, kljub temu da doživlja tudi strah in bolečine.
Učitelj se mora znati približati učencem kot človek. Tako ga bodo učenci cenili, ga
imeli radi in ga spoštovali kot osebo. Neizraziti, medli ter osebno šibki vzgojitelji ne
morejo biti uspešni. Nasprotno pa osebnostno močni in notranje izgrajeni učitelji
pogosto vzgajajo celo takrat, kadar tega sploh ne nameravajo. Takrat so namreč
najbolj neposredni, najbolj topli in najbolj pristni. Vzgajajo že s tem, da so in kar so
(Gogala, 2005). Pomembno je, da znajo ustvariti primerno vzdušje. »Z vsebino, ki jo
učitelj poučuje, posega na spoznavni nivo, s tem, kar je kot oseba, pa nagovarja
osebnost učenca. Veliko večja je sporočilna moč neverbalnega dela sporočanja, z
njim ustvarjamo medsebojno vzdušje. Vzdušje, ozračje, klima pa so predpogoj za
misleče delo« (Hosta, 2000, str. 70). Da pa lahko ustvari dobro vzdušje, mora biti
odprt, komunikativen in socialno občutljiv. Prizadevati si mora, da v vsakem otroku
odkrije močne točke, in mora biti pripravljen pomagati mu odkrivati tisto pot, po kateri
se bo lahko še bolje razvil in zaupal sebi ter drugim (Rostohar, 2001). Paterson
(2000) govori še o dveh ključnih lastnostih, to sta poštenost in sposobnost vživljanja.
Zelo pomembna je tudi iskrenost. Kadar učitelj poskuša ravnati drugače, kot v resnici
doživlja, učenci hitro prepoznajo njegova prava čustva, in ta ponarejenost odziva
negativno vpliva na njih (Gordon, 1983). Nadalje je kot dragocena izpostavljena
doslednost, saj so učenci brez nje negotovi, zmedeni in nezaupljivi. Učitelj jo izkazuje
najprej s tem, da ima ves čas enaka pričakovanja, meje, ne pa da en dan nekaj
dovoli, drugi dan ne. Kadar se meje zaradi drugačnih okoliščin spremenijo, je učence
treba na to opozoriti. Doslednost se izkazuje s tem, da je učitelj učencem v vedenju,
ki ga pričakuje od njih, zgled. Prav tako je pokazatelj doslednosti učitelja to, da stori,
kar govori. Doslednost je potrebna tudi med čustvi in besedami. To od učitelja
zahteva, da se nauči počakati nekaj trenutkov, preden odgovori, še posebno v
situacijah, ki so stresne. Doslednost se kaže tudi v tem, če znamo jasno povedati
tisto, kar zahtevamo oziroma pričakujemo, da učenec naredi (Bluestein, 1997).
Brajša (2001, str. 66) govori o reflektirajočem učitelju, ki »je samokritičen do sebe in
do svojega obnašanja v razredu. Ima realno sliko o sebi. Sposoben je prepoznati
svoje resnično obnašanje. Sprejema direktne in indirektne, verbalne in neverbalne
povratne informacije o sebi in svojem obnašanju. Sebe zaznava takšnega, kot je, in
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ne takšnega, kot bi moral biti ali kot bi želel biti. Intenzivno spoznava samega sebe in
dela na sebi.« Takšen učitelj je do učencev odprt in se pred njimi ne pretvarja. Vzgaja
jih s svojo celotno osebnostjo. Stalno osvešča samega sebe v zvezi z dogajanjem v
razredu in ne potiska stvari v nezavedno. Pusti učencem, da povedo, kar v resnici
mislijo. Z učenci razpravlja o svojih ter njihovih željah, potrebah in občutkih. Učencev
ne obremenjuje s svojimi osebnimi ali strokovnimi problemi, temveč te rešuje drugje.
Rad ima sebe in učence ter sebe in njih brezpogojno sprejema. Išče razmerje med
zdravim egoizmom in altruizmom. Je srečen in samo takšen lahko osrečuje tudi svoje
učence. Učenci pa niso edini vir njegovega zadovoljstva in sreče. Pri delu z njimi se
sreča le dopolnjuje. Daje in pomaga učencem, vendar od njih ne jemlje, da bi
pomagal sebi. Učencem daje ljubezen, ki jo sam že ima, in ne izkorišča učencev s
ciljem, da bi osrečeval sebe (Brajša, 2001).
Ker je učiteljevo delo in poslanstvo zahtevno, je pomembno, da zna poskrbeti tudi
zase. Učitelj mora znati sprejeti dejstvo, da je včasih dovolj, če otroke le nadzoruje ali
opravlja rutinsko delo. Je le človek, ki ima svoje omejitve. Odgovornost mora znati
prenesti tudi na druge, hkrati pa mora biti pripravljen prositi za pomoč, ko jo
potrebuje. Skrbeti je treba, da dela stvari, ki ga razveseljujejo, in da si privošči počitek
ter rekreacijo. Pristop k poučevanju naj bo sproščen. Dobro je, da zna videti pozitivne
plati svojega poklica in uživati v otroških norčijah (Paterson, 2000).

3.4 VZGOJNI PRISTOP OZIROMA VZGOJNI STIL
Vzgojni stil je nekakšen splošen način dela tako namerne kot tudi nenamerne vzgoje,
ki zajema odnose, vloge, načine komuniciranja ter sredstva in načine vzgojnega
poseganja (Cenčič, 1986).
Obstajajo različne delitve vzgojnih stilov. M. Cenčič (1986) loči demokratični,
permisivni, represivni in anarhični vzgojni stil. Pri demokratičnem je poudarek na
spoštovanju učenčeve osebnosti in postavljanju zahtev. Učitelj ima avtoriteto, ki
temelji tako na osebnih kot pedagoških kakovostih. Učitelj je hkrati dosleden in
zahteven ter ljubezniv in ima posluh za potrebe učencev. Pri permisivnem stilu gre za
to, da želi učitelj otroka zavarovati pred težavami in zadovoljiti vse njegove
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utemeljene in neutemeljene potrebe. Represivni vzgojni stil temelji na strogosti, učitelj
je superioren in v učencu vzbuja strah. Anarhični vzgojni stil pa je takšen, pri katerem
učencu ne postavljamo nobenih zahtev ali omejitev. Zagovarja otrokov samorazvoj. V
določenih situacijah učitelji neutemeljeno popuščajo in so vzgojno brezbrižni, ko pa
postanejo prekrški otrok hudi in se učitelji zavedajo svoje vzgojne nemoči, kruto
kaznujejo. Autor, Cenčič, Gartner in Tomić (1989) izpostavljajo tri vzgojne stile
oziroma vrste vzgojnih odnosov med vzgojiteljem in učenci: avtoritarnega,
anarhičnega in demokratičnega. Pri avtoritarnem učitelj uporablja prisilne metode, da
bi dosegel ustrezno vedenje učencev. Je absolutna avtoriteta, učenec pa le objekt
vzgoje. Prevladuje izrazito storilnostno vzdušje. Takšni učitelji nimajo zaupanja vase,
so negotovi in z represijo nad učenci ohranjajo samozaupanje. Anarhični stil je odziv
na avtoritarnega. Zanj je značilna popolna svoboda brez zahtev, veliko je
popuščanja. Demokratični vzgojni stil pa je takšen, v katerem prevladuje
spodbujanje. Učitelj je hkrati strog in zahteven, vendar tudi veder in sliši potrebe
učencev ter spoštuje njihovo osebnost. Musek (1999) govori o vzgojnih pristopih in
ne o stilih. Prvi je avtoritarni. Ključno vlogo v tem pristopu ima učitelj, učeni so le
sprejemniki,
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neprilagodljivi in imajo potrebo po socialnem odobravanju. Učitelj ceni red in
disciplino ter natančno izpolnjevanje dolžnosti. Drugi pristop je permisivni, kjer ima
ključno vlogo učenec. Ta je povsem svoboden pri usmerjanju svojega učenja, ni
zunanje prisile. Posledično se pri učencih razvije pomanjkanje vztrajnosti in
samodiscipline. Učencem je v ospredju uživanje, vendar čutijo notranjo praznino,
dezorientacijo in imajo več življenjskih problemov. Tretji pristop je avtonomni. Pri
njem učenec večinoma sprejema odgovornost za svoje učenje, učitelj pa ga usmerja
in vodi k čim večji samodisciplini. Učenec razvije samozaupanje in samodisciplino ter
se malo ozira na druge. Je ustvarjalen, svoboden in odgovoren hkrati, ima visoko
samospoštovanje ter storilnostno motivacijo. Četrti pristop pa je demokratični, ki
temelji na vzpostavljanju ravnotežja med individualno svobodo in prilagajanjem
skupini. Učitelj in učenec se demokratično dogovarjata. Učenec postane prilagodljiv
in zna sodelovati z drugimi, je strpen in solidaren. M. Bergant (1994) govori o
permisivnem, represivnem in laissez – faire vzgojnem stilu. Pri represivnem gre za
vzgojno usmeritev, ki poudarja predvsem negativna vzgojna sredstva, kot so kazni,
prepovedi, omejitve in zahtevnost. Pri permisivni vzgoji pa so poudarjeni pozitivni
vzgojni ukrepi. Upošteva se posebnost otrok. Avtorica pravi, da je bil skozi zgodovino
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v določenem času v ospredju tisti stil, ki je bil v povezavi s cilji, kakšna naj bo
družbeno zaželena osebnost. Če je bil ideal pasiven, poslušen človek, potem je v
vzgoji veljal represivni vzgojni stil. Če pa so bile cenjene lastnosti, kot so
samostojnost, izvirnost in miroljubnost, je bil v vzgoji v ospredju permisivni vzgojni
stil. Res pa je, da so se vzgojni stili uporabljali tudi sočasno in se kdaj trli med seboj.
Pri permisivni vzgoji gre za pravo kombinacijo tako spodbujevalnih kot omejevalnih
metod. Poleg ljubezni, spodbud, pohval in nagrad otroku privzgajamo tudi čut za
meje dopustnega ter za njegove dolžnosti in odgovornosti. Tako permisivna vzgoja ni
nasprotje represivne. Njeno nasprotje je laissez – faire ali vsedopuščujoča vzgoja.
Gre za preveč svobodno vzgojo brez omejitev, ki poudarja otrokov samorazvoj.
Zanika vzgojno dejavnost in s tem povzroča vzgojno zanemarjenost. Permisivna
vzgoja je torej nekje vmes med represivno in vsedopuščujočo in skuša premostiti
negativne učinke obeh skrajnih stilov.
Hoffman (1997, v Devjak, 2007) govori o vzgojnem pristopu z uveljavljanjem moči in
vzgojnem pristopu brez uveljavljanja moči. Vzgojni pristopi z uveljavljanjem moči
temeljijo na avtoritarni in represivni vzgoji. Vzgojni odnos zaznamujejo čustva, kot so
strah, nenehno podrejanje in nesamostojnost, odnos. Pri učencu se ne spodbuja
razuma, njegove aktivnosti, vedoželjnosti in ustvarjalnosti. Učencem je treba
posredovati dane življenjske resnice in jim prenesti družbeno želene vedenjske
vzorce. Vzgojitelj ima moč, ki se kaže v avtoriteti. Od učenca se zahteva absolutno
priznavanje te. Uporabljajo se naslednje vzgojne metode: telesno kaznovanje,
verbalna agresivnost, odvzem privilegijev ali dobrin. Učenčeva vloga je, da je povsem
poslušen učitelju in mu sledi. V času mladostništva se ta navidezna podredljivost
odraža v agresivnosti, upornosti, dvoličnosti in samovolji, nezmožnosti samokontrole
in samostojnosti. Vzgojna pristopa brez uveljavljanja moči sta: vzgoja s čustvenimi
sankcijami in vzgoja z odvzemom naklonjenosti ter vzgoja s podukom. Pri vzgoji s
čustvenimi sankcijami vzgojni odnos temelji na čustvih, kar lahko pri otroku pusti
hude čustvene posledice. Učitelj oziroma vzgojitelj uporablja čustveno navezanost
otroka nanj kot sredstvo za kaznovanje. Vzgojni metodi, ki se najpogosteje
uporabljata, sta grožnja in odtujitev naklonjenosti. Otrok postane preračunljiv,
podredljiv zaradi strahu pred izgubo naklonjenosti. Njegova samopodoba je zrahljana
in ima potrebo po odobravanju. Vzgoja s podukom temelji na sklepanju na podlagi
izkustvenih dejstev. Vzgojni odnos sloni na ljubezni, spoštovanju, zaupanju, sprejetju.
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Upošteva se osebnost otroka in njegove zmožnosti, spodbuja samostojnost,
ustvarjalnost in aktivnost učenca. Pristop temelji na vrednotah, ki slonijo na
človekovih pravicah, to je na sožitju, strpnosti in odgovornosti za lastna dejanja do
sebe in drugih. Naloga učitelja oziroma vzgojitelja je, da otroka spoštuje, pripravi
spodbudno in sproščujoče okolje ter spodbuja njegovo iniciativnost in ustvarjalnost.
Vzgoja ne temelji na kazni, temveč bolj na spodbujanju pozitivnega vedenja in
pojasnjevanju omejitev. Upošteva se otrokove razumske možnosti in njegovo
razumevanje potreb v določeni situaciji. Otrok se uči nadzorovati lastno vedenje na
podlagi tega, da se mu pokaže posledice njegovega vedenja. Vzgoja vključuje tako
razumsko kot čustveno komponento. Otrok je v tem primeru subjekt vzgoje, saj je
vključen v procese skupnega dogovarjanja in odločanja. Dejaven je pri razvoju lastne
osebnosti in pri razvoju drugih okoli sebe.
J. Bluestein (1997) omenja tri načine zadovoljevanja potreb učitelja in učenca. Prvi je
pristop z nadvladovanjem, pri čemer učiteljeve potrebe zasenčijo potrebe učenca.
Učitelj je v tem primeru tisti, ki sprejema odločitve, ki nadzoruje, je glavni. Sicer lahko
s takim načinom dosežemo neke navidezno pozitivne rezultate, ki pa so kratkotrajni.
Učenci postajajo odvisni od učitelja, poslušni zaradi želje ugoditi učitelju. Ne razvijejo
odgovornosti in predanosti ter spretnosti upravljanja s sabo. Drugi je permisivni
pristop, pri katerem učitelj svojih potreb ne izrazi jasno in pričakuje, da mu bodo
učenci »brali misli«. Učencem daje proste roke in pričakuje, da bodo ti brez opor in
meja nadzirali sebe iz hvaležnosti do učitelja. Pri učencih takšen pristop spodbudi
zmedo in poslušnost zaradi občutkov krivde ali želje po ugajanju učitelju, ne pa
resnične predanosti, odgovornega vedenja in sposobnosti odločanja. Učenec se
nauči, da s prevzemanjem vedenja žrtve doseže, kar želi, ker mu takšen model
pokaže učitelj s svojim vedenjem. Tretji pristop je pristop sodelovanja, pri katerem se
upoštevajo tako potrebe učitelja kot tudi učenca. Učitelj poskrbi za svoje potrebe in
učencem postavi meje. Hkrati pa upošteva tudi, da imajo tudi učenci svoje potrebe.
Spodbuja se sodelovanje, učitelj posledice izbire prepušča učencem in jih s tem
navaja na odgovornost. Ta pristop je najustreznejši, saj vsak potrebuje občutek, da
lahko sam izbira, odloča o svojem življenju. Odločanja pa se naučimo v okolju, kjer
so postavljene meje, oporni okvirji.
Učitelji smo lahko večkrat v dilemi, ali je naš način dela pravi, ali smo premalo ali
preveč strogi ipd. Musek (1999) v zvezi s tem pravi, da v današnjem času prevladuje
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spoznanje, da ni smiselno vztrajati pri povsem poenotenih vzgojnih in izobraževalnih
pristopih. Treba jih je prilagajati glede na situacijo, zahteve pouka in individualne
značilnosti posameznika. Včasih je treba izkazati več avtoritativnega pristopa, drugič
pa permisivnega ali demokratičnega. Žorž (2010, str. 17) meni: »Prave mere
strogosti in popuščanja ne najdemo v knjigah, ampak v svojem srcu. Gre za pristen
odnos, ki ga uravnava ljubezen /…/« A. Rebula (2001, v Gržan, 2001) pravi, da se
samo v spoštljivem odnosu v otroku rodi ljubezen, ki je temelj njegove rasti. Vsak
otrok pa je drugačen in zato potrebuje tudi drugačen pristop, tako kot vsaka rastlina
potrebuje drugačno nego. Nekatere potrebujejo nekoliko bolj trdo zemljo, druge
blago, rahlo. Učitelj mora biti senzibilen in zaznati otroka ter ga spodbujati, da postaja
on sam, sicer je njegova samopodoba iznakažena. Blum (1999) o strogosti in
popustljivosti pravi, da ima vsaka šola manjšino takšnih učiteljev, ki imajo takšno
osebnost, da se jih učenci bojijo. Ti obvladajo razred, vendar z agresijo in
ustrahovanjem. Takšen način pa ni primeren za današnje čase. Učitelji na
agresivnost učencev ne bi smeli odgovarjati z agresijo, temveč z mirnostjo in
dostojanstvom. Pomembno je, da učitelj ostane čim bolj miren tudi v neprijetnih
situacijah in se z učenci pogovarja vljudno. S. Cowley (2005) v grobem loči dva tipa
učiteljev, ki v razredu nimajo težav z disciplino. Na eni strani so tisti, ki vzbujajo strah
in trepet. Ti ves čas zahtevajo brezhibno vedenje, se ne pogajajo o pravilih, pogosto
vpijejo in kaznujejo, tudi za najmanjšo nedisciplino. Na drugi strani pa so tisti, ki so
odločni, vendar zabavni. Ti postavijo jasna pravila in se jih tudi držijo. Delo naredijo
zanimivo. Preden učence kaznujejo, jih opozorijo. Učence spoznajo na osebni ravni.
Poudarja, da mora biti učitelju jasno, kaj pričakuje od učencev in kaj želi z njimi
doseči, naj ne kaže negotovosti in strahu pred njimi. Otroci namreč želijo, da so
odrasli, ki so del njihovega življenja, trdni in gotovi. Potrebujejo, da jim postavimo
omejitve, saj jim s tem damo občutek trdnosti. To še posebej velja za najtežavnejše
učence, ki doma pogrešajo trdnost in oporo. Pri ostalih pomembnih odraslih v svojem
življenju, kot so učitelji, preskušajo, ali jim je zares mar zanje. »Vsak dober vzgojitelj,
učitelj ve, da ne sme biti noben učenec spregledan. Ne sme se čutiti kot brezimna
številka v kolesju sistema. Vsaj malo časa v vsakem druženju z učiteljem mora
zaznati, da je ta usmeril pozornost samo nanj, da govori samo njemu, ker je
pomemben, ker je dragocen kot posameznik. /…/ To tudi pomeni, da je učitelj
pozoren na negativne plati mladega človeka in da si pri svojem delu ne dovoljuje ne
nasilja in ne razpuščene, brezbrižne popustljivosti. Mlad človek spozna svoje meje le,
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če ga vzgajamo s toplino in trdnostjo obenem« (Rebula, 2001, v Gržan, 2001, str.
28). J. Bluestein (1997) pravi, da je učitelj, ki želi namesto poslušnosti spodbuditi
odgovornost, pozitivno naravnan do učencev in skuša biti dosleden. Učencem
pokaže, kakšne so lahko možne posledice njihovih izbir. Verjame v sposobnost
učencev, da se lahko odločajo. Učencem prepušča odgovornost za lastno vedenje in
posledice.

3.5 AVTORITETA
V zvezi z avtoriteto v vzgoji so skozi zgodovino veliko razpravljali. V razsvetljenstvu
sta o avtoriteti učitelja govorila Kant (1988, v Kroflič, 1997a) in Rousseau (1959, v
Kroflič, 1997a). Tudi kasneje se je poudarjalo pomen avtoritete pri vzgoji. »Vsako
vzgojno razmerje, tako v družini kot v šoli, se po svojem bistvu vzpostavlja prav v
mediju avtoritete« (Blais, Gauchet in Ottavi, 2011, str. 133). Po drugi strani nekateri
pravijo, da je avtoriteta problem in da sploh ne obstaja (Houssaye, 1996, v Blais,
Gauchet in Ottavi, 2011). S tem se ne strinja Kroflič (1997a), ki pravi, da učitelji ne
morejo dosegati vzgojnih učinkov brez vsaj minimalne avtoritete, saj ne morejo
zagotoviti potrebnega transfera z učencem. Avtoriteta je torej nujen del vzgoje, saj
otrok zaradi lastne notranje potrebe v vsakem primeru izsili eno od oblik identifikacije
z vzgojiteljevim likom, kar pa pomeni tudi podreditev avtoriteti. Podobno je tudi
naslednje mnenje: »Tudi če vzgoja ne deluje več kot prisilno vcepljanje vzgojnih
načel, je še vedno nujno, da vzgojitelj vzgajanca oskrbuje z določenimi
»markacijami« ali »mejami«, če se izrazimo v sodobnem besednjaku /…/. Ta proces,
ki ga lahko primerneje imenujemo konstitucija individualnosti, potrebuje svoje oporne
točke, saj je njegov cilj pripraviti otroka, da bo lahko vstopil v neki svet, ki je obstajal
že pred njim in ki ga zato a priori izključuje, in postal njegov polnopravni član kakor
vsi ljudje, ki temu svetu že pripadajo. Ta svet pa deluje po tako nejasnem sistemu,
njegova pravila so tako nedoumljiva in pregrada, ki otroka ločuje od tega sveta, je
tako visoka, da bi bila otrokova naloga neizvedljiva, če ne bi imel na voljo določenih
posrednikov in zaveznikov, ki imajo partituro tega sveta v malem prstu in so hkrati na
otrokovi strani. Vsak človek lahko postane pripadnik skupnosti le po zaslugi
posredovanja določene avtoritete /…/« (Blais, Gauchet in Ottavi, 2011, str. 129).
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Z razsvetljenstvom je postalo načelo uspešne profesionalne vzgoje to, da se zagotovi
prenos starševske avtoritete na poklicnega vzgojitelja. Rousseau (1995, v Kroflič,
2002) je poudarjal, da morajo starši otroka in skrb za njegovo vzgojo popolnoma
prepustiti in zaupati poklicnemu vzgojitelju. Svojo naravno avtoriteto morajo tako
prenesti na vzgojitelje. Zlasti v drugi polovici 20. stoletja se je poskušalo spremeniti
razsvetljensko pojmovanje avtoritete. Spremenili so se tip družinske socializacije,
način delovanja šole in širše kulturno okolje. Značilno je bilo izginevanje klasične
avtoritete, družinsko vzgojo pa je zaznamovala odsotnost očeta. Začel je prevladovati
materinski tip vzgoje ter s tem pretirana popustljivost in čustvenost. Matere so
obremenjene s številnimi priročniki o vzgoji in se ne čutijo več sposobne samostojno
in po lastni vesti vzgajati otrok. Poleg tega pa so tudi prezaposlene in zaradi tega
otroke vse bolj prepuščajo specializiranim ustanovam. Nove oblike avtoritete pa niso
več enostavno prenosljive na poklicne vzgojitelje. Oče je kot posredovalec simbolne
zahteve svojo vlogo lahko prepustil učitelju, če le ni obstajala prevelika razlika med
vrednotami družine in šole. Materinski tip prikrite neracionalne avtoritete pa se
izkazuje v nejasnih zahtevah in navidezni svobodi. »Mati, ki je svojega otroka pripela
na lastno avtoriteto s poudarjeno čustvenostjo in spodbujanjem čustvenih potreb, ki
jih lahko primerno zadovolji le ona, je s fiksacijo vzajemne simbiotske odvisnosti
ustvarila hermetično zaprt čustveni odnos, v katerem ni prostora za nekoga tretjega.
Zato tudi če bi želela, svoje avtoritete preprosto ne more prenesti na poklicnega
vzgojitelja« (Kroflič, 2002, str. 46). Avtor (2002) pravi še, da se bo morala šola
prilagoditi
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socializacijskega načina, če bo želela ustrezno reševati vzgojno problematiko. To pa
ne pomeni, da mora le posnemati družinski način socializacije. Šola ne more delovati
le po načelu ugodja, saj ustrezne spodbude otrokovemu razvoju zahtevajo podporo
tako potrebi po varnosti, identifikaciji in podrejanju avtoriteti pomembnega drugega
kot tudi potrebi po izgrajevanju individualnosti in osebne identitete. Učitelj mora
zaradi tega nujno biti avtoriteta. M. Kovač Šebart in Krek (2009) govorita o tem, kako
naj si učitelj pridobi avtoriteto oziroma kako postane avtoriteta. Pravita, da to postane
s pomočjo svojega znanja in s tem, da ga spoštujejo kot osebo zaradi njegovega
ravnanja. Odnos z učenci nujno opredeljuje tudi hierarhičnost, ki je nekakšen
objektivni temelj avtoritete. Ta pa ni dovolj. Učitelj mora vzdržati preizkušanje
učencev in s kakovostjo poučevanja poskušati vzpostaviti temelje svoje avtoritete.
Gogala (2005) meni, da nihče ne more postati avtoriteta za nekoga po sili, ampak le
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tako, da ga neposredno doživimo kot avtoritativnega človeka. Socialni položaj ne
šteje, pomembna je le osebna avtoriteta. Tako npr. učitelj, ki se v današnjih časih
sklicuje na učiteljsko čast in na ta račun pričakuje disciplino, ne uspe več. Podobno
meni tudi Palmer (2001), ki pravi, da avtoriteta prihaja iz učiteljevega notranjega
življenja. Zunanje orodje moči ima lahko priložnostno korist, vendar pa ne more
nadomestiti avtoritete. To priznavamo ljudem, pri katerih čutimo, da so v resnici
avtorji svojih besed, dejanj in življenj, ne priznavamo pa je tistim, ki le igrajo
predpisano vlogo in pri stvari niso s srcem. Učitelj, ki je odvisen od prisilne moči
zakona ali od tehnik, po njegovem sploh nima avtoritete. M. Margan (2012) govori o
avtoriteti v smislu učiteljevega zgleda, človeka, ki je empatičen in ki je tu za drugega,
ne pa le za poučevanje. Kyriacou (1997) pravi, da vloga avtoritete ni v tem, da bi
učitelj nadvladoval odnos do učencev, ampak da bi z njeno pomočjo vodil učno
dejavnost. Odvisna je od statusa vloge učitelja, sposobnosti poučevanja, vodenja in
obvladovanja, učinkovitega ukrepanja ob neprimernem vedenju učencev. Po
njegovem mnenju je učiteljeva avtoriteta precej odvisna od družbenega statusa in
spoštovanja učiteljskega poklica, od kakovosti poučevanja ter sposobnosti učitelja,
da ima stvari pod nadzorom ter učinkovito in pravično obvladuje neprimerno vedenje
učencev.
Nemalokrat se je avtoriteto mešalo z avtoritarnostjo in zato je bila deležna kritike. Na
podlagi tega se je pojavila permisivna vzgoja. Njeni zagovorniki pravijo, da je treba
čim bolj upoštevati otrokove potrebe, zato ga ne smemo omejevati z avtoriteto in
mejami. Posledica permisivne kulture se je pokazala tako, da si učitelji v šoli pogosto
ne morejo več zagotoviti niti minimalne avtoritete, ki je potrebna vsaj za znosno
komunikacijo z učenci. Če problem avtoritete v permisivni kulturi pogledamo nekoliko
bolj od blizu, v resnici opazimo, da ta ni izginila, ampak se je preoblikovala v takšno,
ki se ji ni mogoče upreti in ki se pogosto skriva v potrošniški miselnosti. S tem pa
postane le še bolj zavezujoča kot odkrita avtoriteta (Kroflič, 1997a). O zakritosti
avtoritete prav tako govorijo Blais, Gauchet in Ottavi (2011). V zadnjih letih se želi
zopet poudariti pomen avtoritete pri vzgoji. Ta je namreč še vedno zelo prisotna,
vendar se iz nekdanjih nosilcev prenaša na druge, pogosto tudi zakrito. Avtoriteta se
še vedno ohranja kot mehanizem, tudi če je izginila kot vrednota ali si nadela drugo
ime. Stranpoti avtoritete so protivrednost nepogrešljive in pozitivne vloge, ki jo ima ta
v družbi. Ljudje avtoriteto potrebujemo in moramo tudi razumeti, zakaj je tako.
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Zaključimo lahko, da je avtoriteta v vzgoji neizogibna. Kroflič (1997a) predlaga, da je
treba poiskati takšno obliko, ki bo omogočala največjo stopnjo svobode in tudi kar se
da nemoten razvoj individualnosti posameznika in avtonomne morale. Meni, da sta
apostolska avtoriteta, značilna za patriarhalno vzgojo, in prikrita avtoriteta vzgojnega
okolja, ki prevladuje v permisivnem pedagoškem gibanju, neustrezni. Po njegovem
mnenju na otrokove razvojne potrebe najbolj ustrezno odgovarja koncept
samoomejitvene avtoritete. Zanj je značilno naslednje (Kroflič, 1997a, str. 37–38):
• prva naloga avtoritete (ki vzgojo tudi omogoča) je vzpostaviti čustveno stabilen
pozitiven odnos med vzgojiteljem in gojencem ter otroku ponuditi primarni objekt
identifikacije;
• skladno s procesom psihofizičnega razvoja je treba avtoriteto imaginarnega lika
zamenjati z avtoriteto simbolne zahteve, podkrepljene z racionalno utemeljitvijo;
• spodbujati moramo širitev otrokovih socialnih stikov z vrstniki in drugimi osebami;
• spodbujati moramo otrokovo sposobnost moralnega razsojanja in avtoriteto
postopoma preusmerjati na depersonalizirane objekte identifikacije;
• podpirati moramo otrokovo moralno in mišljenjsko osamosvajanje s spodbujanjem
samostojnega iskanja ustreznih etičnih rešitev, hkrati pa omejevati vpliv lastnih
modelov reševanja moralnih problemov na otroka;
• otroka moramo postopoma vključevati v procese dogovarjanja in odločanja o
skupnih pravilih bivanja in reševanja problemov;
• temelje moralnosti moramo vedno intenzivneje iskati v sposobnosti iskanja skupnih
interesov v vsaki novi situaciji in ne v stalnih, na avtoriteti navade utemeljenih oblikah
vedenja;
• te visoke cilje moralne vzgoje nam omogoča uresničiti spodbujanje otrokovega
razumevanja problemov avtoritarne ujetosti, možnosti manipulacije ter težav,
povezanih z zagotavljanjem prostora lastne svobode, seveda ne na račun
omejevanja svobode drugega.
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3.6 KOMUNIKACIJA IN ODNOS Z UČENCI
3.6.1 NEBESEDNA IN BESEDNA KOMUNIKACIJA
Na učence in vtis, ki ga dobijo o učitelju, vplivajo že zunanji, telesni znaki, ki jih kaže,
oziroma njegova nebesedna komunikacija. Z obrazom, ki je sproščen, nasmejan,
pokaže, da je gospodar položaja. Nadalje naj bo v očesnem stiku z učenci. Če z očmi
premeri celoten razred, prej opazi, kje se začenja nedisciplina. Glas naj bo sproščen,
odločen, obvladan. Tudi s telesom, z odprto, sproščeno držo pokažemo, da smo kos
svojemu delu. Pazimo pri izbiri oblačil. Vse to učencem nudi varnost in zaradi tega se
lepše vedejo. Prav tako jim dajeta občutek varnosti umirjen učiteljev pristop in
njegova dobra razpoloženost. Ko smo v razredu pred učenci, je pomembno, da
obvladujemo celoten prostor. Če hodimo naokrog, lažje opazimo razne poskuse
neustreznega vedenja. Približamo se kalilcem miru in tako že takoj zatremo nadaljnje
poskuse rušenja ure (Cowley, 2005). Če učitelj v težavni situaciji izgubi nadzor nad
sabo in začne kričati, potem daje svojim učencem s svojim ravnanjem popolnoma
napačna sporočila (Duckworth, 2011). Namesto tega je potrebno, da je učitelj miren
in dosleden ter zgled, kako se vede in odziva odrasli. Potrebno je, da se do učencev
vede tako, kot bi se vedel do odraslega (Cowley, 2005). Učitelj se izrazov
nespoštovanja učencev pogosto sploh ne zaveda. Eden od takih znakov je mrščenje
obrvi pred učenci. Prav tako so nespoštljive različne besede, poniževalni stavki. Če
nam žaljive besede uidejo, je prav, da se učencem zanje opravičimo. Če se
zavedamo, kaj govorimo in delamo v razredu, je bolj verjetno, da ne bo prišlo do
nespoštovanja učencev (Paterson, 2000).
Gostečnik, Pahole in Ružič (1999) v zvezi z besednim komuniciranjem pravijo, da je
izhodišče ustreznega komuniciranja spoštovanje osebe, s katero govorimo, ne glede
na njeno starost, socialni položaj ipd. Brajša (2001) izpostavi pomen poslušanja in
pravi, da reflektirajoči učitelj dvakrat bolj posluša, kot govori. Na tak način dobro
pozna svoje učence in jim s tem potrjuje njihovo lastno vrednost. Kakovostno
poslušanje je zelo pomembno pri vzgoji in ima na učence veliko večji vpliv, kot če jim
stalno nekaj govorimo. Pomembno je, da učitelj o tem, kar mu učenci povedo, tudi
razmišlja. Učenec tako vidi, da ima njegovo govorjenje za učitelja pomen. V tem, kar
mu učenec pove, skuša vedno najti pozitivne stvari in na tem nadaljuje pogovor. Kajti
če zavrača to, kar učenec pove, učenec to sprejme kot zavračanje njega samega.
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Uporablja enakopraven in ne hierarhičen dialog z učenci. Usmerjen je pozitivno in v
vsakem učencu vidi nekaj dobrega in s tem tudi najbolj vzgojno vpliva na učence.
Tudi Twentier (1999) izpostavlja pomen poslušanja, kajti s tem otroku pokažemo, da
je za nas tako pomemben, da si vzamemo čas zanj in želimo razumeti, kakšen je.
Našteje naslednje značilnosti ustreznega poslušanja:
• pozorno poslušanje, ne da bi odvračali pozornost;
• vzdrževanje očesnega stika;
• poslušamo spoštljivo in razumevajoče ter se poskušamo vživeti v sogovornika;
• poleg besed prisluhnemo tudi čustvom in občutkom;
• poslušamo najmanj toliko časa, kolikor sami govorimo;
• poslušamo brez prekinjanja;
• opazujemo in se odzivamo na neverbalna znamenja;
• odzivamo se umirjeno;
• ponovimo vsebino slišanega;
• govorimo in poslušamo tako, kot bi želeli, da bi drugi poslušal in govoril z nami.
Zelo pomembna metoda je aktivno poslušanje ali metoda »odprtih vrat« (Gostečnik,
Pahole in Ružič, 1999). Treba je večkrat preveriti, ali smo sporočevalca razumeli
prav. Poleg poslušanja je dobro uporabljati »jaz« sporočila, pri katerih se izražajo
mnenja, občutki, ne pa sodbe ali obsodbe drugega. Tako ima sogovornik vedno
možnost, da mnenje potrdi ali ovrže. Gordon (1983) pravi, da so »jaz« sporočila tista,
s katerimi prevzemamo odgovornost. Učitelj, ki se na učenca in na njegovo
neustrezno vedenje odzove z »jaz« sporočilom, na ta način sprejema odgovornost za
to, kar nastaja v njem, in je dovolj odkrit, da to pove učencu. Odgovornost za
učenčevo vedenje pa prepušča njemu samemu, vendar ne na način, da bi to za
učenca pomenilo slabo vrednotenje. »Jaz« sporočila se začnejo s »kadar«. To
učencu pomaga razumeti, da nismo jezni nanj na splošno, ampak le v primeru
določenega njegovega vedenja. Za tem sporočilo opiše posledice, ki jih učitelju
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povzroči vedenje, dejanje učenca. Pomembno je, da so te posledice resnične. V
tretjem delu sporočila je čustveno stanje učitelja zaradi posledic učenčevega
vedenja. Primer bi bil: »Kadar imaš takole stegnjene noge, se lahko spotaknem
obnje, in bojim se, da bom padel in si kaj naredil.« Poleg pomena poslušanja in »jaz«
sporočil Gostečnik, Pahole in Ružič (1999) spodbujajo še k temu, da imajo v
komunikaciji stalno in pomembno mesto pohvala, spodbuda in opogumljanje. Takrat
je komunikacija ustrezna.
Žorž (2010) pravi, da mladi v komunikaciji z odraslimi ne želijo nasvetov, ampak jih
zavračajo. Želijo, da jih sprejemamo, jim damo oporo, da nam lahko zaupajo. Sicer
se jim zdi, da jih nihče nima rad. Odrasli moramo znati slišati resnične potrebe
mladostnikov, brati med vrsticami, da pravilno razumemo, kaj želi otrok sporočiti.
Podobno menijo tudi Gostečnik, Pahole in Ružič (1999). Mladostniki se upirajo
pogovoru, pri katerem se odrasli postavijo v vzvišen položaj, kot da vse znajo in
vedo. V takem primeru že vnaprej vedo, da ne bodo slišani in upoštevani. Prav tako
ni ustrezno, če namesto poslušanja obrnemo pogovor v to smer, da poudarjamo
napake mladostnikov, spregledamo pa vse dobre stvari. Mladostniki v sebi razvijejo
občutek nemoči, če jim sporočamo zahtevo po popolnosti. Prav tako je neustrezno
sitnarjenje in očitki ter nalaganje krivde za vse, čeprav ni vse njihova odgovornost.
Nespoštovanje se kaže v vpitju in žaljenju mladostnikov, kar jih boli, saj so v tem
obdobju še posebej občutljivi na lastno vrednost. »Če želimo podpirati notranje
življenje drug drugega, se moramo zavedati preproste resnice, da človeška duša ne
želi biti »popravljana«, hoče pa, da ji drugi prisluhnejo in jo vidijo. Če hočemo videti in
slišati dušo drugega, se moramo spomniti še na eno resnico. Duša je kot divja žival –
žilava, prožna in vendar plašna. Če lomastimo skozi gozdove in jo kličemo, češ da ji
hočemo pomagati, bo ostala skrita. Morda se bo pokazala sama od sebe, če smo
pripravljeni mirno sedeti in za trenutek počakati« (Palmer, 2001, str. 138).

3.6.2 UČITELJEV ZGLED IN ODNOS Z UČENCI
Pavlović (2000) opozarja, da je pri vzgoji pristop v smislu – ne glej, kaj delam, temveč
poslušaj, kaj ti govorim, neustrezen. Učitelj ima veliko moč v zgledu, ki ga daje
učencem. Delors (1996) pravi, da je njegov pozitivni zgled v tem, da pokaže
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radovednost in odprtost duha ter je pripravljen na preizkušanje svojih predpostavk in
priznavanje napak. Potrebuje različne pedagoške sposobnosti in človeške kakovosti,
kot so sposobnost vživljanja v druge, potrpežljivost in skromnost, ter tudi avtoriteto.
Te učiteljeve kakovosti so ključnega pomena, saj ima zlasti v zgodnjem obdobju
temeljnega izobraževanja pomemben vpliv na učenčev odnos do učenja in podobo,
ki si jo ustvari o sebi. »Učitelji, ki zaradi okostenelih pristopov dušijo radovednost ali
kritičnega duha učencev, namesto da bi razvijali te vrline, so lahko bolj škodljivi kot
koristni. S tem ko pozabljajo, da so vzor svojim učencem, tvegajo, da bodo s takim
ravnanjem pri njih za vse življenje oslabili sposobnost za odprtost do drugih in
sposobnost soočanja z neogibnimi napetostmi med ljudmi, med skupinami in narodi.
Srečanja z drugimi, ki potekajo z dialogom in izmenjavo mnenj, so tisto orodje, ki ga
vzgoja in izobraževanje za 21. stoletje zelo potrebujeta« (Delors, 1996, str. 85). Tudi
U. Margan (2012) pravi, da je najmočnejše orodje prav učiteljev njihov osebni zgled.
Ta mora biti podprt s profesionalnim znanjem in izkušnjami. Poudarja pa, da ob
pojavih neprimernega vedenja učencev ni dovolj le učiteljev zgled, ampak ta
potrebuje tudi formalni šolski red, pravila in pravilnike, ki imajo vlogo discipliniranja.
Haydon (1997) v zvezi z zgledom opozarja na to, da se od učiteljev pričakuje, da
bodo nekakšen moralni vzor, hkrati pa morajo biti tudi strokovnjaki na področju, ki ga
poučujejo. Pogosto pa se ne čutijo sposobni za vlogo vzora, saj niso prejeli
nobenega specifičnega izobraževanja ali usposabljanja zanjo.
Odnos je edini način za prenos vrednot. Te se namreč posredujejo in živijo samo v
pristnih človeških odnosih. Etičnosti se lahko naučimo samo v stiku s sočlovekom
(Globokar, 2011). Podobno meni tudi Gogala (2005, str. 301): »Največja globina
vzgojnega prizadevanja izvira iz medsebojnega osebnega odnosa med vzgojiteljem
in gojencem /…/.« Prav to, da je učitelj zmožen vzpostaviti pravi odnos z učencem, je
veliko bolj pomembno od poznavanja stroke, ki jo poučuje (Rebula, 2001, v Gržan,
2001). Topel in odprt odnos med učiteljem in učencem spodbuja njegovo socialnočustveno in akademsko funkcioniranje, medtem ko velika mera konfliktov in
neusklajenost ovirata njegov razvoj (Baker, 2006; Hamre, Pianta, 2001; v Spilt,
Koomen, 2009). Delors (1996) meni, da je pravi odnos med učiteljem in učencem
osrednjega pomena v učnem procesu. Usmerjen je v celosten razvoj učenčeve
osebnosti.
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Učiteljeva naloga je, da razume potrebe, probleme, zanimanja, želje učencev, da je
njihov svetovalec in da mu lahko zaupajo. To pripomore k razvijanju učenčeve
celotne osebnosti. V tem primeru se med učiteljem in učencem vzpostavi razmerje
vzajemne identifikacije, pri čemer se učenec poistoveti z nekaterimi učiteljevimi
lastnostmi, hkrati pa se tudi učitelj do neke mere poistoveti z nekaterimi lastnostmi
učenca. Če ni takšnega razmerja, potem se posnemajo samo zunanje manifestacije,
kar pa ni dovolj za uspešno razvijanje in oblikovanje osebnosti (Grandić, 1990).
Podobno meni tudi Ciglar (2004), ki pravi, da je za uspešno identifikacijo nujno
potrebna čustvena bližina med vzgojiteljem in gojencem. Čustvena bližina pa se
zgodi takrat, kadar je med dvema pristen odnos. Palmer (2001) izpostavlja, da se
prav skozi odnos gradi človekova identiteta, kajti ta nam postaja razumljiva samo
preko srečevanja z zunanjo in vidno drugostjo. To velja tako za identiteto učitelja kot
učenca, ki se gradita prav v njunem medsebojnem odnosu.
Gogala (2005) meni, da osnovno vzgojno delovanje temelji na prepričanju, da je v
vsakem človeku nekaj dobrega, vredna kal človečnosti. S takšnim prepričanjem naj bi
učitelj vstopal v odnos z učenci. Po J. Bluestein (1997) je za naš odnos do učencev
zelo pomembno ločevanje učenca kot osebe od njegovega vedenja. Učitelji moramo
biti sposobni in pripravljeni sprejeti učence, čeprav ne sprejemamo njegovega
vedenja. Znati moramo izvesti potrebne posledice učenčevega vedenja, čeprav ga še
vedno cenimo kot osebo. Od narave in kakovosti odnosa med učiteljem in učencem
je namreč odvisno, ali bodo učiteljeve strategije spodbujanja pozitivnega vedenja pri
učencu uspešne.
Gordon (1983) meni, da je odnos med učiteljem in učencem kakovosten takrat, kadar
vsak partner v tem odnosu lahko tvega, da je neposreden in pošten. Nadalje mora
biti vsak prepričan, da ga drugi ceni, da se oba zavedata vzajemne odvisnosti, da
lahko vsak zase raste in razvija kreativnost ter da noben ne zadovoljuje svojih potreb
na račun drugega. Sprejemanje učenca takega, kot je, mu daje potrditev in mu
omogoča, da konstruktivno rešuje probleme. Omogoča mu, da se začne spreminjati,
medtem ko nesprejemanje povzroči, da se otrok zapira vase. Žorž (2002) sicer govori
o odnosu med starši in otroci, vendar se podobno dogaja tudi v odnosu učitelj –
učenec. Če je ta odnos zdrav, se otrok v njem nauči živeti z razočaranji, ko starši ne
razumejo njegovih potreb ali želja in ko mu ne izpolnijo vseh želja. To mu utrjuje
zavedanje meje med jaz in nejaz, uči se sprejemati razlike ter razlikovati med seboj
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in okoljem. V nezdravem odnosu pa vsakršno razočaranje pri otroku zbudi občutek
zavrženosti in zapuščenosti. Od staršev nekritično sprejema vse, ne glede na to, ali
je zanj dobro ali slabo. Sčasoma izgubi sposobnost razlikovanja med tem, kar je
resnično dobro ali slabo. Na kakovost odnosa z učitelji so še posebej občutljivi otroci
s tveganjem za neprilagojen razvoj (Burchinal, Peisner-Feinberg, Pianta in Howes,
2002, v Spilt, Koomen, 2009).
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4 VZGOJNE METODE

4. 1 OPREDELITEV VZGOJNIH METOD
Pri vzgoji je težko govoriti o točno določenih postopkih, metodah, po katerih bi
vzgajali, s čimer se strinja U. Margan (2012). Pravi, da je težko neposredno učiti
vrednote, saj se te v resnici oblikujejo v življenju v skupnosti, prek posnemanja,
ponotranjenja in identifikacije. Kroflič (2011a) pravi, da šola kot celota lahko vzgaja s
šolsko kulturo in klimo ter z bolj ali manj formaliziranimi dejavnostmi, to je z
uveljavljanjem pravil šolskega in hišnega reda, z načini organiziranosti dijakov, s
sodelovanjem s starši, z delovanjem šolske svetovalne službe, s sodelovanjem z
lokalno skupnostjo in različnimi drugimi socialnimi partnerji ter s sodelovanjem pri
projektih. Vzgojni dejavniki na ravni razreda pa so neposredna vzgoja, učne vsebine,
oblike in metode dela, disciplinski pristopi, klima, odnosi in osebnost učitelja.
Pavlović (2000) izpostavlja, da vzgojna sredstva oziroma vzgojne metode ne morejo
biti poljubne, saj morajo biti v skladu s tem, da spoštujejo otrokovo človeško
dostojanstvo. M. Cenčič (1986) govori o vzgojnih metodah kot o načinih, postopkih in
poteh, kako učitelj vodi učence k vzgojnim ciljem. Učiteljem kažejo, kako naj ravnajo
v vzgojni praksi, da bodo dosegli rezultate. Govori o metodah spodbujanja, kamor
spadajo priznanje, pohvala, nagrada, obljuba in zgled. Metode poučevanja in
prepričevanja so pojasnjevanje, etični razgovor in dialog. Metoda navajanja temelji
na disciplini. Metode preprečevanja so zahteve, nadzor, preusmerjanje, opomin,
graja, kritika in kazen. Gogala (2005) govori o prevladujoči vzgojni metodi učitelja.
Pravi, da je ta osebna in pristno doživeta. Izvira naj iz vseh področij njegove
notranjosti. Tako naj bi imel vsak učitelj svojo metodo, ki izvira iz njega samega in se
je zato tudi ne da kar tako naučiti ali sprejeti od nekoga drugega. Metoda je v
povezavi s pedagoškim čutom in zato ni nekih splošno veljavnih pravil ter navodil
glede načina dela. Vsak učitelj bi moral imeti vsaj malo pedagoške intuicije. Glede na
zgoraj povedano pa vseeno opozarja na nevarnost mišljenja, da se metodike ni treba
učiti. Meni prav nasprotno, bolj ko je osebna metoda podprta z metodičnimi
spoznanji, boljša bo. Pravi tudi, naj bo metoda primerna posameznemu učencu,
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njegovemu načinu mišljenja in čustvovanja. Otrokove značilnosti in potrebe pa ne
prepozna, če le pozna otroško psihologijo, temveč bolj, če resnično živi z njim.
Kroflič (2004) govori o izrazito povečanem številu različnih priročnikov o vzgoji. Ti
vplivajo na učiteljeve implicitne teorije o vzgoji, ki pa niso vedno v skladu z uradno
paradigmo, ki temelji na pravilniku o pravicah in dolžnostih učencev. Fullan in
Hargreaves (2000, str. 31–32) menita: »Podobno kot mestni arhitekti ali
psihoterapevti tudi učitelji nenehno sprejemajo neštete praktične, vsakodnevne
majhne odločitve, ki pa so za njihove učence in kolege izjemno pomembne. Za take
odločitve je malo jasnih pravil (ali pa jih sploh ni), ki bi jih lahko zapisali v priročnik in
jih sistematično prenašali iz ene situacije v drugo, na primer o tem, ali se besedno
spopasti z dijakom ali se mu raje izogniti, ali pustiti učenca, ki prepisuje, pri miru ali
posredovati. Odločitve o disciplini, vodenju razreda, poštenosti v razredu, svobodi
učencev ali posredovanju in pomoči učitelja zajemajo zelo zapletene družbene,
filozofske, psihološke in moralne sodbe. Tu pa so še odločitve, ki jih moramo
spreminjati minuto za minuto v zapletenem živžavu učilnice. Učiteljev profesionalizem
je opredeljen s pravo kombinacijo veščin, modrosti in strokovnosti v določenem,
spremenljivem okolju razreda in je sposobnost sprejemati neomejene odločitve v
takih okoliščinah«.

4.2 PREVENTIVNO DELO
Kyriacou (1997) pravi, da velja za neprimerno vedenje učencev pravilo »bolje
preprečevati kot zdraviti«. Bistvo preprečevanja neprimernega vedenja je v budni
pazljivosti in takojšnjem ukrepanju, za kar pa se moramo zavestno odločiti. A. Rebula
(2001, v Gržan, 2001, str. 26) o pomenu preventivnega dela meni naslednje:
»Zdravljenje je veliko težje in zamudnejše kot preprečevanje. Šolski programi bi
morali za otroke in mladostnike nujno uvajati kulturo ljubezni do sebe,
samospoštovanje, ovrednotenje samega sebe, izvirnost, sposobnost v odnosu do
družbe«. Tudi Blum (1999) meni, da je preventiva v šolah veliko bolj učinkovita od
zdravljenja.
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Kroflič (2011a) meni, da so v šoli potrebni enoten disciplinski režim, hitre intervencije
ter oblikovanje šolske in razredne skupnosti. Govori o treh ravneh disciplinskih
ukrepov. Prva je preventivna disciplina, ki zajema pozitivne medosebne odnose,
učiteljeve priprave na učni proces, organizacijo, vodenje in upravljanje razreda.
Druga raven je korektivna disciplina, pri kateri gre za uporabo vzgojnih ukrepov in
kazni ob neprimernem vedenju, vendar je treba pred tem uporabiti disciplinske
tehnike z minimalno kontrolo, pri čemer lahko učenec sam spremeni svoje vedenje.
Tretja raven pa je podporna disciplina, pri čemer pa gre za to, da se najbolj tveganim
zagotovi zadovoljevanje tistih potreb, ki jih silijo v moteče vedenje, če so
nezadovoljene. Durlak (1995, v Resman, 1999) govori o primarni, sekundarni in
terciarni prevenciji. Pri primarni prevenciji gre za to, da se dela z učenci na tem, da
ne bi prišlo do težav. Sekundarna prevencija pomeni intervencije na začetku razvoja
težav, še preden se te nadalje razvijejo. Terciarna prevencija pa želi zmanjšati
obstoječe težave.
Preventiva v vzgojni situaciji je bila poznana že v 19. stoletju, ko je Rousseau trdil, da
se človek rodi brez nagnjenosti k zlu. Zlo nastane šele zaradi škodljivih vplivov
družbe. Če bi torej odstranili vse potencialno slabe dejavnike v vzgojnem okolju, bi se
otrok razvil v moralno bitje. Pri vzgojnih disciplinskih ukrepih je ena od bistvenih stvari
argumentacija učitelja, s katero določi neko dejanje za nedopustno, išče vzroke zanj,
ugotavlja, kako učenec sam vidi svoje ravnanje, ter razmisli o tem, kako bi se dalo
popraviti škodo in z ustreznimi ukrepi preprečiti, da do neustreznih vedenj v prihodnje
ne bi več prišlo. Učitelj pa mora biti usposobljen za etično argumentiranje (Kroflič,
2011b). Na preventivi temelji tudi vzgojno delo utemeljitelja salezijanskega reda don
Boska. Salezijanci danes nadaljujejo vzgojo mladih po njegovem preventivnem
sistemu. Čeprav je od tedaj, ko je bil preventivni sistem postavljen, minilo že precej
časa, je v mnogo čem še danes aktualen. Don Bosko je bil torinski vzgojitelj sredi 19.
stoletja in je s svojo vzgojo in predvsem s svojo ljubeznijo dajal upanje mladim z
ulice. Njegovo vodilo je bilo, da je najboljša vzgoja tista, ki mlade obvaruje, torej
preventivna vzgoja. V svoji ustanovi, oratoriju, je želel doseči, da bi se fantje počutili
kot doma, in sicer s pristnimi človeškimi odnosi. Po njegovem brez ljubezni ni
mogoče ničesar storiti za mlade. Mladi morajo ljubezen vzgojitelja čutiti in jo vračati.
To je mogoče, če ima vzgojitelj rad stvari, ki jih imajo radi mladi. S tem jim bo izkazal
brezpogojno ljubezen, in prav v tem lahko najbolje steče vzgojni proces. Vsak človek,
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še posebno pa otrok, ima pravico do ljubezni. Mladi, ki čutijo ljubezen, so pripravljeni
marsikaj storiti, kar od njih pričakuje vzgojitelj, vendar pa tu ne gre za nekakšno
manipulacijo. S tem, ko doseže, da gojenci ljubijo vzgojitelja, pokažejo, da so zmožni
ljubiti, kar je smisel življenja. Pri don Bosku je torej močno poudarjena čustvena
prvina, vendar jo moramo vedno povezovati s prvino razuma, pameti in modrosti.
Nevarnost delovanja samo na čustveni ravni se pokaže v tem, da bi se ljubezen
pojavila samo tam, kjer bi se pojavila simpatija med vzgojiteljem in gojencem. Za
uresničevanje preventivnega vzgojnega sistema so potrebni ljudje, ki imajo
ustvarjalno domišljijo, široko srce, ljubezen do mladine, neutrudno delavnost,
zmožnost znajti se v vsakem položaju in se hitro prilagoditi. Imeti je treba tudi vero,
da je v vsakem mladem kal dobrega. V don Boskovem oratoriju je bil velik poudarek
tudi na disciplini, ki pa ni pomenila sredstva za obvladovanje gojenca, temveč je šlo
za razumno ureditev življenja v skupnosti, ki temelji na pravilih. Prvi, ki mora biti
discipliniran, je vzgojitelj. Ta mora biti mladim za zgled, kajti besede brez dobrega
zgleda nič ne štejejo. Don Bosko je zavračal zunanjo motivacijo. Njegov cilj je bil, da
bi gojenci delali nekaj zaradi notranjega prepričanja. Pomembno vzgojno sredstvo je
bil pogovor, ki temelji na spoštovanju; vzgojitelj je pripravljen učiti se v pogovorih od
mladih samih. Pomembna je soodgovornost. Zelo dragoceno preventivno sredstvo je
opomin, s katerim dosežemo, da kazen ni potrebna. Pri tem so učinkovite dobrohotne
besede na uho, ki niso nikdar ponižujoče. V zvezi z nagradami je bil mnenja, da je
gojencem treba pokazati, da nismo dobri zato, da bi bili nagrajeni. Prav tako se ne
izogibamo slabemu zato, da ne bi bili kaznovani. Dobro delamo zato, ker hočemo biti
dobri. Don Bosko je menil, da je treba pohvaliti, kar je vredno pohvale, pri graji pa biti
počasen. Kazen je bila po njegovem mnenju na mestu le, če bi bil vzgojitelj
prepričan, da bo vzgojna in da bo sledil želeni učinek, vendar morajo biti pred kaznijo
izčrpana vsa druga vzgojna sredstva. Primerna je torej takrat, ko je gojenec zmožen
odgovornosti za svoja ravnanja in predvideti posledice svojih dejanj. Kazen naj bo
zasebna, ne izrečena pred drugimi, ker ponižuje in ne učinkuje pozitivno (Ciglar,
2004).
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4.3 POSTAVLJANJE MEJA
»Prostor brez meja ni prostor, ampak kaotična praznina, v kateri učenje sploh ni
mogoče« (Palmer, 2001, str. 69). Ta misel zelo dobro opisuje pomen postavljanja
meja, o čemer bomo govorili v tem poglavju.
M. Kovač Šebart in Krek (2005) poudarjata pomen pravil, ki morajo biti takšna, da jih
je mogoče uresničiti. Potrebno je, da so pravila udejanjena v realnosti ter da učenci
verjamejo vanje in v to, da bodo uresničena in da bo to spremenilo njihov položaj. Po
njunem mnenju ne drži, da bodo učenci spoštovali pravila, če jih bodo oblikovali
sami. Tudi če se učenci ne strinjajo z nekaterimi pravili, je treba postaviti zahtevo po
njihovem spoštovanju. Šola z nejasnimi pravili, o katerih se ni mogoče nenehno
pogajati ali jih preobračati, zagotavlja ugodno ozračje za razvijanje vrednot
(Elchardus idr., 1999, v Kovač Šebart in Krek, 2005).
Palmer (2001) pravi, da so dobri učitelji tisti, ki se naučijo ravnati s paradoksom
svobode in discipline. Zavedati se je treba, da moramo otrokom včasih omejiti njihovo
svobodo, če jim želimo pomagati, da postanejo svobodni. Svobodo omejimo s
postavljanjem meja, o katerih Rogge (2000) pravi, da so potrebne zato, ker otrokom
pokažejo, kje so in kako daleč lahko gredo. Seznanijo jih s tem, česa še ne zmorejo.
Če upoštevamo in spoštujemo meje, pomeni, da otrokom zagotovimo dostojanstven
razvoj. Zmotno mislimo, da vzgojna ideala svoboda in samostojnost pomenita, da
otrokom ne postavljamo meja. Otroci v resnici naravnost potrebujejo jasne in trdne
vzore. Starši se pogosto vzgojno odzivajo tako, da z otroki na dolgo razpravljajo o
tem, kar so ti storili narobe. Nemalokrat se to konča s kričanjem ali z užaljenim
molkom, ker otroci teh razlag ne sprejmejo ali ne morejo razumeti. Zgodi se celo to,
da starši postanejo brezobzirni, preklinjajo ali odtegujejo ljubezen do otrok. Otroci se
tako počutijo nesamostojne, utesnjene, nemočne. Kjer torej manjkajo jasno, trdno
postavljene meje, se otrok počuti negotovo in začne preizkušati meje, da bi ugotovil,
kako daleč sme. Enako poudarjajo tudi Gostečnik, Pahole in Ružič (1999), saj
pravijo, da mladi želijo strukturo, kjer vedo, kaj se sme in kaj ne. Količina svobode je
odvisna od tega, koliko so mladostniki odgovorni. A. Rebula (2001, v Gržan, 2001)
izpostavi, da meja in prepovedi ne sme biti preveč, raje manj in naj bodo tiste zares
močne. Nekaj pravil bi moralo biti brezpogojnih in bi se morala zakoreniniti v
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posamezniku. Tako je npr. nasilje tisto, o katerem se ne pogajamo in ni dopuščeno
niti v najmanjši obliki. Kadar je namreč okolje takšno, da je v teh stvareh zelo pristno
moralno, potem bo tudi otrok sprejel takšen odnos do življenja.
Pogosto je tako staršem kot učiteljem težko postaviti meje. Rogge (2000) pa pravi, da
je tisti, ki otrokom ne postavlja meja, nezmožen ukrepati in postaja ustrežljiv suženj,
ki ga otroci ne spoštujejo in ne cenijo. Tisti, ki dosledno postavlja meje, je nemalokrat
deležen nepriljubljenosti, jeze s strani otrok in mladostnikov. Ljudje pa smo pogosto
ujeti v nerazumske želje, da bi bili od vseh sprejeti in ljubljeni. Prav to nas lahko
privede do tega, da se bojimo postaviti meje. Če jih želimo ustrezno postavljati, je
potrebno, da najprej delamo na sebi, na tem, da sprejemamo sami sebe in da se
čutimo sprejeti, takšni kot smo. Samo tako zmoremo sprejemati otroke z vsem, kar
so. Lahko se zgodi, da odločnosti pri postavljanju meja ne razumemo pravilno. Tako
se pojavlja vpitje, fizično ali psihično nasilje, gospodovalnost. To pa je vse prej kot
trdnost mej. Te zmore postaviti oseba, ki je odločna, trdna, mirna sama v sebi,
spoštljiva do sebe in drugih. Otroci kazni občutijo kot negativne, saj imajo te v osnovi
namen zlomiti voljo. Zato niso primeren način, da postavimo meje. Prav tako je s
prepovedmi, saj te vodijo v skrivnostnosti in laži. Meje je treba postaviti osebno.
Namesto »Tega ne delamo!« rečemo »Moti me, ker to počneš!« Pri postavljanju meja
sta pomembna tudi odločna drža in glas. Otroci se morajo čutiti sprejete tudi takrat,
kadar kršijo meje. Postavljanje meja je odvisno od mnogih okoliščin, tudi od
trenutnega počutja, načina vzgoje. Težave pri tem so povsem normalne. Dogaja se,
da lahko formula, ki je bila še včeraj uspešna, danes ne velja več. Zato je
pomembno, da smo kot vzgojitelji ves čas pripravljeni na spremembe, ves čas smo
na poti. Preizkušanje meja je znak, da otrok spoznavno in čustveno napreduje. Tisti,
ki spodkopava meje, bi rad novo varnost, ker prejšnja meja ne zadošča več. V zvezi
s postavljanjem pravil in meja S. Cowley (2005, str. 17) pravi: »Natančno povejte, kaj
želite (in se tega tudi držite). Vseskozi ostanite mirni. Ves čas bodite vljudni (pa naj
bo še tako težko!). Natančno povejte, kaj pričakujete. Vnaprej razjasnite vse, kar bi
utegnilo povzročiti nesporazum. Povejte, kako učenčevo vedenje odstopa od
pričakovanega. Povejte, kaj bo sledilo, če učenci še naprej ne bodo ubogali. Držite
se tistega, kar želite povedati, in ne dovolite, da bi vas speljali na stranski tir (npr.
učenec želi krivdo prevaliti na sošolca). Ukrep naredite neoseben, tako da poudarite,
da vas učenci silijo v kaznovanje in ne gre za vaš osebni napad nanje. Če je
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mogoče, zvenite rahlo žalostno ali razočarano, ker boste morali ukrepati. Če je treba,
kaznujte. Če je mogoče, dajte učencem možnost, da se odkupijo, tako da jim
ponudite izhod v sili.«
Žorž (2002, str. 92) poudarja pomen doslednosti pri starševski vzgoji, kar pa lahko
prenesemo tudi na vzgojo v šoli: »Doslednost v vzgoji torej ni togost. Doslednost
pomeni trud, prizadevanje staršev, da vedno upoštevajo vzgojne cilje, da vedno
poskušajo presoditi, kaj neka vzgojna situacija pomeni. Doslednost obeh staršev tudi
ne pomeni, da morata oba vedno »trobiti v isti rog«, saj sta tudi starša različni
osebnosti. Doslednost med staršema pomeni, da se medsebojno usklajujeta in
podpirata, da drug drugemu ne rušita vzgojnih prijemov. Vendar vsa ta doslednost
prenese drobne spodrsljaje, ki jih sprožijo trenutna nerazpoloženja, slaba volja,
utrujenost. Še več, taki spodrsljaji postanejo celo koristni, če sta starša dosledna – in
takšne spodrsljaje priznata sebi in otrokom!«
Otroke moramo pripraviti na to, da upoštevajo meje, čeprav te zahtevajo trud in
napor. Žorž (2010) pravi, da ima napor pomembno vlogo v življenju, saj je vir
zadovoljstva. Otroke je torej treba vzgajati za napor. Ob fizičnem naporu so mišice
obremenjene in povzročajo bolečino. Ob tem se sproščajo hormoni, ki blažijo
bolečino, hkrati pa povzročajo občutek ugodja in zadovoljstva. Naša naloga je, da
otroke naučimo razlikovati med koristnim in škodljivim naporom. Če se otrokom ni
treba nikoli za nič potruditi, lahko govorimo o razvajenosti. Razvajanje Žorž (2002,
str. 5) opredeljuje kot »način vzgoje, ki ne vodi k temu, da bi se otrok naučil (navadil)
osnovnih pravil, omejitev, navadil spoštovati te omejitve, ampak vodi k nasprotnemu
učinku, k nesprejemanju pravil«. Gre za vzgojne prijeme, ki so pretirano popustljivi in
kjer je otrok zasipan z raznimi dobrinami in deležen pretirane nege. Razvajenost
prepoznamo med drugim po tem, da razvajenec nima nikdar dovolj materialnih
dobrin, da ni z ničemer zadovoljen in nima nikakršnega odnosa do materialnih dobrin.
V odnosu do hrane je pretirano izbirčen, nespoštljiv. Prav tako spada k razvajenosti
to, da nekdo težko prenese vsak običajen napor, najmanjšo bolečino, težko se
prilagaja. Razvajenost je po njegovem mnenju neodgovorno igračkanje, v katerem
starš ne išče koristi otroka, ampak le svoje dobro počutje. Problem domače
permisivne vzgoje preide tudi v šolo. Prevelika permisivnost namreč pripelje do tega,
da otrok, ki mu je od malega vse dovoljeno, težko sprejema pravila, ki veljajo v šoli.
Poleg tega šola danes ne uživa več takšnega pogleda in zato ni zaupanja v učitelje.
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Nekdo, ki mu ne zaupamo, pa ne more imeti avtoritete, kajti ta temelji na zaupanju in
ne strahu.
S postavljanjem omejitev želimo otrokom in mladostnikom privzgojiti odgovornost.
»Mladostniki lahko samo v strukturi vzgoje, ki ima natančne razmejitve in omejitve, ki
mladostnike nauči odgovornosti, odrastejo v zrele, odgovorne in samostojne odrasle
osebnosti. Mladostniki se morajo naučiti sprejeti odgovornost za posledice svojega
vedenja, čutenja in mišljenja. Če se tega ne naučijo, bodo kot odrasli krivce za svoje
ravnanje iskali drugje. Odgovornost pomeni tudi obvladovanje samega sebe in
situacije, v kateri se mladostniki znajdejo. Odgovornost daje mladostnikom moč, da
se lahko odločajo med različnimi načini odzivanja, kar pa pomeni tisti osnovni
pripomoček in spretnost, ki jim bosta omogočila, da bodo lahko razvili zdravo
samozavest in se uveljavili v družbi« (Gostečnik, Pahole in Ružič, 1999, str. 39–40).

4.4 POHVALA
»Nič nas ne stane in naš je tisti trenutek, ko začnemo dajati ljudem tisto, česar si
najbolj želijo, nas pa za to nikoli ne prosijo« (Twentier, 1999, str. 16). Ena od takšnih
stvari, ki si jo ljudje želimo, je pohvala. Urban (2008) poudarja, da je treba zavestno
in načrtno iskati dobro v drugih in v vsaki situaciji. Vedno se lahko sami odločimo, kaj
pride iz naših ust. Imamo možnost izbire, pogosto pa govorimo preveč nepremišljeno.
Odvisno od tega, kakšne besede pridejo v naše telo, se lahko počutimo polni upanja,
srečni, imamo veliko energije, zabavno, veselo, po drugi strani pa lahko postanemo
slabe volje, čemerni, potrti in bolni. Učenci želijo pohvalo in spodbudo, ki jim jo učitelji
lahko damo, če se tega zavedamo in se zavestno trudimo in odločimo, da to želimo
dajati.
Twentier (1999) pravi, da je moč pohvale v tem, da znamo prepoznati dobro v
drugem in tudi analizirati drugega do te mere, da prepoznamo, kakšno pohvalo
potrebuje. Nismo vsi enaki in zato potrebujemo različne pohvale. Vsekakor pa je
potrebno, da je pohvala natančna in ne prenapihnjena. Izogibati se je treba oguljenih
brezosebnih fraz in posploševanj. Namesto tega raje natančno opišimo dosežek, ki
ga hvalimo. Povejmo nekaj izvirnega. Včasih je potrebno, da pohvalimo pisno, kajti
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tako nam ostane za dlje časa. Urban (2008) dodaja, da je pri govorjenju zelo
pomemben ton našega glasu, včasih celo pomembnejši od besed. Ko nekoga
pohvalimo, moramo razmisliti tudi, kako bomo to storili. Prav tako kot ton glasu je
pomembna tudi telesna govorica. Če ton in govorica telesa nista prava, naš
sogovornik ne bo sprejel našega sporočila. Twentier (1999) opozarja na mišljenje
marsikoga, češ da je treba druge nenehno opozarjati na njihove napake, ker se bodo
na podlagi tega poboljšali. V resnici pa to ne prinese trajnih sprememb. Ljudje
potrebujemo pozitivno podkrepitev, ki nas žene naprej. Tako otroci kot odrasli se
veliko raje odzovemo na pohvalo kot na kazen. Ni dobro hvaliti in grajati obenem.
Pohvala mora biti vedno samostojna. Pohvalimo takoj. Iščimo dobro tudi v napakah
otrok. Pomagajmo jim, da bodo svoje napake razumeli kot priložnost, da se naučijo
nekaj novega in se izpopolnijo. Prepogosta hvala izgubi svojo moč. Drugi lahko s tem
dobijo občutek, da vedno pričakujemo, da bodo vse naredili dobro in prav.
Urban (2008) je kot učitelj uporabljal zanimiv način začetka ure, ko je učence
spodbudil, da povedo kakšno pozitivno, dobro sporočilo, lepo novico. Kasneje pa je
dodal še, da povedo, za kaj so hvaležni. Odzivi učencev so bili zelo pozitivni. Tudi
Twentier (1999) izpostavlja pomen tega, da učitelj pokaže zanimanje za učence.
Pravi, da je ena najbolj preprostih, a pogosto prezrtih metod izrekanja pohvale
spraševanje in izražanje zanimanja. S tem sogovorniku damo vedeti, da nam je
pomemben. Ena največjih napak je, da vedno vidimo in poudarjamo le to, kar otroci
storijo narobe, zelo malo pa jih hvalimo. Včasih je potrebna tudi graja, ko naredijo
nekaj narobe, vendar pa je pomembno, kako jo izrečemo. Z dejanji in besedami
moramo nenehno izkazovati naklonjenost. Ne dovolimo si, da bi si moral učenec
zaslužiti našo naklonjenost in odobravanje. Svoje ljubezni do njega ne smemo
pogojevati z njegovim vedenjem ali dosežki. Tudi če ga grajamo, mu pokažimo, da
ga imamo radi.

4.5 MEDIACIJA
V Sloveniji in v svetu se čedalje bolj uveljavlja mediacija kot način reševanja
medsebojnih nesporazumov ter kot način razvoja kakovostnejših odnosov. Gre
namreč za vzgojni način, pri katerem udeleženci zagovarjajo in uveljavljajo svoje
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interese in so pri tem slišani ter upoštevani, čeprav se ne skladajo z interesi drugega.
Pri tem jim pomaga nekdo tretji, ki je mediator. To je nevtralna oseba, ki je strokovno
usposobljena za vodenje procesa mediacije. Mediantoma, to je udeležencema v
mediaciji, pomaga, da sama najdeta rešitev oziroma skleneta dogovor, ki je
sprejemljiv za oba. Pri tem se upošteva dejstvo, da se konflikt lahko reši le, če se
medianta tako odločita. S tem je moč rešitve v njunih rokah (Iršič, Borštnar, Marič in
Lorber, 2010). Mediator ima nadzor nad procesom pogovora, vendar pa medianta
sama vzdržujeta nadzor nad vsebino pogovora in izidi. Pomaga jima s pomočjo
različnih komunikacijskih tehnik in veščin, da lažje definirata problem, ne vpliva pa na
dogovor med mediantoma. Le ta mora biti takšen, da nihče ne odide kot zmagovalec
ali poraženec (Prgić, 2010). Temeljna pravila mediacije so: dostojanstvo in
spoštljivost, poslušanje tistega, ki govori, enakopravnost v pogovoru, odsotnost
nasilja, sovražnosti, groženj in žalitev (Iršič idr., 2010). Proces mediacije vedno
temelji na prostovoljni udeležbi, je zaupen, razen v primeru, ko gre za zlorabe,
mediator pa mora poskrbeti za varno pogajalsko okolje. Udeležencem daje moč in
uravnoteži moči, če je to potrebno (Prgić, 2010).
Faze mediacije so (Prgić, 2010):
 uvod – predstavitev procesa mediacije;
 začetna faza – definiranje problema;
 osrednja faza – raziskovanje problema;
 zaključna faza – iskanje rešitev in sklepanje dogovora;
 spremljanje dogovora.
Mediacija med odraslimi traja običajno 60 do 90 minut in se ponovi tolikokrat, kolikor
je potrebno. Med učenci traja največ do 45 minut. Če so primeri bolj zahtevni, lahko
poteka večkrat, še posebno, če je treba spremljati uresničevanje dogovora (Prgić,
2010). Pomembno je, da se medianta v procesu počutita varno, kar pa dosežeta, če
zaupata tako procesu kot mediatorju. Ta pripomore k občutku varnosti s tem, da jima
na začetku razloži, kaj je mediacija, da ju posluša brez presojanja in zagotavlja
zaupnost. Prednosti alternativnega reševanja konfliktov v obliki mediacije so, da se
izboljša odnos med sprtima stranema. Poveča se tudi verjetnost, da v prihodnje ne
bo več prihajalo do sporov oziroma da se ti ne bodo zaostrovali. Na ta način se
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komunikacijske veščine (Iršič idr., 2010).
Mediacija, ki je povezana s šolo in šolskim okoljem, je šolska mediacija in je
namenjena v prvi vrsti učencem in vsem, ki so kakor koli povezani s šolo, torej tudi
zaposlenim, staršem in drugim. Vodi jo lahko šolski mediator, zunanji mediator ali pa
dva vrstniška mediatorja, čemur pravimo vrstniška mediacija. Poteka med učenci,
vendar nad njo bdi koordinator, ki je ustrezno usposobljena odrasla oseba. Vrstniška
mediacija poteka v manj zahtevnih sporih. Lahko je formalna ali neformalna. Večkrat
se namreč zgodi, da učenci sami poiščejo mediatorja, ki jima pomaga rešiti spor, ne
da bi sploh stekel formalni postopek vrstniške mediacije. Vrstniška mediacija ima
mnoge prednosti: spodbuja pozitivno komunikacijo, prispeva k sprejemanju
odgovornosti za lastne odločitve, zmanjšuje nasilje, povečuje samozavest med
učenci, deluje preventivno in izboljšuje ozračje na šoli. Poleg tega se učenci preko
nje učijo bolje razumeti svoje vrstnike, razvijajo kritično mišljenje, reševanje sporov
prenesejo iz šole v vsakdanje življenje (Iršič idr., 2010).
Mediatorji morajo biti za svoje delo ustrezno usposobljeni, in sicer zlasti na področjih
teorije reševanja konfliktov, strategij reševanja konfliktov, komunikacije in aktivnega
poslušanja, izražanja potreb in čustev, pridobivanja zaupanja, nevtralnosti,
ohranjanja mirnosti, oblikovanja dogovorov in zaupnosti (Iršič idr., 2010). Tudi
vrstniški mediatorji morajo skozi trening oziroma program usposabljanja, ki zajema
predavanja, demonstracije, izkustvene vaje in igro vlog. Po usposabljanju sledijo
redne supervizije oziroma srečanja z drugimi vrstniškimi mediatorji, kjer potekajo tudi
dodatni treningi (Prgić, 2010). Poleg treningov so potrebne tudi nekatere druge
lastnosti oziroma zahteve, da lahko nekdo postane vrstniški mediator. Pomembno je,
da je skupina vrstniških mediatorjev na šoli raznolika po spolu, nacionalnosti, učnih
dosežkih, socialnem statusu idr. Učenci morajo imeti razvite socialne veščine, smisel
za delo z ljudmi, komunikacijske veščine, biti morajo zmožni javno nastopati ter imeti
občutek za sočloveka. Imeti morajo tudi dovolj časa in biti predani svojemu delu, saj
izvajanje mediacije ter treningi in supervizije zahtevajo precej volje in energije.
Poudariti je treba, da mediacija ni vedno primeren način za reševanje sporov. Če
posameznik krši neka dogovorjena pravila, čemur naj bi sledile posledice, ne
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moremo izvajati mediacije, da bi dosegli rešitev. Zelo pa je uporabna v medosebnih
konfliktih. Opozoriti je treba tudi na to, da mora mediator včasih poseči v dogovor, in
sicer takrat, kadar se mu zdi nepošten. Takrat mora mediantoma razložiti, kakšne
bodo posledice tega nepoštenega dogovora. Sicer pa mora stremeti k temu, da
udeleženca sama najdeta ustrezno rešitev. Včasih predlaga ločena srečanja ali pa
preveri zgodbo pri drugih udeležencih, če se mu zdi, da udeleženca ne upoštevata
pravila o govorjenju resnice. Pred tem pa mora pridobiti soglasje obeh udeležencev v
sporu (Prgić, 2010).

4.6 RESTITUCIJA
Za vzgojno ukrepanje ni dovolj, da ima kaznovalno vlogo. Tistemu, ki stori napako,
mora ponuditi uvid v to, da so določena ravnanja sporna. Hkrati pa mu mora pokazati
tudi to, da je možno popraviti napake. Gre torej za kombinacijo načel retributivne in
restorativne pravičnosti (Kroflič, 2011c). Restitucija je način povzročene škode,
predvsem tiste, ki jo učenci povzročijo na etičnem, socialnem in psihološkem
področju. Poravnava mora biti smiselno povezana s povzročeno etično, psihološko,
socialno ali materialno škodo. »Kadar učenec ne more poravnati škode neposredno,
jo lahko nadomesti na področju, na katerem je bila škoda povzročena. To ponuja
veliko več možnosti izbire. Na primer, če je učenec poškodoval šolsko imovino, ga
lahko povprašamo, kaj bi bil pripravljen storiti za boljšo materialno urejenost šole. Če
se je škoda zgodila na področju medsebojnih odnosov, lahko premisli, kako bi lahko
prispeval k boljšim medsebojnim odnosom v skupnosti« (Gomboc idr., 2008, str. 19).
Restitucija predstavlja alternativni vzgojni ukrep in ga lahko uporabimo, ko želimo
opustiti tradicionalne načine discipliniranja. Ne gre le za preprosto povračilo, ampak
omogoča učitelju, da preusmeri učenca in pridobi kontrolo, učenec pa ohrani
samospoštovanje (Gossen, 1994). Podobno v zvezi z restitucijo poudarja M. Pšunder
(1998), saj pravi, da je restitucija human vzgojni pristop. Pomeni obnovitev, ki otroku
omogoča, da preizkusi in se nauči novega vedenja. Je torej koncept medosebne
komunikacije, ki otroka usmerja v drugačno vedenje. Na ta način se otrok uči
samodiscipline in dosega samospoštovanje. Preko restitucije spoznava, da je
56

normalno delati napake in da se jih da tudi popraviti. Tako počasi dojema, da je cilj
discipliniranja učenje in da se mu ni treba bati soočati z lastnimi napakami. Če želimo
izvajati restitucijo, je potrebno, da otrok razume, kako njegova dejanja učinkujejo na
druge. Sicer se le podredi določenim pravilom in v takem primeru še ni zrel za
restitucijo. Prav tako še ni zrel, kadar ne razume bistva vrednote, ki je v povezavi s
storjeno napake, npr. da drugih ljudi ne prizadenemo. Restitucija je smiselna, kadar
si otrok želi, da mu bo mar za druge in da si želi popraviti svoje napake. Pomembno
je, da ima otrok dovolj časa, da se sam odloči, kajti restitucija pomeni povabilo, ne pa
ukaza (Gossen, 1994). Povračilo je upravičeno, kadar ocenimo, da bi storilec lahko
ravnal ustrezno, torej se je zavedal posledic svojega dejanja. Poleg tega pa izbrana
kazen ne sme prizadeti osnovnega dostojanstva kaznovane osebe (Kroflič, 2011c).
Prva značilnost restitucije je, da za žrtev pomeni ustrezno nadomestilo. Potrebno je,
da je v povezavi s področjem, kjer je napaka storjena. Vezana je na moralne
vrednote. Otrok oziroma tisti, ki stori napako, mora sam oceniti svojo najboljšo pot za
popravo te napake. To pa ga utrjuje. S tem se nauči izbirati ustrezne oblike vedenja.
Počuti se dobro, ker sam izbere rešitev. To pa mu vrača in krepi samospoštovanje,
saj je moral vložiti svoj trud v reševanje konfliktne situacije. S tem pa vpliva tudi na to,
da ne spodbuja nadaljnjih napak. Druga pomembna pozitivna značilnost restitucije je
otrokovo spoznanje, da je cilj discipliniranja v tem, da pridobi nova znanja. S tem
izgubi strah pred napakami in začne na problem gledati kot na možnost za učenje.
Restitucija je namreč usmerjena v prihodnost in ne v preteklost, ki je ne moremo
spremeniti. Lahko pa spremenimo ravnanje v prihodnosti. Pri restituciji ni poudarka
na kritiki in občutkih krivde ter jeze. Nadalje je restitucija več kot le odpuščanje, kajti
to nudi storilcu občutek olajšanja, a mu ne povrne samospoštovanja. Restitucija krepi
storilca napake. Otrok ali odrasel, ki stori napako, po restituciji postane boljša oseba
(Gossen, 1994). Z restitucijo pri otroku ustvarjamo kreativnost, kajti izbirati mora
nove oblike vedenja in aktivnosti, s tem pa postaja močnejši in samozavestnejši. Z
restitucijo se otrok lahko nauči prepoznavati in uporabljati svoje notranje signale. Uči
se izbirati najučinkovitejše vedenje in dejavnost ter doseči tisto, kar si sam želi. Uči
se odgovornosti ter kako najti lastno kreativnost, zadovoljstvo in srečo (Pšunder,
1998).
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Kroflič (2011c) v zvezi z restitucijo pravi, da ima vzgojno vrednost, ker na ta način na
učenca gledamo kot na odgovorno osebo in s tem krepimo njegov občutek
odgovornosti, poleg tega pa so zadovoljene potrebe žrtve. Ob popravi napake se
krepijo prosocialni in moralni občutki ter spretnosti, npr. empatija do doživljanja žrtve,
možnost poslušanja in dogovarjanja, iskanje načinov za konstruktivno reševanje
konfliktov, zadovoljstvo ob storjenem prosocialnem dejanju. V zvezi z možnostjo
poprave posledic dejanja opozarja na to, da jo lahko izberemo, ko je z dejanjem
prizadeta neka oseba. Kot učitelji pa izbiramo tiste alternativne ukrepe med
dovoljenimi, ki jim sami najbolj zaupamo. Treva pa je vedeti, da morajo hujšim ali
ponavljajočim dejanjem slediti formalni vzgojni ukrepi.

4.7 NAGRAJEVANJE IN KAZNOVANJE

Mnenja v zvezi z uporabo kazni in nagrad so različna. U. Margan (2012) pravi, da je
bil pristop kaznovanja in nagrajevanja v uporabi zlasti z namenom razviti podrejenost
in poslušnost otrok. V tem smislu se večkrat uporablja tudi danes. Po Gordonu
(1983) so grožnje s kaznovanjem in sramotenjem neuspešne tehnike, ker vzbujajo
odpor in maščevalnost. Musek (1999) poveže nagrajevanje in kaznovanje z
oblikovanjem osebnosti, ki poteka na dva načina. Prvi je odpravljanje nezaželenega
obnašanja in značilnosti, in sicer preko negativnega ojačevanja, to je s kaznovanjem,
z omejevanjem in grajo. Drugi pa je pozitivno spodbujanje zaželenih aktivnosti in
značilnosti. V vzgoji se uporabljata oba in vsak ima svoje prednosti ter
pomanjkljivosti. Negativno ojačevanje je dokaj pogosto, čeprav je deležno tudi
številnih kritik. Je dokaj enostavna metoda s hitrimi učinki. Deluje ojačevalno na
učitelja, s tem da ga postavlja v položaj nadvlade. Po drugi strani pa ima številne
negativne posledice, saj povzroča bojazni, negativna čustva, spodbuja agresiven
odnos do učitelja. Veliko bolj učinkovito, zlasti dolgoročno, je pozitivno ojačevanje.
Ob tem se pojavijo pozitivna čustva, ki dodatno motivirajo posameznika. Širi
možnosti obnašanja, medtem ko ga negativno ojačevanje oži. Kritika, negativno
vrednotenje in poudarjanje neustreznosti zavirajo, namesto da bi pospeševale
spremembe učencev na bolje. Bolj učinkoviti načini, ki naj bi se jih naučili učitelji, so
tisti, ki ne temeljijo na moči. Tudi Blum (1999) ne zagovarja kaznovanja, saj meni, da
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mu zmotno pripisujemo prevelik pomen. Mnogi namreč mislijo, da sprotno in redno
kaznovanje izboljšuje delovne navade in disciplino učencev. On pa meni, da velja
ravno nasprotno. Čim bolj neposlušni so učenci, tem manj učinkovite so številne
kazni. Podobno tudi Gogala (2005) v kaznovanju ne vidi učinkovitega vzgojnega
sredstva. Pravi, da se je s kaznovanjem dolgo časa želelo na hiter način doseči
uspeh, vendar pa je ta način nasilen in nevreden, da bi z njim oblikovali človeka.
Mislimo, da moramo kaznovati takrat, ko gojenec doživlja drugačne vrednote kot mi
in čuti drugačne potrebe. Vendar če bi otroka globlje razumeli, bi videli, da so
njegova dejanja utemeljena na njegovem osebnem prepričanju. Torej je potrebna le
vzgoja, ki mu pokaže resnične vrednote in prave dolžnosti ter socialne posledice
njegovih dejanj. Če otrok ve, da dela nekaj narobe, kazen prav tako ni ustrezna. Sam
vidi napako in če bi ga kaznovali, bi s tem le vzbudili v njem odpor do tega, da bi
prihodnjič ravnal drugače in bi tako namenoma ostal pri neustreznem ravnanju. Tudi
tukaj je potrebna vzgoja. Odkriti je treba način, kako bi takšnemu otroku dali oporo,
da bi v prihodnje kljub skušnjavam ravnal po svojem pravem spoznanju. Večkrat
otrok tudi ni mislil tako hudo, kot je bilo potem dejanje. Morda je imel celo dober
namen. Nikoli torej ne bi smeli kaznovati že zaradi dejanja samega, temveč bi morali
upoštevati otrokove osebne razloge za njegovo odločitev za neustrezno dejanje.
Marsikdo stori neko slabo dejanje zgolj kot odziv na krivice, ki jih je moral sam
prenašati. Tudi v tem primeru bi bila kazen slaba izbira, saj bi le utrjevala upor proti
tistim, ki so mu storili krivico. Upiranje kaznovanju pa ne pomeni prizanesljivosti in
popuščanja in tudi ne relativizma, češ da ne vemo, kaj je prav in kaj ne. Prav tako ne
gre za nemoč vzgojiteljev, temveč za zaupanje in optimizem, da je mogoče le z
resničnim vzgojnim delom oblikovati človeka.
Kroflič (2011b, v Kroflič, 2007) pa meni, da je kazen v vzgoji neizogibna, čeprav pri
osebah, ki vzgajajo in kaznujejo, sproža nelagodje. Z uporabo kazni pri krepitvi
pozitivnih osebnostnih lastnosti in vrlin se srečujemo od antike naprej. Že Sokrat je
ugotovil, da lahko tako v družini kot v državi dosežemo vzgojne učinke z uporabo
nagrad in kazni. V vzgoji namreč vedno pride do situacij, ko je treba vzgajani osebi
pokazati, da neko dejanje ni primerno. Na jasen način pokažemo, da tega vedenja,
dejanja ne odobravamo. Kazen ima pozitivno pedagoško vrednot, kadar kaznovana
oseba tistega, ki kazen izvršuje, pojmuje kot verodostojno osebo, ki ravna pravično in
v korist vzgajane osebe. Tako bo obsodba dejanja ali kazen v vzgajani osebi
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povzročila stisko, zaradi katere se bo vnaprej izogibala takšnemu dejanju oziroma bo
skušala napako popraviti na pozitiven način. Da je nek ukrep res kaznovalen, je
predvsem odvisno od doživljanja osebe, ki ji je ta ukrep namenjen.
Blum (1999) opozarja, da ne smemo kaznovati celotnega razreda, ampak samo
odgovorne posameznike. V zvezi s kaznovanjem mora biti učitelj prilagodljiv in tudi
iznajdljiv. Včasih je namreč bolje, da kakšno nepravilnost ignorira, spet drugič pa se
mora nanjo odzvati, tudi če zaustavi pouk. S. Cowley (2005) izpostavlja, da se
moramo pri kaznovanju držati šolskega pravilnika o discipliniranju. Pomembno je
uporabiti tiste kazni, ki najbolj ustrezajo določenim učencem ali določenemu razredu.
Kazen je učinkovita le takrat, kadar jo resnično v celoti izpeljemo, če smo jo učencem
predstavili. Pred kaznovanjem moramo učence opozoriti na to, da bo za določeno
vedenje, ki ni v skladu s pravili, sledila kazen. Ko učencem povemo, da jih kaznujemo
zaradi nediscipline, se izognemo temu, da bi učenci dobili občutek, da z njimi osebno
obračunavamo. Kazen mora biti čim bolj neosebna, saj kaznujemo vedno vedenje,
ne učenca. Ni dobro, da učenca kaznujemo pred razredom, saj bi se lahko ta pred
drugimi celo delal važnega ali bi mu bilo pretirano nerodno. Učencu mora biti jasno,
kako se njegovo vedenje ne sklada s pričakovanim. Prav tako mu pojasnimo, kako se
ob njegovem vedenju počutimo in kako to vpliva tudi na celoten razred. Tako bo
uvidel, kako drugi vidijo njegovo vedenje in zakaj je nesprejemljivo. Ponudimo mu
pozitivno alternativo njegovemu vedenju. Če učencu ponudimo izbiro: ali se preneha
vesti neprimerno ali pa nas bo prisilil, da uresničimo zagroženo kazen, prevalimo
odgovornost za stanje na učenca. Ohraniti moramo distanco in ostati sproščeni in
ravnodušni. Prav tako govorimo mirno, neprepirljivo in vljudno. Učenca privabljamo
nazaj k pravemu vedenju, namesto da takoj grozimo s kaznijo. Kazen uresničujemo
po jasnih korakih. Iz naših besed naj bo razbrano, kot da kazen obžalujemo, in sicer
v smisli »Žal mi je, ampak moram te kaznovati«.
Rogge (2000) v zvezi s kaznijo govori o logičnih posledicah. Gre za to, da je logična
posledica v naravni zvezi z zadevo in je domenjena vnaprej. Ne predstavlja nobene
grožnje in otrokom dopušča izbiro. Izrečena je za neko za otroka pregledno časovno
obdobje. S tem mu ne jemljemo poguma, ampak ga spodbujamo k upoštevanju
sklenjenih dogovorov. Logične naravne posledice so veliko bolj smiselne kot kazni.
»Te so, v nasprotju s kaznijo, povezane z neustreznim vedenjem, npr. pri kršitvi
meja; nanašajo se na tukaj in zdaj, ne delujejo povratno in sledijo vzrokom
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neustreznega vedenja. Usmerjene so torej naprej, njihov cilj je ustvarjalna rešitev
spora. Naravne posledice otroku pokažejo tole: znam več kot le kršiti meje in pravila,
znam biti tudi ustvarjalen. Kazni krepijo občutek manjvrednosti – vse to, česar še ne
znamo!, logične posledice pa krepijo samozavest – vse to, kar znamo! /.../ Naravne
posledice otroku vračajo odgovornost za dejanje in nehanje: otrokom dajo namreč
čutiti posledice neprimernega početja, hkrati pa kažejo poti in izhode« (Rogge, 2000,
str. 135). Podobno o naravnih in logičnih posledicah govorijo tudi Gostečnik, Pahole
in Ružič (1999). Naravne posledice sledijo vedenju mladostnika brez posredovanja
odraslega. Kadar naravnih posledic vedenja ni ali so pomaknjene tako daleč v
prihodnost, da mladostniki ne vidijo več povezave med svojim dejanjem in njimi,
uporabimo logične posledice. Te so dogovorjene in morajo biti takšne, da so logično
povezane z mladostnikovim dejanjem. Za razliko od posledic kazen pomeni
dogovorjeno maščevanje za neko vedenje. Logične posledice uporabljamo zato, da
bi mladostnikom pokazale, kako se lahko odgovorno vedejo, medtem ko pri uporabi
kazni želimo uveljaviti svojo voljo. Pogosto je kazen posredovana v jezi in napetem
vzdušju, logične posledice pa morajo biti predstavljene v umirjenem, a odločnem
tonu. Nadalje menijo, da mladostnike naučimo odgovornosti tako, da jim dovolimo, da
sami izbirajo, kako se bodo vedli. Sami morajo čutiti posledice svoje odločitve. Če so
posledice prijetne, bodo takšno vedenje ponavljali tudi v prihodnjih situacijah. Če pa
so posledice neprijetne, se bodo iz njih naučili več kot iz prepričevanja in pridiganja.
Ko otrokom ponudimo možnost izbire in se ti še vedno vedejo neustrezno, je to
njihova odločitev. Takrat moramo začeti izvajati posledice, ki niso prijetne, vendar pa
moramo spoštovati otrokovo odločitev. Vztrajati je treba, saj se sicer otrok ne bo
naučil odgovornosti. Potrebna pa je presoja staršev, odraslih, kajti če vemo, da bo
neko vedenje mladostnika globoko ranilo, ga moramo skušati preprečiti.
Glasser (2002) meni, da z nadzorovanjem in kaznovanjem ne moremo doseči ciljev.
Tisti, ki uporabljajo zunanji nadzor, porabijo več moči za to, da bi spremenili druge,
namesto da bi spreminjali sebe. Pri zunanjem nadzorovanju se uporabljajo različne
škodljive navade, kot so grajanje, obtoževanje, pritoževanje, sitnarjenje, grožnje,
kaznovanje in podkupovanje. Uspeh pri odnosih pa lahko dosežemo, če te navade
opustimo in sprejmemo nove. Te so: skrbnost, zaupanje, poslušanje, podpiranje,
prispevanje, prijateljstvo in spodbujanje. J. Duckworth (2011, str. 127) opozarja na
naslednje: »Namesto da vpeljujete vedenje in disciplinsko politiko na osnovi
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negativnih sankcij, se raje posvetite pozitivni politiki, z jasno določenimi pravili, ki jih
boste izvajali v šoli. Najmočnejše gibalo promocije pozitivne disciplinske politike je
podelitev odgovornosti otrokom, na podlagi katerih se bodo odločali in bodo tudi
sankcionirali«. Blum (1999) izpostavlja, da so bolj kot kazni pomembne pohvale. Čim
težavnejši so učenci, več pohval potrebujejo. Velik pomen pohvali pripisuje tudi G.
Rostohar (2001, v Gržan, 2001). Pravi, da je pomembno, ali učence sploh opazimo,
jim izrazimo naklonjenost, se veselimo njihovih uspehov, jih pohvalimo, ne pa, da jih
opazimo le takrat, ko naredijo nekaj narobe. Podobno meni tud S. Cowley (2005). Po
njenem mnenju je nagrajevanje eden od najučinkovitejših načinov izboljšanja
vedenja. Nagrada koristi takrat, kadar si jo učenci resnično želijo. S tem učencem
pokažemo tudi, da smo človeški, torej, da nam je ljubše nagrajevati kot kaznovati.
Paziti pa moramo, da ne izpademo pretirano popustljivi. Če v skupini vlada zdrava
tekmovalnost, lahko nagrajujemo javno, sicer pa je bolje po tiho in na samem.
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5

UČITELJEV

PROFESIONALNI

RAZVOJ

IN

VZGOJNO DELO

5.1 OPREDELITEV PROFESIONALNEGA RAZVOJA
Pedagoški delavci in drugi strokovni delavci na področju vzgoje in izobraževanja se
neprestano srečujejo s spremembami in z dinamiko na svojem delovnem mestu.
Slediti morajo spremembam na področju snovi, didaktike, različni učenci imajo
raznolike učne, vzgojne in druge potrebe, poleg tega pa so socialne in
komunikacijske okoliščine kompleksne. Postavljeni so pred vedno nove strokovne in
osebnostne izzive. Vse to pa v njih zbuja potrebe po dodatnem znanju (Cenčič, Polak
in Devjak, 2005). Delors (1996) pravi, da se od učiteljev zahteva sposobnost,
strokovnost in velika požrtvovalnost, kar jim nalaga tudi izjemno odgovornost. Za dvig
kakovosti vzgoje in izobraževanja je treba pri učiteljih spodbujati pridobivanje
ustreznega znanja, spretnosti ter sposobnosti spodbujanja, osebnostni razvoj in
možnosti izobraževanja.
Učiteljev razvoj naj bi bil celosten (Bell 1993, v Javornik Krečič, 2008). Zajema
socialni, poklicni in osebnostni razvoj. Pri prvem gre za razvijanje sodelovanja med
učitelji. Poklicni razvoj zajema ozaveščanje in spreminjanje pojmovanj, usvajanje
spretnosti in znanj. Pri osebnostnem razvoju pa gre za ozaveščanje in spreminjanje
posameznikovih misli, občutkov, izboljšanje samorazumevanja in poklicne okvirne
situacije. M. Valenčič Zuljan, Vogrinc, M. Cotič, S. Fošnarič in C. Peklaj (2011)
poudarjajo

pomen

izobraževanja

pedagoških

delavcev

zaradi

njihovega

pomembnega vpliva na kakovost vzgojno-izobraževalnega dela. V izobraževanju
morajo zaradi tega pridobiti široko razgledanost, teoretična znanja in praktične
izkušnje. Imeti morajo razvite sposobnosti za vseživljenjsko učenje in zagotovljene
pogoje za nadaljnje izobraževanje ter stalni profesionalni razvoj. Profesionalni razvoj
pedagoških delavcev je vseživljenjski proces. Začne se z začetnim izobraževanjem
prihodnjih pedagoških delavcev in zaključi z njihovo upokojitvijo. Po Kolbu (1991, v
Valenčič Zuljan idr., 2011) se pedagoški delavec v procesu profesionalnega razvoja
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uči izkustveno, ko prepoznava izzive in zavestno išče odgovore nanje. Pri tem je zelo
pomembna refleksija, ko posameznik izkušnjo osmisli in predela na podlagi svojih
poprejšnjih izkušenj in teoretičnih spoznanj (Valenčič Zuljan idr., 2011). Tudi M.
Javornik Krečič (2008) govori o pomenu refleksije, kajti človek lahko spreminja samo
stvari, ki se jih zaveda. Preko refleksije se učitelj začne zavedati stvari, ubesedi
dogajanje in opredeli cilje za prihodnost.
Poklicna rast pedagoških delavcev poteka na dveh ravneh: na ravni pojmovanj, ki so
oseben, impliciten konstrukt. Oblikuje se v posameznikovi osebni zgodovini (Valenčič
Zuljan, 2004). Druga raven je raven ravnanj, kjer gre za proces pridobivanja in
izpopolnjevanja poklicnih spretnosti (Elliott, 1991, v Valenčič Zuljan idr., 2011). Po
Bauerju (1999, v Marentič Požarnik, 2004) so sestavine učiteljeve profesionalne
opremljenosti naslednje: znanje na področju poučevane stroke, pedagoško,
psihološko, didaktično znanje, veščine (oblike, metode, strategije dela), vrednote in
cilji (poklicni etos). Podobno tudi Tehart (1997, v Valenčič Zuljan, Vogrinc, Krištof in
Bizjak, 2006) pravi, da za poklicni razvoj ni dovolj le dobro poučevanje, temveč mora
učitelj razvijati tudi socialne in druge moralne kompetence. Razvijati je treba
sposobnosti diagnosticiranja in sodelovanja s kolegi, starši in z ravnateljem,
prispevati k razvoju poklicne kulture na šoli ter razvijati sposobnost opazovati
samega sebe in razmišljati o sebi kot učitelju. Meni, da se v učiteljevem razvoju
stalno prepletajo kognitivna, praktična in moralna dimenzija. Delors (1996, str. 19)
pravi: »Pojmovanje vseživljenjskega izobraževanja moramo znova premisliti in
razširiti. Ne gre le za prilagajanje spremembam v naravi dela, vseživljenjsko
izobraževanje mora utemeljiti stalno oblikovanje celovite osebnosti, tako v znanju in
zmožnostih kot v kritičnem razsojanju in delovanju. Človeku mora omogočiti, da se
zave samega sebe in svojega okolja, in ga spodbujati, da prevzame svojo družbeno
vlogo na delu in v skupnosti.« Učitelj profesionalec je po Niemijevi in Kohonenu
(1995, v Kalin, 2004) tisti, ki je profesionalno avtonomen, odgovoren, si prizadeva za
učenčevo dobro in njegova znanja. Biti mora zavezan razvijanju človekove rasti
najprej v sebi, da bi bil sposoben spodbujati rast pri učencih in kolegih.
M. Valenčič Zuljan idr. (2011) v zvezi s profesionalnim razvojem pedagoških
delavcev govorijo o več stopnjah, in sicer o začetnem izobraževanju pedagoških
delavcev, obdobju uvajanja pedagoških delavcev v poklic, pri čemer gre za čas
pripravništva in opravljanje strokovnega izpita, ter nadaljnjem izobraževanju in
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usposabljanju pedagoških delavcev in napredovanju pedagoških delavcev v
strokovne nazive. Na kakovost profesionalnega razvoja pedagoških delavcev vpliva
več dejavnikov. Prvi je kakovost izobraževalnih programov, namenjenih prihodnjim
pedagoškim delavcem. Drugi je usposobljenost njihovih izvajalcev. Nadalje je
pomembno, kakšno je uvajanje učitelja začetnika v pedagoški poklic in kakšno
sistemsko in osebno podporo dobi v različnih fazah profesionalnega razvoja. Za
profesionalni razvoj pedagoških delavcev je zelo pomembno, da ti niso prepuščeni
samim sebi, temveč da imajo možnost in spodbudo za sodelovanje. Avtonomni
pedagoški delavec je namreč tisti, ki je neodvisen v presojanju, a se obenem zaveda
potrebe po medsebojnem sodelovanju in konstruktivnem reševanju konfliktnih
situacij.

5.2 FAZE IN MODELI PROFESIONALNEGA RAZVOJA
Hargreaves (2000) govori o štirih fazah, po katerih se je razvijala učiteljeva
profesionalnost. Prva faza je predprofesionalno obdobje, ki je bilo v prvi polovici 20.
stoletja. Učiteljeva naloga je bila, da razloži predpisano snov, vzdržuje pozornost
učencev, jih motivira in nekaj nauči. Učitelj se je izobrazil na dokaj preprost način, saj
je bilo potrebno le obvladanje snovi ter nekaj pedagoškega in psihološkega znanja.
Šlo je predvsem za to, da je učitelj ponavljal metodični vzorec, kot ga je videl pri
svojih učiteljih in mentorju. Druga faza je obdobje avtonomnega profesionalizma, ki
se je začela v 60. letih 20. stoletja. Učitelji so se izobraževali na univerzitetnem
študiju. Spremenil se je način gledanja na pouk, ki je postajal čedalje bolj usmerjen v
učenca. Začele so se uporabljati bolj aktivne metode. Poudarjati se je začelo
učiteljevo profesionalno avtonomijo, vendar pa so se spremembe uvajale zelo počasi.
Tretja faza je obdobje kolegialnega profesionalizma. Učitelji so začeli sodelovati med
seboj zaradi vse večje kompleksnosti in vse večjih zahtev. Začelo se je uvajati
sodelovalno učenje, projektno učenje, timski pouk in učenje s pomočjo računalnika.
Stalno strokovno izpopolnjevanje je potekalo sodelovalno ob skupinskih projektih.
Zadnja faza pa je postprofesionalno obdobje, ki poteka danes. Nanjo vplivata
globalizacija in elektronska revolucija. Zanjo je značilno, da se izvajajo zunanja
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testiranja, učitelji napredujejo po sistemu točk, nad šolami se izvaja nadzor. Zaradi
vsega tega sta ogrožena avtonomni in kolegialni profesionalizem.
M. Valenčič Zuljan idr. (2011) govorijo o različnih modelih učiteljevega razvoja.
Pravijo, da je osnovna predpostavka sodobnih modelov ta, da je profesionalno
spreminjanje prostovoljen proces. Profesionalni razvoj pedagoških delavcev najbolj
spodbuja tisti model izobraževanja, ki izhaja iz njihovih potreb in podpira njihovo
refleksivno ravnanje ter jim pomaga prevzemati odgovornost za poklicne odločitve
(Feiman Nemser in Floden, 1986, v Valenčič Zuljan idr., 2011). Eden od modelov je
model Berlinerja (1994, v Valenčič Zuljan, 2001), ki govori o naslednjih stopnjah
učiteljevega profesionalnega razvoja:
1. učitelj novinec, katerega vedenje v razredu je dokaj neprilagodljivo in razumsko;
2. učitelj začetnik, ki zna že povezati teoretično znanje z izkušnjami iz prakse;
3. učitelj praktik, ki že zna postavljati racionalne cilje in primerne načine za njihovo
doseganje;
4. učitelj strokovnjak, ki je pri svojem delu uspešen, saj je že razvil intuitiven občutek
za dogajanje v razredu;
5. učitelj izvedenec, ki deluje intuitivno in celovito dojema situacije v razredu, zmožen
se je hitro odločati. To stopnjo dosežejo le redki.
Po Ryanovem modelu (Vonk in Schras, 1986, v Cenčič, Polak in Devjak, 2005) je
prvo obdobje idealnih predstav. To obdobje zajema čas razmišljanja o tem, da nekdo
postane učitelj, in čas študija. Drugo je obdobje preživetja, ki traja nekako prva tri leta
poučevanja. Učitelj vidi, da je poklic prej preveč idealiziral. Tretje obdobje pa je
obdobje izkušenosti, ko ima učitelj občutek, da ima nadzor nad razredom in si zaupa.
C. Razdevšek Pučko (1990, v Cenčič, Polak in Devjak, 2005) omenja še eno
obdobje, in sicer je to obdobje ponovne dovzetnosti za vplivanje. Učitelj začne spet
reflektirati svoje delo in vzpostavi se želja po odkrivanju novega namesto rutine, ki je
bila v prejšnjem obdobju.
Opozoriti je treba na to, da se lahko posamezne faze prekrivajo. Skozi leta
službovanja lahko učitelj napreduje ali nazaduje v razvoju (Valenčič Zuljan idr.,
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2011). Različni avtorji (Bullough, 1997; Calderhead in Shorrock, 1997, v Valenčič
Zuljan, 2007) opozarjajo, da na razvoj po fazah, ki jih ne moremo razumeti
mehanicistično, vplivajo različni dejavniki, kot so posameznikove prejšnje izkušnje,
osebnost, kakovost dodiplomskega izobraževanja, način organiziranja in vodenja
pedagoške prakse, potek pripravništva, kakovost mentorstva in šolska klima.

5.3 ZAČETNO IZOBRAŽEVANJE PEDAGOŠKIH DELAVCEV
Hargreaves (2000) pravi, da je zaradi vse večjih zahtev in pričakovanj do učiteljev
treba ovrednotiti, katere vrste strokovna usposabljanja in izobraževanja potrebujejo v
času študija, da jim bo v službi lažje in da bodo pri svojem delu uspešni. Delors
(1996, str. 141) izpostavi naslednje: »Bistvena naloga začetnega usposabljanja
učiteljev in njihovega strokovnega izpopolnjevanja je zagotoviti etične, razumske in
čustvene kakovosti, torej tiste, ki jih bodo v skladu z družbenimi zahtevami razvijali
pri učencih. Kakovostno usposabljanje mora prihodnje učitelje povezati z izkušenimi
učitelji in raziskovalci na ustreznih področjih.« Yayla (2006, v Temli, Sen in Akar,
2011) poudarja pomen usposabljanja učiteljev za vzgojo za moralne vrednote. To naj
bi bilo zajeto tako v študijskih programih, ki izobražujejo prihodnje učitelje, kot tudi v
izobraževanjih, ki so namenjena dodatnemu usposabljanju učiteljem, ki že delajo.
Podobno meni tudi Haydon (1997), ki pravi, da morajo veliko znanja in razumevanja
v zvezi z vrednotami najprej usvojiti učitelji sami. Deležni morajo biti vzgoje za
vrednote. Imeti morajo možnost razpravljati o vrednotah, jih preizkusiti v praksi, kajti
šele tako bodo lahko spodbujali razpravo v zvezi z vrednotami med učenci. Začeti
morajo pri svojih vrednotah, saj se bodo prej ali slej srečali s pluralnostjo vrednot
med učenci, hkrati pa prihaja do razlik v vrednotah tudi med učitelji. Pravi še, da je
izobraževanje na področju vrednot v času začetnega izobraževanja učiteljev sicer
omejeno, vendar se da marsikaj pridobiti tudi kasneje, ko si že v praksi.
Cooper idr. (1998, v Maretnič Požarnik, 2000) v zvezi z vsebinami začetnega
izobraževanja učiteljev pravijo, da si mora učitelj pridobiti čim večjo strokovno
avtonomijo. Poleg stroke pa naj bi se usposobil tudi za druge dimenzije svojega dela.
Študij naj bi učitelja spodbudil k razmišljanju o osebnih vrednotah in vrednotah v
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zvezi s poukom ter o svoji vlogi kot vzorniku ipd. Gaber (2000, str. 139) pa za razliko
od zgornjih mnenj poudarja predvsem pomen učiteljevega poznavanja učne snovi:
»Vrednot pa učiteljstvo ne prenaša le na ravni vzpostavljanja organizacije in pravil
pouka, tudi ne le s svojim pristopom k pouku. Bistvenega pomena pri pouku je
sposobnost spoprijeti se s snovjo. Snov in spoprijem z njo vzpostavita in sta hkrati že
področje oblikovanja vrednot.«
Cooper idr. (1998, v Maretnič Požarnik, 2000) izpostavljajo premalo usposobljenosti
učiteljev za vzgojno delo. Pravijo, da so zlasti učitelji na predmetni stopnji in
srednješolski učitelji slabo usposobljeni za vzpostavljanje vzajemne komunikacije z
učenci. Tudi Paterson (2000) ugotavlja podobno. Pravi, da imajo učitelji nalogo voditi
učence, jim svetovati, vendar pa se za to niso posebej usposabljali. Ne usposobijo
se, kako ravnati ob vseh težavah, skrbeh, frustracijah, strahovih, ki jih izzovejo
učenci, vendar pa se z njimi dnevno srečujejo.

5.4 UVAJANJE PEDAGOŠKIH DELAVCEV V POKLIC IN
NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE TER USPOSABLJANJE
Ko učitelj vstopa v poklic, gre (lahko) skozi obdobje pripravništva. Po raziskavah to
predstavlja pomembno obdobje v učiteljevem profesionalnem razvoju. To je čas
intenzivnega razvoja, ko učitelji skozi izkustveno učenje razvijajo svoja pojmovanja in
spreminjajo prakso poučevanja. Tako naj bi napredovali v kritičnem in odgovornem
odločanju v svojih ravnanjih (Valenčič Zuljan idr., 2007). V času pripravništva ima
pomembno vlogo mentor. Ta bo svojo vlogo opravljal dobro in odgovorno, če mu bo
lasten profesionalni razvoj vrednota. Če se zaveda pomena vseživljenjskega učenja,
ga bo spodbujal tudi pri pripravniku. V današnjem času naj bi vajeniški model
izobraževanja, v katerem je bil mentor kot model ravnanja in vir informacij, dopolnil
refleksivni model, v katerem mentor nastopa kot model razmišljanja (Valenčič Zuljan
idr., 2007).
T. Devjak in A. Polak (2007) menita, da sta osnovna cilja nadaljnjega izobraževanja
in usposabljanja profesionalni razvoj ter strokovna in osebnostna rast strokovnih
delavcev. Na ta način se povečujeta kakovost in učinkovitost celotnega vzgojno68

izobraževalnega sistema. V zvezi z nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem
pedagoških delavcev se uporablja tudi izraz stalno strokovno izpopolnjevanje
(Marentič Požarnik, 2004). Prav tako pa se uporablja izraz poklicno učenje učiteljev.
To je sestavni del vseživljenjskega učenja, ki se začne, ko oseba začne delati kot
učitelj (Smith, 2003 v Cenčič, 2004). Zajema vse učne izkušnje, ki neposredno ali
posredno koristijo posamezniku in prispevajo h kakovosti njegovega dela v razredu.
Prek njih se učitelj razvija, razvija kritično znanje, spretnosti in sposobnosti na vseh
področjih svojega poklicnega življenja. To učenje ne vpliva le na posameznikovo
znanje, ampak zajema tudi spremembe vrednot, odnosov, čustev in zaznavanja
(Day, 1999, v Cenčič, 2004).
M. Cenčič (2004) omenja nekatere oblike učenja učiteljev na podlagi raziskave, ki je
bila narejena leta 2003. Te so: formalno izobraževanje na podiplomskem študiju,
branje strokovne literature, stalno strokovno izpopolnjevanje (vodi ga Ministrstvo za
šolstvo, ki ponudi katalog programov vsako leto), timsko delo, raziskovanje,
obiskovanje konferenc, usposabljanje v šolah (šole organizirajo izobraževanja za
svoje zaposlene) ali drugih institucijah, študijske skupine, supervizija, mentorstvo
(mentor se prav tako uči od učitelja začetnika kot on od mentorja). B. Marentič
Požarnik (2004) pravi, da je na področju stalnega strokovnega izpopolnjevanja sicer
dovolj ponudbe, da vsak najde kaj za svojo profesionalno rast. Vendar pa bi morale
biti po njenem mnenju možnosti še bolj strateško usmerjene v razvoj kompetenc za
upoštevanje učenčevih posebnosti, reševanje vzgojnih problemov in spodbujanje
aktivnejše vloge učencev v pouk, ne pa toliko v učne vsebine. Učitelji se namreč prav
na teh področjih čutijo manj kompetentni.
Ob uvedbi devetletke v Sloveniji je bila narejena raziskava, s katero so avtorice
(Marentič Požarnik, Kalin, Šteh in Valenčič Zuljan, 2005) želele raziskati, kako učitelji
dojemajo svojo vlogo po prenovi šole. Ena od ugotovitev je bila, da se učitelji čutijo
manj usposobljeni za reševanje vzgojnih in vedenjskih problemov, veliko bolj pa se
čutijo

usposobljeni na

področju

poznavanja

vsebinskih

novosti

predmetov,

uveljavljanju novih oblik in metod dela in pri drugih stvareh. Prav tako je področje
reševanja problemov in ustvarjanje dobrih odnosov, kar sodi v vzgojno področje,
doseglo predzadnji dve mesti izmed 13 področij, na katerih so bili učitelji v zadnjih
treh letih od poteka raziskave deležni usposabljanja. Učitelji hkrati omenjajo, da sta
prav ti dve področji (poleg integracije otrok s posebnimi potrebami) tisti, na katerih
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najbolj potrebujejo izpopolnjevanje. Zanimivo je tudi to, kako dojemajo učiteljevo
vlogo. Vloga učitelja kot vzgojitelja je namreč na drugem mestu po številu odgovorov,
takoj za vlogo učitelja kot vodnika. Nekateri učitelji v zvezi s to vlogo poudarjajo
pomen svojega lastnega dobrega zgleda. Drugim vloga vzgojitelja pomeni, da
pomembno sodelujejo pri oblikovanju mladega človeka in njihovi samopodobi, spet
drugi pa pravijo, da morajo učence predvsem pripraviti na življenje. Do podobnih
ugotovitev v zvezi z usposobljenostjo za vzgojno delo so prišli tudi v Turčiji, kjer je
bila leta 2006 med učitelji narejena raziskava o izobraževanju in usposabljanju za
vzgojno delo. Tudi med turškimi učitelji jih je 88,5 % menilo, da je vzgoja v šoli zelo
pomembna in nujna ter da se želijo ukvarjati z njo v svojih razredih. Mnogi so trdili, da
je sicer družina prva, ki otroke vzgaja, vendar pa ta naloga ne bi smela biti
prepuščena le njej. Hkrati pa so bili mnenja, da so jih tako v času študija kot v raznih
izobraževanjih po tem, ko so bili že zaposleni, le minimalno usposobili za vzgojo za
vrednote. V raziskavi so spraševali učitelje, ali so imeli kakšen seminar ali drugačno
izobraževanje na temo vzgoje. Kar 85 % jih je odgovorilo, da tega v času pred
zaposlitvijo niso imeli, več kot 90 % pa jih je odgovorilo, da tudi v času izobraževanj,
ko so že bili zaposleni, takšnih usposabljanj niso imeli oziroma da je bilo na tem
premalo poudarka. Strinjali so se, da so se premalo usposobili za delo v zvezi z
moralnimi dilemami in vzgojo v razredu. Bili so mnenja, da bi se v času študija in tudi
kasneje moralo več izobraževati za vzgojno delo (Temli, Sen in Akar, 2011). Tudi v
raziskavi (Valenčič Zuljan idr., 2011), ki je bila narejena leta 2009, so slovenski
učitelji in ravnatelji izpostavili, da bi si želeli pridobiti največ dodatnega znanja ravno s
področja reševanja vzgojne problematike. Zanimiva je ugotovitev študije PISA 2009
(2010), v kateri naši učenci zaznavajo več disciplinskih problemov v razredu, kot je
povprečje v državah OECD. Dobro vodeni razredi, v katerih učitelj spodbuja aktivno
vključenost vseh učencev in zmanjšuje njihovo neustrezno, moteče vedenje s
preventivnimi in tudi z disciplinskimi intervencijami lahko občutno povečata učno
uspešnost učencev (Valenčič Zuljan idr., 2011).
Pedagoški delavci se v Sloveniji običajno izobražujejo 5 dni na leto, in sicer večinoma
na krajših izobraževanjih. Po ugotovitvah raziskav (Hattie, 2009, v Valenčič Zuljan
idr., 2011) so najboljši učinki izobraževanja pedagoških delavcev takrat, ko je to
izobraževanje v daljšem časovnem obdobju. Če bi želeli na ravni države izboljšati
stanje stalnega strokovnega usposabljanja, bi moralo biti to obvezno za vse
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pedagoške delavce, in sicer za vsaj 5 dni na leto. Tako bi pripomogli k višji kakovosti
vzgoje in izobraževanja. Pri tem je treba izpostaviti, da bi moralo biti izobraževanje
ciljno naravnano, da bi upoštevalo nacionalne potrebe, potrebe šole oz. individualni
načrt profesionalnega razvoja posameznika (Valenčič Zuljan idr., 2011).

5.5 UČITELJEVO DELO NA SEBI
Poleg izobraževanja v času študija in vseh nadaljnjih usposabljanj potem, ko je učitelj
že na delovnem mestu, je zelo pomembno tudi njegovo delo na sebi. A. Rebula
(2001, v Gržan, 2001, str. 32–33) pravi: »Otrok mora v učitelju spoštovati osebo, ki
mu po lastnih izkustvih in spoznanjih približuje tudi stvari, ki jih še ne razume in jih
mora preprosto sprejeti. /.../ Zahteva se veliko osvobojenost in prečiščenost
vzgojitelja. Biti mora osebnost, ki budi spoštovanje in ljubezen.« Tega vsekakor ni
lahko doseči in učitelj sam se odloči, ali se bo podal na pot dela na sebi ter tako
postajal vse boljši vzgojni zgled za učence ali ne. Prvi in nujni korak učitelja na tej
poti je, da dobro pozna samega sebe. Delors (1996) pravi, da odkrivanje drugih
nujno poteka preko odkrivanja samega sebe, zato je tako pomembno delo na sebi.
Podobno trdi tudi C. Razdevšek Pučko (1993, v Devjak in Polak, 2007). Po njenem
mnenju so izobraževanja pomembna, a še bolj pomembno je konkretno udejanjanje
novih spoznanj v praksi. To pa se zgodi le, če učitelj spremembe prenese v svoje
delo tako, da postanejo njegov način razmišljanja. Twentier (1999) izpostavlja pomen
resničnega razumevanja otrok. Da bi lahko razumeli vedenja otrok, se vprašajmo, kaj
bi nas gnalo, da bi se vedli tako, kot se vedejo oni. Tudi Gordon (1983) pravi, da je
treba imeti pravo razumevanje za to, kaj se pravzaprav dogaja v odnosih na splošno,
kajti sicer imajo učitelji v odnosu do učencev težave. Metode so sicer pomembne, a
še pomembnejše je razumevanje učitelja, kaj se dogaja v njegovi notranjosti med
delom. Bolj ko učitelj postaja domač s svojim notranjim ozemljem, z večjo gotovostjo
poučuje (Palmer, 2001). Šele ko učitelj spozna sebe, lahko spozna tudi druge. Učitelji
z učenci preživijo veliko časa, zato je toliko bolj pomembno, da jih spoznajo kot
celotne osebe, kajti le tako lahko ustvarijo takšno učno okolje, ki učencem pomaga
pri razvoju in rasti (Paterson, 2000).
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Ko poznamo sami sebe, svoj način razmišljanja in vedenja, je treba preiti k dejanjem
v smislu, da opustimo neustrezne načine dela in jih zamenjamo z boljšimi, s takšnimi,
ki bodo dajali večje uspehe pri delu z učenci in prinesli tudi več osebnega
zadovoljstva na delovnem mestu. J. Bluestein (1997) poudarja, da je pogosto treba
preiti od učenčevega na učiteljevo vedenje, kajti večkrat mora prav ta spremeniti
svoje lastno vedenje in opustiti neučinkovite tehnike obvladanja razreda. Spremembe
na osebnostno-strokovni ravni pa je težko dosegati, saj so povezane z osebnimi
pojmovanji učiteljev in z njihovimi stališči do pedagoškega dela. Po navadi so
povezane z določeno mero strahu in odpora (Devjak, Polak, 2007). Tudi Glasser
(2002) v svoji teoriji izbire poudarja pomen tega, da se spremeni vedenje vzgojiteljev,
ki ga ti edino lahko nadzorujejo. Sami izberemo vse, kar naredimo. Lahko
nadzorujemo svoje misli in dejanja, ne moremo pa nadzorovati otroka oziroma
mladostnika. Cilj je torej spremeniti sebe. Do uspešnega odnosa po njegovi teoriji
pride takrat, kadar oseba z več moči, v tem primeru starš ali učitelj, naredi vse, kar
lahko, da pokaže spoštovanje do položaja šibkejšega, v tem primeru učenca, otroka.
V pomoč pri prepoznavanju in spreminjanju svojih vedenj nam je lahko spodnji
kontrolni vprašalnik za učitelja (Paterson, 2000, str. 156):
Ali …
-

se zavedam, da delam z otroki, ne z odraslimi – in se po tem ravnam?

-

se izogibam temu, da bi otroka sodil po ravnanju drugih?

-

poskušam biti vedno iskren in vreden zaupanja, ko se ukvarjam z otroki?

-

se izogibam temu, da bi kazal predsodke ali med učenci očitno izbiral sebi
najljubše?

-

spoštujem starše in njihov trud, ki ga namenjajo otrokom?

-

pridem vsaj v večini primerov v razred dobro pripravljen?

-

hvalim odnose med sošolci in nisem ljubosumen ali nezaupljiv do njih?

-

sem pripravljen priznati, kadar se motim?
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-

cenim mnoge prednosti svojega učiteljskega položaja?

-

se držim načela: nikoli narediti križ čez otroka?

V zvezi z vzgojnim delom učitelja in njegovim delom na sebi je treba vedeti, da na
naše vzgojne prijeme vpliva naše lastno otroštvo, čeprav se tega lahko ne
zavedamo. Na primer tisti, ki je meje v otroštvu doživljal kot poraz, ponižanje, ima
lahko precejšnje težave s tem, da sam svojim otrokom postavi ustrezne meje. Bolj ko
zavestno prekinjamo slabo tradicijo staršev, manj moči ima ta (Rogge, 2000).
Gostečnik, Pahole in Ružič (1999) v knjigi »Biti mladostnikom starši« govorijo o tem,
kako naj se starši odzovejo v težavnih vzgojnih situacijah. To zahteva veliko mero
zrelosti in dela na sebi pri odraslih. Marsikaj od tega oziroma podobno velja tudi za
odnos med učitelji in učenci. Mladostniki si želijo biti močni, hočejo imeti občutek, da
vplivajo na svojo okolico. Prav zato pogosto delajo stvari, s katerimi starše jezijo.
Nevarno je, da se starši zapletejo v igro moči z njimi in s tem se v njih vzbudijo
občutki jeze in besa. Pomembno je, da starši sporočila mladostnikov ustrezno
prevedejo in se odzivajo na odrasel način, torej zrelo. To pomeni, da ne sprejmejo
igre mladostnikov. Tako jim edino lahko pomagajo zadovoljiti njihove potrebe. Kadar
jih torej mladostniki vznemirjajo, naj starši to razumejo kot potrebo po odnosu, stiku,
zato naj jih povabijo k sodelovanju, npr. da skupaj opravljajo neko delo. Mladostniki
želijo z nesramnostjo doseči to, da jih starši zaščitijo, jim postavijo meje. Hkrati pa
nesramnost govori o njihovi stiski. Mladostniki si želijo tudi zaščite, vendar tega
nočejo pokazati neposredno. Prav nasprotno želijo pokazati, da imajo svojo
osebnost, želje in potrebe. Če ne uspejo zadovoljiti teh potreb, postanejo nesramni
do staršev. V bistvu pa gre pri vsakršnem izzivanju, nasprotovanju odraslim za klic po
pozornosti. Lahko pa namesto z izzivanjem iščejo pozornost s tem, da se umaknejo v
pasivnost. Če se mladostniki trudijo razjeziti starše, v resnici gre za to, da si želijo
dokazati svojo moč. Starši, ki jim jezo vračajo, se zapletejo v igro, ki jo vodijo
mladostniki. Ti pri tem uživajo. Na jezo staršev se bodo odzvali še z večjim uporom.
V takem primeru je potrebno, da se starši z njimi pogovorijo v umirjenem tonu.
Mladostniki namreč sami še niso zmožni predelati čustev jeze, zato potrebujejo
odrasle, ki zmorejo sprejeti njihovo jezo z mirnostjo. Tu nikakor ne pride v poštev
pridiganje, ampak to, da jih odrasli zares poslušajo in jim ne vsiljujejo svojega
mnenja. Odrasli mladostnikom z umirjenostjo pokažejo sprejemljivejše načine
73

mišljenja, čutenja in vedenja. Mladostniki torej pričakujejo od staršev, da jim
pomagajo razdelati neobvladljiva čustva na zrel način. V šoli pogosto prihaja tudi do
igre moči med učitelji in učenci. Če se tega zavedamo, se lahko odzivamo tako, da
na jezo učencev ne odgovorimo z jezo in jim s tem pomagamo, da prepoznajo svojo
jezo, ter jim hkrati pokažemo zrel način odziva. Odrasli ne smemo sprejeti pravil igre,
ki jim jo ponujajo mladostniki, ostati moramo odrasli ter spoštovati sebe in svoj način
komunikacije.
Učitelju so lahko v pomoč spodnji predlogi mladostnikov staršem, ki pa bi jih lahko
prenesli tudi v šolo in v odnos med učitelji in učenci (Gostečnik, Pahole in Ružič,
1999):
NE bojte se biti strogi. To mi je všeč. Tako vem, kaj smem in česa ne.
NE bodite grobi z mano, sicer bom mislil, da se samo s silo kaj doseže. Rad bom
upošteval nasvet.
NE bodite nedosledni. Zaradi tega sem negotov in se izogibam vsaki obveznosti.
NE delajte stvari namesto mene. Takrat se počutim kot dojenček, utegnil bi vas imeti
za služabnike.
NE opozarjajte me pred drugimi. Bolj pazljiv bom, če se boste pogovorili z menoj na
samem.
NE zahtevajte pojasnil za moje obnašanje. Včasih res ne vem, zakaj sem to storil.
NE varujte me pred posledicami, na izkušnjah se učim. NE skrbite, če preživimo malo
časa skupaj, važno je, kako ga preživimo.
NIKAR naj moje bojazni ne postanejo vaša tesnoba. Še bolj bom prestrašen.
Pokažite mi, da ste hrabri.
BODITE moji prijatelji, pa bom tudi jaz vaš prijatelj. Učite me z zgledom, ne s kritiko.
Ena od pomembnih stvari, ki lahko učitelju pomaga k temu, da postaja boljši pri
svojem vzgojnem poslanstvu, je, da začne na težave gledati kot na priložnost.
Konflikti so v vzgojnih situacijah neizbežni in so priložnost za razvoj posameznika in
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družbe. Konfliktne situacije so pravzaprav pomembne učne situacije, saj prav
odzivanje v takšnih situacijah tvori jedro vzgojnega delovanja in discipliniranja v šolah
(Kroflič, 2011b). Včasih se nam zdi, da preprosto ne moremo več in da kljub trudu pri
učencih ni napredka v disciplini. Takrat je še posebej pomembno, da razločujemo
med neizbežnimi padci in vzponi (Cowley, 2005). Naše dojemanje samega sebe kot
učitelja ne sme biti pretesno povezano z vedenjem ali uspešnostjo naših učencev.
Sicer lahko postanemo zamerljivi ali jih kaznujemo. Zelo pomembno je, da poskrbimo
zase tako, da se naučimo ločevati stvari, ki jih lahko spremenimo, nadziramo ali
nanje vplivamo, od tistih, pri katerih tega ne moremo (Bluestein, 1997). V vzgoji nujno
pride tudi do napak in tega se je treba zavedati. Rogge (2000) meni, da jih tisti, ki
hoče vzgajati brez napak, naredi prav v prizadevanju, da jih ne bi storil. Kdor se
zaveda, da lahko dela napake, ga to dejstvo pomirja. Prav napake so priložnost za
napredovanje, da v prihodnje delamo drugače, boljše.
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6 ZAKLJUČEK
Skozi branje literature se je pokazalo, da je tematika vzgoje v šoli v zadnjem času še
posebej aktualna, saj se, kot pravita Delors (1996) in Divjak (2000), kaže čedalje
večja potreba po vzgoji za vrednote. Do tega prihaja predvsem zaradi moralne krize,
ki je povod tudi za ekonomsko in politično krizo. Grandić (1990) govori o čedalje večji
vzgojni vlogi učitelja v primerjavi z izobraževalno, in sicer zaradi dejstva, da so
informacije učencem danes dostopne povsod, zlasti na internetu. Paterson (2000)
vidi enega od vzrokov za to, da je učiteljeva vloga tako pomembna, v razpadu
tradicionalne družine. Musek (1999) dodaja, da je šola prostor, kjer se povezujejo
tako profesionalna učinkovitost kot moralna načela in vrednota. Izhod iz moralnih kriz
vidi v svobodnih in odgovornih posameznikih.
Šola je torej tista, ki nosi pomembno vlogo pri vzgoji. Opredeljena je kot vzgojnoizobraževalna ustanova in že s tem nakazuje na povezanost vzgoje in izobraževanja.
Kovač (2000) poudarja, da intelektualnih razsežnosti ne moremo razvijati neodvisno
od etičnih načel. Različni avtorji, kot so Gogala (1966, v Kovač Šebart, 2000),
Herbart (1919, v Kovač Šebart, 2000) in Elster (1983, v Kovač Šebart, 2000),
zagovarjajo nujnost vzgoje preko pouka, saj le tako lahko dosežemo trajne učinke.
Teh pa kljub načrtovanju in postavljenim vzgojnim ciljem ne moremo v celoti
predvideti (Kovač Šebart, 2002).
Ko govorimo o vzgoji, se je treba vprašati, kakšna naj bo ta in katere vrednote naj
bodo podlaga za vzgojo v šoli. U. Margan (2012) in Divjak (2000) govorita o
pluralizmu vrednot, različnosti življenjskih stilov, norm, zaradi česar ni enostavno
določiti, kakšni naj bodo cilji vzgoje v šoli in vrednote, za katere naj bi vzgajali. Učitelj
je tako postavljen pred zahtevno nalogo. Nekaj usmeritev v zvezi s cilji vzgoje v šoli
dobi v zakonodaji. Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 102/2007, 2. člen) med
vzgojnimi cilji izpostavlja predvsem razvijanje skladnega telesnega, spoznavnega,
čustvenega,

moralnega,

duhovnega

in

socialnega

razvoja

posameznika

z

upoštevanjem razvojnih zakonitosti, razvoj pozitivne samopodobe, vzgajanje in
izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo,
kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do
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drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih
generacij. Med cilji je tudi razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti,
vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije,
vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno
strpnost ter za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. V Beli knjigi
(Krek idr., 2011) so kot temelj vzgoje za vrednote v šoli izpostavljene človekove
pravice. B. Marentič Požarnik (2000) meni, da morajo biti vrednote, ki so predmet
vzgoje v šoli, stvar čim širšega soglasja državljanov in so se izkristalizirale kot
pomembne v daljšem časovnem obdobju. Prav tako pravi M. Kovač Šebart (2000).
Po njenem mnenju je treba poiskati strinjanje o tem, kaj lahko privzamemo kot
skupno dobro in postavimo za temeljni sistem vrednot v šoli. Izraz že izraženega
soglasja vidi v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, Konvenciji o otrokovih
pravicah in drugih mednarodnih dokumentih, ki veljajo ne glede na različne politične
in vrednotne sisteme. U. Margan (2012) meni, da so pomembne vrednote
solidarnost, sprejemanje, sodelovanje, varovanje, odgovornost, skrb za druge,
samostojnost, želja po znanju, občutek za naravno in kulturno dediščino.
Šole se pri svojem vzgojnem delu opirajo na vzgojni načrt, ki je od leta 2009 obvezen
dokument. M. Kovač Šebart in Krek (2009) menita, da je treba bolj celostno pogledati
na vzgojno situacijo, kot je to narejeno v vzgojnem načrtu. Celovitejšemu pregledu na
vzgojo v šoli pravita vzgojna zasnova. Njen smisel ni v tem, da bi določila način
vzgojnega delovanja. Ne moremo ji slediti brez premisleka, ker ni operativni načrt.
Šola z njo reflektira vzgojna ravnanja in poišče načela, pravila in norme, ki bodo
vsem v oporo, tako učiteljem, učencem in staršem.
Dewey (1975, v Kroflič, 2004) in Delors (1996) poudarjata, da vrednot ne moremo
poučevati, ampak jih morajo učenci izkusiti v šoli v vsakodnevni praksi. Kroflič (2004)
dodaja, da se vrednote vzpostavijo v osebnem odnosu med učiteljem in učencem in v
skupnosti. Podobno meni tudi Pretnar (2000, v Devjak, 2008). Pravi, da vzgoja v šoli
ne poteka le preko vsebin pri predmetih, ampak preko vsakega učiteljevega ravnanja,
odnosov med učenci in učitelji, med učenci, ozračja v šoli in skupnega bivanja pri
različnih dejavnostih. Osrednjega pomena pri vzgoji za vrednote v šoli je torej učitelj.
Gogala (2005) izpostavlja prav njegov odnos z učencem kot ključni vzgojni dejavnik.
Pedagoški eros in pedagoški čut sta po njegovem mnenju nujna predpogoja, da
lahko učitelj dosega uspeh pri svojem delu. Svoj poklic naj dojema kot poslanstvo, ki
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mu je v veselje in zadovoljstvo. Nadalje je pomembno, da je svojim učencem za
zgled (Pavlović, 2000; Delors, 1996; Margan, 2012). Kot pomembne učiteljeve
lastnosti so izpostavljene spoštovanje sebe in učencev, poštenost (Paterson, 2000),
avtonomnost, samostojnost (Gogala, 2005), lastna kritičnost (Palmer, 2001),
odprtost, komunikativnost, socialna občutljivost (Rostohar, 2001), iskrenost (Gordon,
1983) in doslednost (Bluestein, 1997). Grandić (1990, str. 118) nekako povzame
zgoraj naštete lastnosti: »Nujno je upoštevati tudi nekatere psihološke značilnosti, kot
so mentalna in čustvena uravnovešenost, pripravljenost pomagati učencem tudi v
neformalnih položajih, ustvarjalnost, analizno-kritični odnos do sebe, pripravljenost za
skupinsko delo s kolegi pa tudi pripravljenost prilagajati se ob čedalje hitrejših
spremembah v sodobni družbi itd. Temu je treba dodati še sposobnost za
navezovanje stikov in sodelovanje z učenci, moralni lik in značajske lastnosti, še
pomembnejše pa je, da se prenaša ljubezen do poklica, ki ga je nekdo izbral. Brez
tega daru ni uspeha v celotni vzgojno-izobraževalni dejavnosti – pomanjkanje tega
pa bi vplivalo na rodove, ki so bili zaupani takšnim vzgojiteljem.«
Ko govorimo o vzgoji, je pomembno izpostaviti pojem avtoritete. Kroflič (1997a) pravi,
da mora učitelj vzpostaviti avtoriteto, če želi, da bo lahko učno in vzgojno deloval.
Predlaga, da je treba poiskati takšno obliko, ki bo omogočala največjo stopnjo
svobode in tudi kar se da nemoten razvoj individualnosti posameznika ter avtonomne
morale. M. Kovač Šebart in Krek (2009) pravita, da si mora učitelj pridobiti avtoriteto
s svojim znanjem in s tem, da ga spoštujejo kot osebo zaradi njegovih ravnanj.
Poleg pomena učitelja, njegovih lastnosti, odnosa in komunikacije, ki jo vzpostavi z
učenci, se v zvezi z vzgojo govori tudi o različnih vzgojnih metodah. Kroflič (2004)
opozarja na izrazito povečano število različnih priročnikov o vzgoji. Učitelj se težko
znajde znotraj številnih pogledov, pristopov in metod. V zvezi z uporabo vzgojnih
metod Gogala (2005) pravi, da mora vsak učitelj najti svojo metodo, ki je osebna,
pristno doživeta in izvira iz njegove notranjosti. Opozarja pa, da mora biti ta podprta
tudi z metodičnimi spoznanji. V. Žabot (2001, v Gržan, 2001, str. 63) meni: »Nekateri
iz ljubezni zahtevajo trdo roko in odločnost, drugi potrebujejo opogumljanje in
božanje. Mero ti povedo modrost, srce in intuicija. Tu ni formul in ni receptov.« Kljub
temu lahko izpostavimo nekatere vzgojne metode. V zadnjem času se kot učinkovito
metodo pogosto omenja postavljanje meja. Palmer (2001), Rogge (2000) in Žorž
(2002) poudarjajo pomen jasno postavljenih pravil in meja, ki otroku dajejo občutek
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varnosti. Žorž (2010) pravi, da upoštevanje meja od otroka zahteva določen napor, ki
ima pomembno vlogo v življenju, saj je vir zadovoljstva. Nadalje sta pogosto
uporabljena nagrajevanje in kaznovanje. Musek (1999) pravi, da so negativne
spodbude morda bolj pomembne za odpravljanje nezaželenih lastnosti in obnašanj,
niso pa primerne za spodbujanje osebnostne rasti in ustvarjalnosti. V tem primeru sta
veliko bolj učinkoviti pohvala in nagrada. Blum (1999) v zvezi z metodami izpostavlja
pomen preventivnega vzgojnega dela v šolah, ki je veliko bolj učinkovito od
zdravljenja.
Od učitelja se v vzgojnem smislu pričakuje veliko. Biti mora za zgled svojim
učencem, znati posredovati določene vrednote, vzpostaviti odnos z njimi, uporabiti
učinkovite vzgojne metode, da bo dosegel vzgojne cilje. Prav zaradi vseh teh zahtev
je zelo pomembno, da se za vzgojno delo primerno usposobi, saj le poznavanje učne
snovi ni dovolj. Slovenski učitelji so v raziskavi iz leta 2009 (Valenčič Zuljan idr.,
2011) izpostavili, da bi si želeli pridobiti največ dodatnega znanja ravno s področja
reševanja vzgojne problematike. Niinisto (1996, v Razdevšek Pučko, 2004) v zvezi z
izobraževanjem in usposabljanjem učiteljev pravi, da mora učitelj v današnjem času
skrbeti tako za svoj osebni kot tudi profesionalni razvoj in je del učeče se
organizacije. Tehart (1999, v Javornik Krečič, 2008) izpostavlja razvijanje
kompetentnosti na kognitivnem, praktičnem in moralnem področju.
Učiteljev profesionalni razvoj se začne z začetnim izobraževanjem v času študija. Že
takrat naj bi bil po mnenju Yayle (2006, v Temli, Sen in Akar, 2011) in Haydona
(1997) deležen usposabljanja za vzgojo za moralne vrednote. Nadalje je pomembno
obdobje pripravništvo, ki je čas intenzivnega razvoja, ko učitelji skozi izkustveno
učenje razvijajo svoja pojmovanja in spreminjajo prakso poučevanja (Valenčič Zuljan
idr., 2007). Sledi pa nadaljnje izobraževanje in usposabljanje pedagoških delavcev, ki
po M. Cenčič (2004) zajema različne oblike.
Poleg izobraževanja in usposabljanja pa je ključno tudi učiteljevo delo na sebi. V
zvezi s tem Delors (1996), Palmer (2001) in Twentier (1999) izpostavljajo pomen
učiteljevega poznavanja sebe, saj bo le tako lahko spoznal in razumel učence. J.
Bluestein (1997) opozarja, da je pogosto treba preiti od učenčevega na učiteljevo
vedenje, kajti večkrat mora prav ta spremeniti svoja ravnanja. Kroflič (2011b) kot eno
od zelo pomembnih stvari, ki lahko učitelju pomagajo pri njegovem vedenju,
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izpostavlja to, da začne na težave gledati kot na priložnost. Konflikti so v vzgojnih
situacijah neizbežni in so pomembne učne situacije.
Zaključimo z Resmanovo (2002, v Devjak, 2008) mislijo, da je dokaj lahko spremeniti
organizacijo dela na šoli, učni načrt in podobno. Veliko počasneje in težje pa je
spremeniti vrednote, navade, odnose in prepričanja. Kot pravi T. Devjak (2008), to
zahteva dolgotrajno in potrpežljivo delo, šolo pa na tem področju čaka še veliko
izzivov.
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