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POVZETEK 

 

Glavna tendenca javne šole je čimbolj uspešno izobraţevati in vzgajati. To pa lahko 

zagotavlja uspešen učni proces, ki ga vodi učitelj s svojo avtoriteto. Avtoriteta se vzpostavlja tako 

na podlagi učiteljeve hierarhične pozicije kot tudi na podlagi učiteljeve osebnosti, pri čemer 

imajo velik pomen učiteljeva ravnanja. Transfer je nezavedni moment, ki je ključen pri 

vzpostavitvi avtoritete.  

 

Da bi ugotovila, kakšne so bile oblike in vloga avtoritete učitelja v preteklosti in danes, sem 

primerjala javno šolo v preteklosti, ki je temeljila na tradicionalnih vzgojno-izobraţevalnih 

pristopih, s sodobno šolo, ki se takšnim pristopom zoperstavlja. 

 

Preko analize filma Društvo mrtvih pesnikov sem opazovala filozofska in pedagoška 

spoznanja iz teoretičnega dela. Ena glavnih ugotovitev je, da se je v preteklosti učitelj lahko 

posluţil tudi bolj permisivnih metod, če so bili pred tem učenci represivno vzgajani, ker so ţe 

ponotranjili sistem pravil. 
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ABSTRACT 

 

The main goal of public schools is to give successful education. This can be achieved only 

through a successful teaching process. The latter, however, is being conducted only by the 

teacher who has authority. As for authority, it is achieved through the teacher's hiearchical 

position as well as through the teacher's perosnality, especially his/her actions. Transfer is an 

unconscious moment which is crucial to gaining authority. 

 

In order to discover the forms and the importance of authority in schools in the past and the 

present I have compared two schools: public school in the past which was based upon the 

traditionally educational approaches, and contemporary school which contradicts such 

approaches. 

 

Analysing the film The Dead Poet's Society I have observed philosophical and pedagogical 

aspects from the theoretical part. One of the main findings was that a teacher could use more 

permissive methods if his/her students were educated in a more repressive way, whereby they had 

already accepted the system of rules beforehand. 
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1 UVOD 

 

 

»Ne vem, kaj nas je bolj prevzemalo ..., znanosti, ki so nas jih učili, ali osebnosti naših 

učiteljev.« (Freud, v Felman 1992: 243) 

 

Pojem avtoritete slovar razlaga kot »ugled ali vpliv, ki izhaja iz vodilnega poloţaja, moči in 

znanja.« Nekdo, ki je na vodilnem poloţaju, ima moč. Ţe zgolj njegova pozicija ali funkcija sama 

po sebi uţiva ugled. Če se ne omejimo zgolj na avtoriteto učitelja, lahko rečemo, da tak ugled 

lahko uţivajo priznani strokovnjaki, izumitelji, voditelji drţav, duhovni voditelji itd. Ko pa 

govorimo o avtoriteti učitelja, ima svojo vlogo tudi osebni kontakt med učiteljem in učencem, o 

katerem bomo govorili kasneje. 

 

Avtoritativnega učitelja si lahko predstavljamo kot zelo strogega učitelja, ki strogo 

disciplinira in ki pogosto tudi kaznuje. Pa je avtoritativen učitelj res lahko zgolj strogi, represivni 

učitelj? 

 

Ţe zgoraj navedeni Freudov citat nakazuje, da učenci učitelja spoštujejo zaradi znanja, ki 

ga ima in ga učencem posreduje, ter zaradi njegove lastne osebnosti. 

 

V diplomskem delu se bomo poglobili v avtoriteto učitelja v javnih šolah. Izpostavili bomo 

dva načina, s katerima lahko učitelj vzpostavi avtoriteto: na podlagi hierarhije, tj. pozicije, ki jo 

učitelj zavzema v šoli kot druţbeni instituciji, in na podlagi svoje osebnosti, torej spoštovanja, ki 

je posledica učiteljevega znanja in etičnosti njegovih  ravnanj. Avtoriteto učitelja bomo opisali in 

definirali s pomočjo znanih filozofov, ki so se ukvarjali z vzgojo in avtoriteto: Kanta, Rousseauja, 

Lockea, oprli pa se bomo tudi na slovenskega teoretika vzgoje Gogalo. Ker je za vzpostavitev 

avtoritete pomemben tudi transfer med učiteljem in učencem, ki poteka na nezavedni ravni, se 

bomo oprli tudi na psihoanalitično teorijo znanega psihologa Freuda.  
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Pojem avtoritete učitelja bomo obravnavali v okviru javne šole in v druţbenih okoliščinah 

druţbe, ki jo tudi določa, tj. druţba, v kateri prihaja do pojavov patološkega narcisizma, kot je 

sodobno druţbo opisal ţe Lasch (1992). 

 

Preko filma Društvo mrtvih pesnikov (1989) v filozofskem kontekstu ţe zgoraj omenjenih 

filozofov bomo prikazali razlike med avtoriteto tradicionalne in permisivne pedagogike. 
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2 POJEM AVTORITETE 

 

 

avtoriteta (SSKJ) = ugled ali vpliv, ki izhaja iz vodilnega poloţaja, moči in znanja 

 

Gogala opredeljuje pojem avtoritete v razmerju do oseb, od katerih sprejemamo znanje: »O 

avtoriteti govorimo tedaj, kadar priznamo kakega človeka toliko nad seboj in nad svojim 

duševnim in duhovnim obzorjem, da hočemo od njega sprejemati izobrazbene resnice in 

spoznanja ali pa ţiva doţivetja vrednot« (Gogala 2005: 69). 

 

Avtoriteto je mogoče pridobiti na podlagi dveh ravni (Krek, Kovač Šebart 2009): 

1. moč hierarhije, 

2. moč osebnosti in etično-moralna ravnanja učitelja. 

 

2.1  Moč hierarhije 

»Pojem avtoriteta je povezan s hierarhičnimi, institucionalnimi razmerji, zaradi katerih 

nekdo, ki je na ustreznem poloţaju, prav tako lahko pridobi moč, vpliv, veljavo« (Kovač Šebart, 

Krek 2009). Na tej ravni si učitelj pridobi avtoriteto na podlagi poloţaja, ki ga zaseda. V 

zgodovini je imel učitelj avtoriteto ţe zgolj s tem, ker je bil učitelj. Poklic učitelja je bil v druţbi 

spoštovan, časten, morda primerljiv s poklicem sodnika ali duhovnika. 

 

 

2.1.1 Institucionalni okvir šole 

Učitelj je predstavnik institucije in posredno druţbe, zato je v odnosu do učenca postavljen 

v hierarhično nadrejeni poloţaj. To se ne spremeni, tudi če se učencu ponuja kot prijatelj. 

Hierarhičen odnos, ki je posledica druţbenih razmerij, se nujno ohranja. 

 

Na avtoriteto učitelja pa učinkuje tudi vpliv, ki ga ima v celotni kulturi šole njeno vodstvo, 

in zunanji dejavniki, kot so ministrstvo za šolstvo, zavod za šolstvo. Ti določajo okvire pravil, v 

katere je vpet učitelj in jih mora upoštevati. Ta pravila vplivajo tudi na poučevanje in posledično 
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na avtoriteto učitelja. Ne smemo pa spregledati tudi splošnih druţbenih prepričanj, ki prav tako 

spodbujajo ali omejujejo avtoriteto učiteljev. 

 

2.2  Moč osebnosti 

Učitelj pride do avtoritete »kot oseba, in to po dveh poteh: bodisi kot posameznik, ki nekaj 

ve, torej kot strokovnjak [...], bodisi zato, ker ga spoštujemo kot moralno osebo« (Kovač Šebart, 

Krek 2009). Na tej ravni si pridobi učitelj avtoriteto na podlagi svoje osebnosti, torej s tem, kar 

je, s svojimi ravnanji. Njegova osebnost vpliva na učence tako, da ga ti spoštujejo. Prav tako je 

učitelj zastopnik določene morale oziroma etičnih načel, ki jih učencem posreduje nezavedno. 

Učenci učitelja cenijo tudi po tem, da ima znanje. Vednost oziroma znanje učitelja ima za 

avtoriteto velik pomen. Vsi ti dejavniki postavljajo učitelja na mesto »subjekta, za katerega se 

predpostavlja, da ve«, kakor lahko opišemo poloţaj, ko se med učencem in učiteljem vzpostavi 

transferno razmerje. 

 

Tu moramo poudariti, da si učitelj ne pridobi nujno avtoritete preprosto na podlagi 

osebnostnih lastnosti, ki v splošnem veljajo za pozitivne. Prav tako ne moremo reči, da je učitelj, 

ki je na primer: prijazen, sociabilen, ekstrovertiran, komunikativen, prijateljski, ravno dober 

učitelj in zaradi tega uspešen pri svojem poučevanju. Učitelj ima lahko avtoriteto tudi z 

lastnostmi, ki v splošnem morda veljajo za negativne (Javornik, Šebart 1991). Učence pritegne s 

tem, kakršen je in se ne pretvarja. 

 

Tudi Gogala omenja dve ravni vzpostavljanja avtoritete, le da jih razlaga nekoliko drugače. 

Govori o socialni (zunanji) in osebnostni (notranji) avtoriteti. Socialna avtoriteta izvira iz 

socialnega poloţaja v druţbi, osebnostna pa izvira iz osebnosti učitelja. »Zunanje avtoritativni so 

ljudje, katerih avtoriteta in moč izvira iz socialnega poloţaja in iz razmerja v druţbi, notranje 

avtoritativen pa je človek ţe po svoji osebnosti, ne glede na to, kakšno pozicijo zavzema v 

javnem ţivljenju« (Gogala 2005: 97). Po Gogali ima avtoriteta dve pomembni oznaki: 

 Globoko je zakoreninjena v objektivnem in kulturnem svetu, zato spoznavamo preko nje, 

kot bi zajemali direktno iz objektivnosti. 

 Po bogastvu kulturnosti je visoko nad našim duhovnim in duševnim razvojem, zato jo 

začutimo in prostovoljno priznavamo za avtoriteto, ob kateri hočemo in ţelimo rasti.  
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Pozicija učitelja je nekoč ţe sama po sebi uţivala ugled in spoštovanje. Takšna je bila 

druţbena klima in tudi starši so v tem duhu vplivali na otrokovo mnenje o učitelju, posledično na 

njegovo avtoriteto. Zato bi lahko rekli, da ima učitelj danes vse manj avtoritete na podlagi 

hierarhije, zato se mora truditi, da si jo pridobi na podlagi osebnosti, pri čemer imajo velik pomen 

njegova ravnanja. 
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3  POMEN TRANSFERJA PRI AVTORITETI 

 

Ugotovili smo ţe, da učitelj potrebuje avtoriteto, če ţeli doseči uspešen učni proces, 

drugače povedano, če ţeli otroke vzgajati in učiti v ţeleni smeri. Za vzpostavitev avtoritete pa je 

potrebno še nekaj več. Potreben je nek osebni odnos, vez med učiteljem in učencem, imenovan 

transfer. Z vprašanjem transferja so se ukvarjali strokovnjaki z različnih področij (psihologija, 

filozofija). 

 

Po SSKJ (1995) transfer v psihologiji pomeni »pojav, da naučeno vpliva na učenje, 

opravljanje kake druge dejavnosti, prenos, [...], pojav, da kak odnos, čustvo vpliva na odnos, 

čustvo do česa drugega.« V konkretni šolski situaciji bi to pomenilo, da odnos, ki ga ima učitelj z 

učencem (oz. učenec z učiteljem), vpliva na učenčev odnos do učenja in učne snovi. 

 

Omenjen odnos pa poteka na nezavedni ravni, zato je pomemben prispevek pri proučevanju 

transferja dal Sigmund Freud s svojo teorijo psihoanalize. Ker je bil prvenstveno psiholog, ki se 

je ukvarjal s človekovim nezavednim in posledično z zdravljenjem nevroz, je transfer obravnaval 

najprej kot odnos med analitikom in analizirancem. »Analiziranec pripoveduje analitiku, 

kateremu podeljuje avtoriteto tistega, ki poseduje vednost – vednost o tem, kar natanko manjka 

analizirančevi lastni vednosti« (Felman 1992: 239). 

 

Ker pa govorimo o analitiku, ki ima vednost in kot tak uţiva zaupanje analiziranca, ne 

moremo mimo Lacana, ki transfer razlaga kot posledico »subjekta, ki se zanj predpostavlja, da 

ve« (Miller 1983). Transfer torej vzpostavimo takrat, ko osebi dodelimo za nas pomembno 

vrednost, to je vednost.  

 

Tudi v razmerju med učencem in učiteljem je pomembno, ali za učenca učitelj zavzema 

mesto »subjekta, za katerega se predpostavlja, da ve«. Tako se vzpostavi transferni odnos 

oziroma vez med učiteljem in učencem, ki pomembno vpliva k uspešnosti procesa poučevanja in 

pridobivanja znanja. Učitelj postane oseba, vredna zaupanja, zato učenec ţeli slediti njegovi 

avtoriteti, se učiti. 
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Eden od vidikov transferja je tudi čustvena povezava med učiteljem in učencem. Tako 

Freud transfer opisuje tudi kot emocionalno navezanost na avtoriteto, ki je podobna navezanosti 

na svoje starše: »Nanje (na učitelje) smo prenesli spoštovanje in pričakovanja, povezana z 

vsevednim očetom iz svojega otroštva, in jih potem obravnavali kot svoje lastne očete doma. Z 

njimi smo se soočali skozi ambivalentnost, ki smo jo bili pridobili v svoji druţini, in s pomočjo te 

naravnanosti smo se spopadali z njimi, kot smo imeli navado spopadati se s svojimi ljubimi 

očeti« (Felman 1992: 243). 

 

Tudi Miller govori o transferju kot čustvenem odnosu: »Transferno razmerje je v zadnji 

instanci ljubezensko razmerje ...« (Miller 1983). Po Ţiţku (1987:12) »[s]am pojem transferja 

vključuje refleksijo in kritiko avtoritete, saj hoče razkriti mehanizme njenega učinkovanja in 

izpostaviti njeno poslednjo neutemeljenost«. 

 

Miller transfer kot ljubezen še nadgradi: »Transfer ni ljubezen preprosto zaradi tega, ker bi 

analiziranec ljubil svojega analitika, temveč zato, ker ţeli, da bi ga analitik ljubil, torej se mu 

skuša na tak ali drugačen način predstaviti kot ljubezni vreden« (Miller 1983: 9). 

 

Tudi pri Gogali najdemo mesta, ki jih je mogoče razlagati v tem pomenu, torej transfer kot 

čustvena, osebna vez. Pri tem ima najpomembnejšo vlogo učiteljeva osebnost. Zato ţe omenjeno 

vez Gogala poimenuje »osebnostni most«. Govori tudi o tem, kako se lahko učitelj učencu 

priljubi oziroma na kakšne načine lahko učitelj učenca pritegne, da se vzpostavi ta »osebnostni 

most«. Razlaga, da ima učitelj na voljo tri načine: svojo osebnostno moč in pomembnost, osebni 

način dela in končno predmet in učno snov. 
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4  GOGALOVA OSEBNOSTNA PEDAGOGIKA 

 

Gogala največji pomen pri vzgajanju in avtoriteti pripisuje osebi/osebnosti učitelja in 

osebnemu odnosu med učencem in učiteljem. Celotna Gogalova pedagogika se vrti okoli 

osebnosti, pri čemer poudarja duhovno in duševno dimenzijo: ţe sam proces vzgoje in vzgajanja 

je pravzaprav oblikovanje otrokove osebnosti, potem pomen osebnosti učitelja pri vzgoji in 

avtoriteti in pomen osebnostne vezi/odnosa med učencem in učiteljem. 

 

To vez lahko imenujemo osebnostni kontakt, ki ga zgradi učenec z učiteljem: »Nadvse 

vaţno pa je neposredno doţivetje vzgojiteljeve osebe, ki odloča, ali je vzgojitelj gojencu tudi 

osebno blizu ali ne, ali je med njima kaka osebna in čustvena zveza in ali je med njegovo in 

gojenčevo osebo sploh izgrajen osebnostni most, ki omogoča vzgojno oblikovanje in 

sprejemanje« (Gogala 2005: 72). 

 

Pri tem igra vlogo celotno bistvo njegove osebe, torej njegova prepričanost in gotovost, 

njegova osebna uravnovešenost ter enotnost. 

 

Gogala pripisuje večjo pomembnost osebnostni, notranji avtoriteti kot pa zunanji: »Iz 

ţivljenjskih in psiholoških razlogov pa je mnogo laţe priznati osebnostno in notranjo avtoriteto, 

ker je mnogo neposrednejša. […] Dandanes učitelj, ki se sklicuje na svojo učiteljsko čast in 

zaradi nje zahteva poslušnost in disciplino, ne uspeva več« (Gogala 2005: 97). 

 

Za Gogalo ima torej osebnost učitelja velik pomen. Ne le to, poudarja, da morajo učitelji 

zgraditi močno osebnost, ker le takšna osebnost lahko ima avtoriteto, ki je notranja/osebna in ne 

zunanja/pozicijska: »Učitelji morajo postati predvsem močne osebnosti, ki bodo imele svojo 

notranjo in osebno avtoritativnost« (Gogala 2005: 197). Gogala tako odklanja zunanjo avtoriteto, 

ki sloni zgolj na socialni avtoriteti. »Tako bomo šolski mladini ţe kot ljudje veliko pomenili in 

tako se nam ne bo treba bati za avtoriteto šole. […] Osebnostno močni ljudje pa najbolj vzgajajo 

takrat, kadar sploh nočejo vzgajati. Takrat so najneposrednejši, ker odpade vsa metodična 

izumetničenost« (Gogala 2005: 73). Osebnosti nas vzgajajo ţe torej s tem, da so, kar so. S tem 

Gogala sporoča, kako neuspešno je metodično vzgajanje: v šolskem primeru bi to pomenilo, da bi 
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si učitelj za učno uro zadal nek vzgojni cilj. Pri tem se lahko le retorično vprašamo: bi bil vzgojni 

cilj res doseţen ob koncu ure? Pri tem moramo upoštevati tudi to, da se vzgojne cilje dosega na 

drugačen način kot izobraţevalne, ki se jih lotimo metodično in sistematično. Prav tako je 

izobraţevalni cilj mogoče doseči ţe v eni učni uri, medtem ko vzgojnega ne moremo omejiti na 

eno učno uro. V tem smislu lahko rečemo, da je vzgoja bolj zapleten in dolgotrajen proces kot 

izobraţevanje. 

 

Gogala poudarja, da mora učitelj v razredu delovati po svojih principih, da bi bilo njegovo 

ravnanje čimbolj naravno in pristno: »Vsak učitelj naj bi dobil svojo lastno metodo, naj bi našel 

samega sebe v svoji metodi, naj bi izrazil v svoji metodi samega sebe in naj bi se ne bal delati po 

svoji osebni metodi« (Gogala, 2005: 218). Učiteljevo delovanje v razredu ne bi bilo uspešno, če 

bi posnemal drugega učitelja, pa čeprav uspešnega. Takšno pedagogiko, pri kateri učitelj izhaja iz 

samega sebe, imenujemo osebnostna pedagogika. 

 

»Redki vzgojitelji nas z vso osebno silo pritegnejo in je njihovo vzgajanje nadvse uspešno. 

To so osebnostno močni ljudje, ki jim zaradi osebnostne moči in notranje izgrajenosti radi 

sledimo.« (Gogala 2005: 73) Od avtoritete radi sprejemamo izobrazbene vsebine, ker smo 

prepričani, da dobivamo od nje res le resnice in spoznanja. 

 

Za razliko od Lockea in Kanta, katerih teoriji vzgoje bomo še obravnavali, Gogala zmanjša 

(zanika) pomen discipliniranja in dresure v otroški dobi. Strogo loči vzgojo in dresuro, medtem 

ko je za omenjena avtorja disciplina nujni del oziroma predpogoj vzgoje. Po Gogalovem mnenju 

bi morali znanje in vrednote biti vselej (tudi v obdobju, v katerem je po Kantovem mnenju otrok 

še »divje« bitje, potrebno discipline) razumsko in osebno prisvojeni, brez slepega podrejanja: 

»Sprejemanje od avtoritete je še vedno pravo izobraţevanje in vzgajanje, ne pa samo slepo 

verovanje in dresura. Po njej posredovane resnice in vrednote skušamo z njeno pomočjo tudi 

razumeti, doţiveti in osebno prisvojiti« (Gogala 2005: 96). 

 

Kant celo meni, da otrok šele preko discipline postane vzgojena oseba in šele kot taka je 

zrela za razumsko sprejemanje in moralno učenje/delovanje. 
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4.1 Odnos mladina – avtoriteta 

Trditvi, da mladina odklanja avtoriteto, Gogala nasprotuje. Je mnenja, da si mladina celo 

ţeli avtoritete, vendar stvarno utemeljeno in notranjo, zgrajeno na podlagi močne osebnosti in ne 

zunanjo: »[...] mladina ne zametuje avtoritete, temveč jo celo išče in zahteva, seveda pa zahteva 

resničnih avtoritet, ne pa nadomestkov zanjo. Le ker takih notranjih in stvarno utemeljenih 

avtoritet manjka, se zdi, kot da je mladina sploh brez vsakega avtoritativnega odnosa« (Gogala 

2005: 197). Vzrok za nesprejemanje učiteljev kot avtoritet Gogala torej išče v učiteljih, ki niso 

dovolj močne osebnosti, da bi bile vredne pozornosti mladine. 

 

Gogala poudarja etični vidik avtoritete: »Mladina zahteva, naj nastopajo avtoritete vedno le 

v sluţbi resnice in pravilnosti, nikdar pa v sluţbi osebnih koristi ter izkoriščanja sočloveka. […] 

Šolska mladina zahteva notranjo ali osebnostno, odločno pa odklanja vsako samo zunanjo 

avtoriteto« (Gogala 2005: 196). 

 

 

5   LOCKEOVI NAPOTKI K VZGOJI IN AVTORITETI 

 

Locke v svojem delu Nekaj misli o vzgoji (2007) zapiše konkretne napotke in navodila k 

vzgoji, in sicer od zgodnje otroške do mladostniške dobe. Najprej poudarja telesno skrb za otroka 

oziroma fizično pripravljenost otroka na proces vzgajanja. Torej moramo najprej poskrbeti za 

otrokove telesne pogoje, šele potem ga lahko vzgajamo: 

 

»Potem ko smo ustrezno poskrbeli za močno in krepko telo, ki bo lahko ubogalo in 

izpolnjevalo ukaze duha, je zdaj naša glavna naloga, da prav vzgojimo duha, tako da se bo ob 

vsaki priloţnosti strinjal zgolj s tistim, kar se ujema z dostojanstvom in odličnostjo razumnega 

bitja« (Locke 2007: 30). Za razliko od Lockea pa Gogala preteţno piše o duševni in duhovni 

dimenziji vzgoje; nikjer ne omenja pomena telesne pripravljenosti na vzgojo. V nekem poglavju 

opiše vzgojo celo kot »duševno sposobnost« (prim. Gogala 2005: 36). 
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Locke je prav tako mnenja, da moramo svoje otroke naučiti, da svoje ţelje in poţelenja 

podredijo pravilom in omejitvam, ki jih nalaga razum (Locke 2007). Otroka moramo torej preko 

podrejanja pravilom in avtoriteti oblikovati v racionalno bitje. Zato je mnenja, da bi »otroke 

morali naučiti, da vsega tega, kar imajo, niso dobili zato, ker jim je všeč, ampak zato, ker je po 

splošni presoji koristno zanje« (Locke 2007: 36). 

 

 Tu pa najdemo povezavo s Kantom, ki je podobnega mnenja, da je otroke potrebno 

podrediti pravilom, normam, ki jih imenuje zakoni človeštva.  

 

Po Lockeovem mnenju bi moral imeti otrok v zgodnji starosti drugačen odnos do 

vzgojitelja kot kasneje, ko postane zrela oseba: kot majhen otrok bi ga moral sprejemati kot 

avtoriteto, v kasnejših letih pa naj bi ga jemal za prijatelja. »Ko so otroci še majhni, bi morali 

imeti svoje starše za gospodarje, ko pa so v zrelejših letih, bi jih morali imeti za zanesljive 

prijatelje in jih kot take ljubiti in spoštovati« (Locke 2007: 38). Da pa bi avtoriteto do otroka 

sploh imeli, jo je potrebno uveljaviti dovolj zgodaj: »Če hočete, da vas bo sin ubogal tudi potem, 

ko bo prerasel otroška leta, morate uveljaviti svojo očetovsko avtoriteto, brţ ko je zmoţen 

poslušnosti in lahko razume, v čigavi oblasti je« (Locke 2007: 37). 

 

5.1 Lockeovo mnenje o vzgoji z nagradami in kaznimi 

Vzgajanje s kaznimi: telesna kazen se Lockeu v splošnem načelu sicer zdi neprimerna. 

Vendar poudarja, da je stroga vzgoja nujna pri manjših otrocih, medtem ko pri večjih ni več 

potrebna, saj postajajo/postanejo razumna bitja. Bolje je, da stroga pravila in kaznovanje 

vzpostavimo, ko se še ne zavedajo, tako da jim strogo vzgojo in ubogljivost vcepimo v 

podzavest. Kasneje pa pustimo prostor liberalni vzgoji. Torej stroga vzgoja mora biti pogoj 

liberalni vzgoji. 

 

V zvezi z vzgojo z nagradami pa se mu ne zdi primerno, da otroku za določeno delo, ki ga 

mora opraviti, dajemo nagrado. Vsaka zunanja spodbuda, kot je nagrada, naj bi dala otroku 

potuho. »Kdor daje svojemu sinu jabolko, bonbone ali kaj podobnega, da bi ga pripravil k učenju, 

zgolj spodbuja njegovo nagnjenje k ugodju in daje potuho tisti teţnji, ki bi jo moral z vsemi 

sredstvi obvladati in zadušiti v njem« (Locke 2007: 42). 
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5.2 Pomen časti in sramote v vzgoji 

Po Lockeu sta čast in sramota najmočnejši in primerni spodbudi za otrokovega duha; 

ljubezen do časti in strah pred sramoto sta pravi načeli, ki ju moramo doseči pri otroku. Otrokovo 

upiranje sramoti in pridobivanje časti bi morala biti temelja vzgajanja, saj le tako je vzgoja 

najbolj uspešna. S tem Locke ţeli povedati tudi, da kazen ne sme biti sama sebi namen. V 

primeru telesne kazni to pomeni, da namen »šibe« ne sme postati strah pred telesno bolečino, pač 

pa strah pred sramoto in izgubo časti. 

 

Grajo bi bilo potrebno izreči na samem (na štiri oči), hvalo pa pred drugimi. Otrokom naj 

ne bi postavljali preveč pravil, saj jih lahko sproti pozabi in nehote prekrši. Otrok potrebuje pouk 

in vajo, da osvoji določeno pravilo – otroci morajo z nenehno vajo oblikovati vedenje, tako da 

sčasoma postane naravno in ne izumetničeno. »Kdor hoče, da ga bo sin spoštoval in izpolnjeval 

njegove ukaze, mora najprej sam spoštovati svojega sina« (Locke 2007: 61). 

 

5.3 Pomen vztrajnosti pri ohranitvi avtoritete 

Locke poudarja, kako je treba biti vztrajen, če ţeliš ohraniti avtoriteto. Pove primer matere, 

ki je svojo hči osemkrat pretepla, dokler ni »ukrotila njenega duha«. Če bi jo pretepla samo 

sedemkrat, ne bi bilo učinka. S tem poudari, da mora vzgojitelj pri svoji zahtevi vztrajati toliko 

časa, dokler se otrok zahtevi ne podredi oziroma dokler se »otrokovo mišljenje ne upogne« in 

zahtevo izvrši. 

  

5.4 Pomen pogovora  

 Locke poudarja pomen pogovora z otroki. Pogovor ima za učinkovito sredstvo pri 

vzgajanju, ker tako postavimo otroka na mesto razumnega bitja (Locke 2007: 70). 

 

5.5 Vzgajanje z zgledi 

Vzgajanje z zgledi se mu zdi najbolj učinkovita metoda. Pravi, da »ni ničesar, kar bi se tako 

mehko in globoko vtisnilo v človekovega duha kakor zgled« (Locke 2007: 72). 

 



15 

 

5.6 Otrok in družba 

Pred vstopom otroka v druţbo naj bi ga vzgojitelj seznanil z vsemi »pregrehami in pastmi« 

druţbe in ga tako prepričal, naj sam tega ne počne. Locke je mnenja, »da se pred svetom lahko 

ubranimo le tako, da ga povsem spoznamo« (Locke 2007: 83). To pa je obenem ravno obratna 

metoda kot Rousseaujevo vzgajanje, ki ţeli otroka ubraniti pred negativnimi vplivi druţbe prav 

na način, da ga od druţbe popolnoma izolira. »Rousseaujev gojenec« je neveden o druţbi 

nasploh, z razlogom, da druţba pokvari otroka, ker je slaba, otrokova prvinska narava pa dobra. 

 

5.7 O prijateljskem pristopu očeta do svojega sina 

 Locke poudarja prijateljski pristop očeta do svojega sina. »Ni ga tako nepremišljenega in 

nespametnega mladeniča, ki ne bi bil vesel, da ima zanesljivega prijatelja, h kateremu se lahko 

zateče in s katerim se lahko kadarkoli sproščeno posvetuje« (Locke 2007: 89). 

 

Pravi, da bi moral tudi oče sina kdaj prositi za nasvet in ga pri tem upoštevati. To nikakor 

ne bi zmanjšalo avtoritete, ta naj bi bila še bolj zanesljiva, ker sin nikoli ne bi ţelel prizadeti 

svojega »dobrega prijatelja« (Locke 2007: 90). 

 

5.8 Avtoriteta 

Avtoriteta je vzpostavljena na nezavedni ravni: »Ko opazite prva znamenja razuma v njem, 

morate s svojo avtoriteto tako vplivati na njegovega duha, da jo bo imel za naravno načelo, o 

katerem niti ne bo vedel, kdaj se je porodilo« (Locke 2007: 92). 
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6   ETIČNI VIDIK VZGOJE 

 

Etični vidik vzgoje poudarja tisto razseţnost vzgoje, ki ima temelj v kvalitetnem 

druţbenem soţitju. Izraz druţbeno soţitje ne pomeni le sobivanje, ampak je še nekaj več. Gre za 

skladne medsebojne odnose pripadnikov iste druţbe (kulture, drţave, skupnosti) z namenom 

pravičnosti in enakosti za vse. Teţnja po takšnem delovanju druţbe je v zadovoljstvu vseh njenih 

pripadnikov, lahko pa ga primerjamo tudi z znanim t. i. »zlatim pravilom«: »Stori drugemu tisto, 

kar ţeliš, da bi drugi storil tebi« in »Ne stori drugemu tistega, česar ne ţeliš, da bi drug storil 

tebi.« 

 

Po mnenju Ramovša (1991) etična razseţnost vzgoje zajema »vpogled v celoto stvarnosti in 

v njen objektivni red, z druge strani pa človekovo vest, da se v konkretni situaciji odloča za 

najbolj smiselno ali vredno med moţnostmi« (Ramovš 1991: 79). Torej, kar je etično, je dobro 

(smiselno/vredno) tako za objektivno kot subjektivno stvarnost. Ob etičnih ravnanjih pa naj bi 

človek doţivljal ţivljenjsko zadovoljstvo. 

 

V etičnem smislu vzgoje sta se tako oblikovala dva skrajna filozofska tokova, ki razlagata 

izvir in vzroke za etično delovanje v druţbi: naturalistični, ki izhaja iz človekovih naravnih 

potreb, ţelja, in idealistični, ki izhaja iz človekovih razumskih zahtev (Čehok 1997: 74). 

 

6.1  Naturalistični vidik 

Po naturalističnem pojmovanju etični zakoni temeljijo na naravnih človekovih potrebah. To 

pomeni, da ima vsako hotenje oziroma ţelja človeka izvor v človekovih potrebah in nagonih, 

odklanjajo pa vsako etiko, ki temelji na metafiziki. Neka veja naturalizma pa razlaga, da je 

skrajni cilj, h kateremu stremi človek, sreča. 

 

Utilitarizem, veja naturalizma, katere začetnik je britanski filozof Jeremy Bentham, razlaga, 

da je moralno tisto človekovo ravnanje, pri katerem čimvečje število ljudi doseţe čimvečjo srečo. 

Torej je pomembna količina sreče oziroma količina ljudi, ki jo osrečim. Moralno delujem tudi 

takrat, ko osrečim čimvečje število ljudi, četudi samega sebe ne. Bentham je izoblikoval celo 

»izračun srečnosti« in ga razvrstil v sedem kategorij: jakost, trajanje, gotovost, bliţina, plodnost, 
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čistost in obseg. Po teh kategorijah bi lahko vsako dejanje ocenili in tako ugotovili njegovo 

vrednost (prim. Palmer 2002). 

 

 John Stuart Mill je Benthamovo idejo popravil, saj je menil, da izračun prikaţe zgolj 

količino ugodja in ne kakovost, ki naj bi bila pomembnejša. Menil je celo, da bi druţbeno 

gledano »niţje ţelje«, ki temeljijo na količini ugodja, zasenčile »višje ţelje«, ki temeljijo na 

kakovosti ugodja, in to bi dolgoročno privedlo do »izničenja« kulture. Lahko bi rekli, da imajo te 

»višje in niţje ţelje« vpliv na celotno druţbo in kulturo, zato je prve označil kot bolj koristne: 

»Spoznanje, da so nekatere vrste ugodja bolj zaţelene in vrednejše kot druge, je popolnoma 

zdruţljivo z načelom koristnosti« (Palmer 2002: 313). 

  

6.2 Idealistični vidik 

Idealisti v nasprotju z naravnimi zakoni postavljajo v ospredje razumske zakone (zahteve 

uma). Lahko bi rekli, da zagovarjajo racionalistično etiko. Sem spada teleologična in 

formalistična etika. 

 

Začetnik teleologične je Platon. Ta je za idealni cilj postavil, da je ţivljenje preţeto z 

duhom dobrega. Človek naj bi se osvobodil vsake občutljivosti in bil podoben Bogu. To je 

teološko pojmovanje etike, bistvo katerega je ljubezen do Boga in bliţnjega. Iz tega sledijo 

kreposti, kot so poniţnost in dobrotljivost do vseh ljudi. 

 

Formalistična etika presoja, kdaj je neko dejanje dobro ali slabo oziroma moralno ali 

nemoralno glede na svoj izvor in ne glede na posledice. Takšno etiko je zastopal Kant. Ta je 

govoril o »kategoričnem imperativu«: počni tako, da bo maksima tvoje volje v vsakem primeru 

obenem princip splošne zakonodaje. Kantovo teorijo bomo bolj spoznali v enem od naslednjih 

poglavij. 
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7   AVTORITETA IN VZGOJA  

 

Da avtoritete ni mogoče odpraviti iz vzgoje, nam pove naslednja misel: »Koncept avtoritete 

je, nasprotno, ravno tisti temelj in oporišče vednosti, ki ga mora teorija vzgoje temeljito premisliti 

in ki ga ni mogoče preprosto odpraviti z nikakršnim vzgojnim dekretom« (Salecl 1991: 7). Tudi 

pri permisivni vzgoji, kjer naj ne bi bilo avtoritete in kjer naj bi bilo otroku vse dovoljeno in naj 

bi bil kar se da svoboden, predvsem pa naj bi vse aktivnosti izbiral sam, si bo otrok našel 

avtoriteto. Primer permisivnega vzgojitelja Alexandra Sutherlanda Neilla, ki je ustanovil šolo 

Summerhill, je dober primer tega, da avtoritete iz vzgoje ni mogoče izbrisati. V tej šoli so lahko 

sami izbirali aktivnosti, pa vendar so vedno izbrali tisto, s katero se je ukvarjal Neill. Pomembno 

pa je omeniti, da je bila šola Summerhill ustanovljena leta 1921, torej v času drugačnih druţbenih 

razmer kot so danes, in času, v katerem je prevladovala tradicionalna šola. Splošna druţbena 

klima je bila na strani tradicionalne šole. Šola Summerhill je pravzaprav nastala kot protiuteţ 

tradicionalni šoli. 

 

 Zato trditve, da je proučevanje avtoritete v permisivni vzgoji nesmiselno, ker ne obstaja, ne 

moremo jemati resno. Veliko filozofov se je ukvarjalo s proučevanjem avtoritete v permisivni 

vzgoji in z njo povezanega moralnega razvoja. V naslednjem odstavku povzemamo zapise 

filozofinje Renate Salecl. 

 

 Permisivno vzgojeni otroci paradoksno glede na cilji permisivne vzgoje postanejo 

negotove, nesvobodne osebe, saj je »[...] zlom avtoritete proizvedel posameznika, ki ne 

ponotranja zakona in ni več zavezan zunanjim, zahtevanim moralnim normam (idealu jaza), 

ampak ga obvladuje sadistični, kaznovalni nadjaz« (Salecl 1991: 112). Stalno iščejo zunanje 

potrditve, pohvale, počutijo se vredne le takrat, ko jih zunanja okolica priznava. Notranje 

stabilnosti, trdnosti in občutka lastne vrednosti pa jim primanjkuje. Pravkar povedano Saleclova 

(1991) pojasnjuje v okviru šole: »Tako je [permisivna šola] ohranila negativno funkcijo 

tradicionalne šole, razrušila pa je njeno pozitivno vlogo, ki je omogočala oblikovanje trdnega 

jaza« (Salecl 1991: 114). 
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7.1 Kantov pogled na avtoriteto 

Kant je prišel do spoznanja, da v človeku obstaja instanca, ki je temelj svobodnega 

spoznavanja in odločanja (delovanja). Ta instanca je čisti um, ki je hkrati izvor sintetičnih sodb a 

priori in kategoričnega imperativa kot kriterija moralnosti ter čiste svobodne volje. Pojem 

svobode je za Kanta osnovni cilj čistega uma. Po Kantu lahko svobodo spoznamo le preko 

moralnega zakona. Ustvaril je idejo spontanosti, s tem je ţelel utemeljiti svobodo človeka kot 

moralnega subjekta. Za Kanta je temeljni zakon razuma kategorični imperativ, pri čemer je 

dolţnost vsakega posameznika, da posluša imperativ, ne pa da ravna glede na posledice 

posameznega dejanja (prim. Erminio 1999). 

 

Začetno opredelitev svobode kot spontanosti Kant nadomesti z opredelitvijo svobode (ki je 

predpostavka kategoričnega imperativa) kot avtonomnosti umne volje glede na čutne vzgibe. 

Kant je pojmoval človeka kot ţival, s potrebami in nagoni vred, pa tudi kot razumno bitje. 

Človekove narave pa ne smejo določati naravni zakoni, temveč zakoni razuma. Za Kanta so 

prava moralna dejanja le tista, ki izhajajo iz volje, ki jo določa kategorični imperativ (to pomeni, 

da neko dejanje izvršimo samo zaradi dolţnosti, ki jo čutimo do lastnih moralnih načel, ne glede 

na praktične posledice, ki jih bomo čutili zaradi storjenega dejanja). Torej moralna dejanja so 

dejanja čiste, dobre volje, ki se ne meni za posledice. 

 

Kant je s teoretsko izpeljavo prišel do teorije avtonomne morale, utemeljene zgolj z 

zakonom praktičnega uma. Avtoriteto uma je torej postavil nad čutne vzgibe. Človekova dejanja 

naj bi ocenjeval razum. 

 

Po Kantu ima človek veliko nagnenje do svobode. Zanjo je pripravljen ţrtvovati vse, zato je 

potrebna disciplina oziroma strogost. Kant je prepričan: »Disciplina ali strogost ţivalskost 

spremeni v človeškost. Ţival je vse ţe po svojem instinktu; neki tuji um je zanjo priskrbel ţe vse. 

Človek pa potrebuje lastni um. Nima nobenega instinkta in načrt svojega vedenja si mora narediti 

sam. Ker pa ni sposoben, da bi to storil, temveč pride na svet surov, morajo to zanj storiti drugi« 

(Kant 1988: 147). 
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Pri zagotavljanju avtoritete zakona nad divjo svobodo in čutnimi vzgibi pa ima pomembno 

vlogo vzgoja. »Človek lahko postane človek le z vzgojo. Vse, kar je, naredi iz njega vzgoja« 

(Kant 1988: 149). »Človek je edini stvor, ki ga je treba vzgajati. Pod vzgojo razumemo: oskrbo, 

disciplino in poučevanje poleg oblikovanja. Vsled tega je človek: dojenec, gojenec in učenec« 

(Kant 1988: 147). Glede na to definicijo je Kant vzgojo razdelil na tri stopnje: fazo vzreje, fazo 

discipline in fazo poučevanja. V fazi vzreje imajo vlogo vzgojitelja starši. Njihova naloga je 

poskrbeti za otrokov razvoj in preprečiti, da bi otrok svoje sposobnosti uporabil sebi v škodo. To 

je faza deteta, ki potrebuje predvsem nego in skrb. V fazi discipline je potrebno otroka podrediti 

zakonom človeštva. Po Kantovem mnenju ima človek v sebi divjost in surovost, ki jo je potrebno 

spremeniti v človeškost. To se lahko stori le z disciplino. To je faza otroka, ki ga je potrebno 

disciplinirati. Naj omenimo, da v tej fazi obstajata negativna in pozitivna podreditev avtoriteti. 

Negativna pomeni, da otrok uboga, da bi se izognil kazni, pozitivna pa pomeni, da otrok uboga, 

ker sam še ne ve, kaj je dobro zanj. V fazi poučevanja otrok postane učenec. Kant to plat vzgoje 

imenuje tudi kultiviranje in jo označi kot pozitivno. Še vedno je podvrţen pravilom in zakonom, 

vendar ţe lahko misli s svojo glavo. 

 

Pomen Kantovega discipliniranja otroka in mehaničnega podrejanja druţbenim dolţnostim 

in pravilom je, da jih otrok ponotranji in postanejo instanca Ideala-Jaza oz. Nadjaza. Šele takrat, 

ko jih ponotranji, se je zmoţen razumsko podrejati zakonom. To razumsko podrejanje zakonom 

loči odraslega od otroka. In mehanično podrejanje je vedno pogoj razumskemu. Ţe omenjena 

instanca Ideala-Jaza ali Nadjaza ali notranji glas (glas vesti) določa človekovo moralno 

delovanje. Tukaj pa ţe lahko govorimo o človeku kot moralnem subjektu. 

 

Pravkar povedano lahko prenesemo v šolsko situacijo: »Spoštovanje šolskih pravil je pogoj, 

da bo otrok kasneje upošteval človeška pravila – moralne maksime« (Salecl 1991: 104). Ali še 

preprosteje: disciplina je pogoj svobode. 

 

Kant v svoji pedagogiki primerja človeka z ţivaljo. Ţival ima instinkte, človek pa potrebuje 

vzgojo in disciplino. Načrt svojega vedenja si mora narediti sam. »Disciplina preprečuje, da bi se 

človek zaradi svojih ţivalskih vzgibov oddaljil od svojega poslanstva, človeštva« (Kant, 1988: 

148). Kant ugotavlja, da ima človek zelo veliko nagnenje k svobodi, da bi zanjo, ko je enkrat 
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nekaj časa navajen nanjo, ţrtvoval vse. Prav zato mora biti disciplina uporabljena ţe zelo zgodaj. 

»Pri človeku je zaradi njegovega nagnenja k svobodi nujno potrebna zgladitev njegove surovosti, 

pri ţivali pa, nasprotno, zaradi njenega instinkta ne« (Kant 1988: 151). Človek potrebuje oskrbo 

in oblikovanje. Človek lahko postane človek le z vzgojo. »Vzgoja je umetnost, katere izvajanje je 

treba izpopolnjevati skozi mnoge generacije« (Kant 1988: 151). 

 

 

7.2 Rousseaujev pogled na avtoriteto 

Rousseau je mnenja, da moramo sami biti ţe izgrajene osebnosti, če ţelimo vzgajati otroke: 

»Pomislite, da se moramo prej sami izoblikovati v človeka, preden si upamo prevzeti nalogo, da 

vzgojimo človeka« (Rousseau, 1997: 85). 

 

Rousseau se je zavzemal za t. i. naravno vzgojo. Pravi, da se je potrebno ravnati po 

človekovi notranji naravi. Zagovarjal je namreč, da je človek dober in ne slab oziroma surov, kot 

je govoril Kant. »Rousseaujev naravni človek je zelo kritičen in samostojno misli, se ne podreja 

avtoritetam in skuša ohraniti svojo notranjo svobodo« (Erminio 1999: 41) . 

 

Pravi, da nas vzgajajo narava, ljudje in stvari: »Notranji razvoj naših moči in naših organov 

je vzgoja narave, uporabljati razvite organe in sposobnosti nas učijo ljudje, stvari pa pripomorejo, 

da dobivamo lastne izkušnje o predmetih, ki vplivajo na nas.« (Rousseau 1997: 32) 

 

Za Rousseauja je najbolje vzgojen tisti, ki zna najbolje prenašati dobro in zlo tega ţivljenja.  

Rousseau nasprotuje pretirano skrbni vzgoji: »Nikakor ne bom skrbno pazil, da se ne bi 

Emil ranil, zelo bi me pa jezilo, če se nikdar ne bi ranil in če bi zrasel, ne da bi spoznal bolečino« 

(Rousseau 1997: 67). 

 

Rousseau je zagovornik skrite avtoritete: otrok ne sme začutiti, da ga vzgojitelj vodi in 

usmerja. Učitelj ne sme ravnati, kot da je nad otrokom: »Ne dajte mu povoda, da bi pomislil, da 

hočete imeti kakršnokoli oblast nad njim. Samo to naj ve, da je slaboten, vi pa, da ste močni, da 

je zaradi svojega stanja nujno odvisen od vaše volje« (Rousseau 1997: 81). 
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 Tako vzgojitelj nikdar ne bi smel pridigati o otrokovih slabih dejanjih, pač pa mora otrok 

vedno sam izkusiti posledice slabih dejanj po naravni poti. Kazen se mu mora zdeti kot naravna 

posledica njegovega slabega dejanja: »Ne pridigajte prav ničesar zoper laţ, niti jih ne kaznujte 

samo zato, ker so lagali, ampak napravite tako, da se bodo nakopičile na njihovo glavo vse slabe 

posledice laţi« (Rousseau 1997: 91). Otroku ne smemo dajati ustnih naukov, vse naj dobi le iz 

izkušnje. 

 

Če otrok kaj spravi v nered, npr. razbije kak koristen predmet, se ga ne sme kaznovati, kajti 

po Rousseaujevem mnenju je otrok to naredil iz vzgojiteljeve malomarnosti. Vzgojitelj bi se ob 

tem moral vesti, kot da se je predmet razbil sam. 

 

O privzgajanju dareţljivosti Rousseau razmišlja takole: otroku naj bi čimprej povrnili nazaj 

tisto, kar je podaril. Na ta način naj bi ga navadili, da vse daruje, ker ve, da bo dobil nazaj.  

Rousseau nasprotuje vsakršnemu drilu in disciplini v vzgoji, saj je otrok ne potrebuje, ker je 

po naravi dober, zato naj bo otrokova narava in naravni zakoni vodilo vzgoje. 
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8 AVTORITETA V VZGOJI 

 

Avtoriteta in vzgoja sta močno povezani. Avtoriteta je nujno potrebna, da bi lahko 

vzgojitelj gojenca uspešno vzgajal. »Avtoriteta je izvor moči, ki jo potrebuje vzgojitelj, da bi 

vodil razvoj gojenčeve osebnosti v zaţeleni smeri« (Kroflič 1997). 

 

Pod pojmom avtoriteta se nam večkrat poraja misel na avtoriteto avtoritarne vzgoje, torej 

represivna, stroga avtoriteta, pri kateri se je nad otrokom večkrat uporabljala fizična kazen. 

Čeprav se zdi, da otroci, vzgojeni s permisivno (dopuščajočo) vzgojo niso poznali avtoritete, to ni 

tako. Tudi ti otroci so v svojem vzgojitelju videli avtoriteto, saj »avtoritete ni mogoče odstraniti 

iz vzgoje, skozi zgodovino pedagoške teorije in prakse pa se spreminjajo njene pojavne oblike.« 

(Kroflič, 1997) 

 

Po Krofliču (1997) v pedagogiki ločimo tri prevladujoče koncepte avtoritete: 

1. apostolsko avtoriteto, 

2. samoomejitveno avtoriteto in 

3. prikrito avtoriteto. 

 

8.1 Apostolska avtoriteta 

Njen temelj je svetopisemska struktura odnosov: izbrani posamezniki (apostoli) dobijo od 

Boga poseben poloţaj, da širijo nauk. Nihče ne dvomi v njihovo kompetentnost. Na osnovi take 

avtoritete so otroci poslušni in pokorni, vzgojno-izobraţevalni proces pa poteka v obliki 

enosmerne komunikacije. Učitelj posreduje informacije in opredeli primerne vzorce vedenja, 

učenci pa mu morajo slediti. Otrok nima izbire, ampak se le slepo podreja.  

 

8.2 Samoomejitvena avtoriteta (Kant) 

Poudarek je na svobodi posameznika. Človeški um je zmoţen ustvarjati svobodne in 

neodvisne ljudi z lastnimi predstavami. Človek je socialno bitje, a tudi svobodno bitje. Človekova 

svoboda se kaţe v pozitivni in negativni obliki. Pozitivna oblika svobode: človek ravna izključno 

po notranjem moralnem zakonu. Negativna oblika svobode: človek se upre prisili čutne sfere. 
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Kant je mnenja, da je prva naloga vzgojitelja, da otrokovo »divjost« ukroti. To pa mora 

storiti čimprej, da otroku ne zlomi volje. Kant se zavzema za disciplino, a ne suţenjsko. Tako  loči 

tri faze vzgajanja: 

1. absolutna pokorščina vzgojiteljevi avtoriteti, 

2. stopnja prostovoljne poslušnosti, 

3. končni cilj vzgajanja je avtonomna moralnost oziroma notranja avtoriteta. 

Kantovska avtoriteta je torej zasnovana na človekovem umu in dejstvu, da je cilj vzgajanja 

ustvarjanje pogojev za lastno avtonomnost. 

 

 

8.3 Prikrita avtoriteta (Rousseau, Neill) 

Gre za naravno vzgojo, ki otroka čim manj neposredno utesnjuje, učitelj pa naj z 

neposrednim poučevanjem počaka do takrat, ko bo otrok sam pokazal zanimanje za učenje. 

 

Rousseaujevo izhodišče je teza, da ima človek izvorno nepokvarjeno naravo in da človeka v 

moralnem smislu pokvari neprimerno socialno okolje in napačna vzgoja. Zato je potrebno iz 

njegovega ţivljenja izbrisati vse škodljive vplive druţbe in okolice. Torej, potrebno je imeti 

strogi nadzor nad otrokovo ţivljenjsko okolico. Tako tudi potreba po prepovedi in kaznovanju 

odpade. 

 

Cilj Neillovega poučevanja pa je vseskozi svoboda otroka v največji moţni meri. Tako po 

njegovem mnenju otrok ne potrebuje nikakršne avtoritete, otrok lahko sam izbira dejavnosti, ki 

mu ustrezajo in se uči takrat, ko sam pokaţe zanimanje za učenje in znanje. 
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9   AVTORITETA UČITELJA ZNOTRAJ DRUŢBE 

 

9.1 Javna šola  

Ker temelj pričujoče diplomske sloni na avtoriteti javne in ne zasebne šole, bomo 

predstavili pogoje, ki določajo javno šolo. 

 

Za javno šolo je po Pedičku  (prim. 1991) značilno: 

1. Šolski sistem v drţavi temelji na javnemu šolskemu sistemu. V šolskosistemsko 

določevanje javnega šolstva sodi tudi to, da javno šolstvo praviloma vodijo javne strokovne in 

pedagoške avtoritete. 

2. Ime javna šola pomeni tudi, da se financira z drţavnim denarjem. Javna šola je 

vzdrţevana z javnimi sredstvi, pouk v njej je brezplačen, šola je v sluţbi ene ali več občin in 

zajema osnovno in srednjo šolo. 

3. Javno šolo bi lahko poimenovali tudi civilna šola, saj so njene pravice in odgovornosti 

civilno pravno uresničene in sankcionirane. 

4. Prav tako je javna šola demokratična in ni cerkveno oziroma religijsko usmerjena. 

5. Oznaka »javna šola« se pojavlja kot:  

– kategorija šolskega sistema (v Angliji privatne internatske, v ZDA pa kot sistem drţavnih 

šol, ki niso visoko cenjene po vzgojno-izobraţevalni kvaliteti, 

– šolsko-ekonomska kategorija, ki jo določa javno financiranje, 

– drţavno-politična kategorija, po kateri je javna šola tudi upravljalska in nadzorovalna, 

– šolsko-pravna kategorija, ki označuje šolo s »pravicami javnosti« (dokumenti, spričevala),  

– socialno-poloţajnostna kategorija. 

 

Pri tem je treba poudariti, da javna šola ne temelji na kakršnemkoli partikularnem 

ideološkem, filozofskem ali verskem prepričanju. Kar pa ne pomeni, da javna šola ne vzgaja in 

ne posreduje moralnih vrednot. Vzgoja oziroma vrednotna osnova javnih šol temelji na konceptu 

in normah človekovih pravic. Zato bomo v naslednjem poglavju le-te podrobneje opisali. 
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9.1.1 Javna šola in človekove pravice 

Javne šole v Sloveniji so demokratično sistematizirane in temeljijo na človekovih pravicah. 

Po Poţarnik Vavken (2001) to pomeni, da: 

– ima vsak človek pravico do izobraţevanja, 

– mora biti osnovno šolanje brezplačno, 

– mora biti vsem dostopno, ne glede na spol, raso, barvo koţe, jezik, vero, politično ali 

drugo prepričanje ter kakršnekoli druge okoliščine. 

 

Izhodišče vzgoje v javni šoli so človekove pravice, s tem pa vzgoja za strpnost, solidarnost 

in odgovornost. Ţe samo vprašanje o tem, komu je javna šola namenjena, je utemeljeno na 

človekovih pravicah: »Bistvo javne šole je, da je pod enakimi pogoji dostopna vsem ne glede na 

gmotno stanje, druţbeni poloţaj, narodnost, spol, jezik, religiozno, politično ali drugo 

prepričanje« (Kodelja 1995: 6). V takšni šoli, pestri po vseh naštetih okoliščinah, naj bi se otroci 

učili strpnosti drug do drugega, si pomagati in deliti stvari. Pravzaprav se tudi nihče ni niti dolţan 

opredeliti glede svojega verskega ali drugega prepričanja, saj naj bi to ne bilo pomembno in naj 

ne bi bil pogoj strpnosti, prav tako pa bi se na ta način izognili morebitni privilegiranosti ali 

stigmatizaciji. 

 

Prav zato, ker so javne šole namenjene vsem, naj bi bile versko, filozofsko, ideološko 

nevtralne in s tem naj ne bi nikogar prepričevale ali celo silile h kateri določeni ideologiji, 

filozofiji, veri. To opiše tudi Kodelja, pri čemer poudari, da takšna šola omogoča učencu zgraditi 

svoj svetovni nazor: »Svetovnonazorsko nevtralna šola je namreč šola, ki nikogar ne prisiljuje, da 

sprejme določen svetovni nazor, hkrati pa ponuja elemente, da si vsakdo lahko izgrajuje svetovni 

nazor po lastni presoji« (Kodelja 1995: 7). 

 

Sedaj ko smo dobili vpogled v to, kako je javna šola zasnovana na temelju človekovih 

pravic, pa je potrebno tudi omeniti pravico staršev do izbire šole za svojega otroka. Ta pravica se 

deli na dva dela: pravica staršev, da svojim otrokom zagotovijo versko in moralno vzgojo v 

skladu s svojim religioznim prepričanjem, in pravica staršev, da izberejo za svoje otroke tudi take 

šole, ki jih niso ustanovile javne oblasti, če te šole ustrezajo takim minimalnim standardom, ki jih 

določi ali predpiše drţava (prim. Kodelja 1995). 
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Če pa se dotaknemo otrokovih pravic, naj povemo, da Konvencija o otrokovih pravicah 

omogoča otrokom pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi. Pri tem se zastavlja dilema: 

Ali zahteva, da drţave spoštujejo pravice in dolţnosti staršev, varuje otroke pred indoktrinacijo, 

ki je negacija otrokove pravice do svobode misli, vesti in veroizpovedi, ki jo imajo po Konvenciji 

o otrokovih pravicah, ali indoktrinacijo, prav nasprotno, omogoča? O tem, katero pravico 

upoštevati, otrokovo ali starševsko, pa običajno določajo pristojni organi v obravnavah 

posameznih primerov. V evropskem prostoru jih obravnava Evropska komisija in Evropsko 

sodišče za človekove pravice. 

 

Javna šola mora biti versko in ideološko nevtralna, vendar pa mora drţava zagotoviti 

pogoje za ustanovitev in delovanje zasebnih šol kot alternativo javnim šolam. Te so praviloma 

zasnovane na specifičnih verskih, pedagoških ali drugih prepričanjih. Drţava lahko za zasebne 

šole poskrbi v določeni meri tudi finančno, da te šole svojim učencem zagotavljajo ustrezno 

kakovost izobrazbe. 

 

Ker je javna šola namenjena vsem, mora biti svetovnonazorsko nevtralna, ob tem pa mora 

biti strpna do otrok različnih verstev in prepričanj (ateisti, budisti, katoliki ...).  

 

Javna šola mora vzgajati tako, da podpira razvoj otrok v samostojne, odgovorne in 

svobodno misleče ljudi. Prav tako jih mora naučiti kritičnega razmišljanja, da se bodo znali 

braniti proti različnim oblikam manipulacije. To doseţejo s pridobivanjem kakovostnega znanja, 

pa tudi s spoznavanjem lastne kulture in drugih kultur, kar vodi tudi do strpnosti do drugih kultur. 

 

Evropske drţave so se pri dosegu zgoraj omenjenih ciljev uvedle multikulturne in 

interkulturne vzgoje. Pri multikulturni vzgoji gre za seznanjanje večih kultur in razumevanje 

njihovih navad in vrednot, pri interkulturni pa gre za medsebojno delovanje različnih kultur. 

 

Vzgoja na temelju človekovih pravic in dolţnosti ne pomeni (nujno), da bi moral obstajati 

predmet Človekove pravice ali da bi pri šolskih predmetih morali neposredno, direktno poučevati 

o človekovih pravicah, da bi se uresničevala vzgoja na temelju človekovih pravic. Kljub temu pa 
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so se v nekaterih evropskih drţavah pojavili predmeti, kot so okoljska vzgoja, mirovna vzgoja, 

protirasistična vzgoja (Poţarnik Vavken 2001). 

 

Koncept človekovih pravic lahko razloţimo tudi v povezavi z desetimi boţjimi zapovedmi 

iz judovsko-krščanske tradicije. Moralna zapoved »ne ubijaj« je v kontekstu pravic opredeljena 

kot pravica do ţivljenja, ki je zaščitena tako, da vsem nalaga dolţnost »ne ubijaj«. »Pravica do 

lastnine nalaga dolţnost ne kradi. Zapoved ne laţi ('govori resnico') je predpostavka koncepta 

pravne drţave, to je pravic, ki zagotavljajo pravično sojenje […]. Zapoved spoštuj očeta in mater 

je v konceptu človekovih pravic preoblikovana v univerzalno pravico do nediskriminacije [...]« 

(Kovač Šebart, Krek 2007: 18). Tako vzgoja za človekove pravice vselej nalaga tudi dolţnosti: 

»Vzgoja, ki si prizadeva, da bi učenci privzeli norme in vrednote, ki jih vključujejo človekove 

pravice, torej mora enako kot zavest o lastnih pravicah in ravnanjih skladno z njimi privzgojiti 

tudi zavest o dolţnosti do drugih in temu pripadajočih ravnanjih, ki izhajajo iz vsebin pravic, ki 

veljajo za vse« (Kovač Šebart, Krek 2007: 18). 

 

Pomembno je, da se učenci in učitelji zavedajo in odkrito razpravljajo o normah in 

ravnanjih. »Reflektiranost je pot in pogoj, da učenci v vzgoji lahko ponotranjijo vrednote 

koncepta človekovih pravic v obliki načel (govori resnico, načela enakosti, enake pravice 

drugega, solidarnosti do drugih, odsotnosti nasilja...), po katerih bodo kot odgovorna, odrasla 

bitja lahko avtonomno presojali konkretne situacije, lastna ravnanja in ravnanja drugih« (Kovač 

Šebart, Krek 2007: 26). 

 

9.1.2 Vzgoja, avtoriteta in javna šola 

V preteklosti je bila vzgoja tudi v javni šoli represivno in konzervativno naravnana. V 

skladu s tem so učitelji uporabljali stroge ukrepe; otroci so se učitelja bali, kot so se bali staršev. 

V zadnjih desetletjih pa je druţba postajala vse bolj demokratična oziroma svobodna in tudi 

permisivna (Lasch 1992), ti procesi pa se odraţajo tudi v vzgoji v javni šoli. Otroci si upajo 

izraziti lastno mnenje, so svobodni, počutijo se sprejete. Prav zaradi demokratične zasnove 

današnjih šol, ki v skladu s človekovimi pravicami dopuščajo šolanje vsem ljudem, naj bi se 

otroci učili strpnosti, sprejemanja drugačnosti, tolerance, timskega dela, naj bi bili svobodno 
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misleči in sposobni kritičnega razmišljanja. Torej ţe same človekove pravice naj bi imele vpliv 

tudi na vzgojnost. 

 

Vzgoja v javni šoli mora teţiti k temu, da učence privede do samostojnih osebnosti. 

»[V]zgoja v javni šoli, katere temeljni cilj je, da otroke vzgaja v avtonomne, samostojne in 

odgovorne osebnosti, mora temeljiti na spoštovanju za vse veljavnih (univerzalnih) pravil« (Krek, 

Kovač Šebart 2009: 207). 

 

Ob tem pa se nam poraja vprašanje: kakšna pa je avtoriteta takšne šole? Da si odgovorimo 

na to vprašanje, moramo poznati vrednotno usmeritev javnih šol. Po besedah Krofliča bi se 

»moralna vzgoja morala usmeriti predvsem k razvoju dveh osebnostnih lastnosti: avtonomije in 

empatije« (Kroflič 2000: 31). Pri vzgoji vrednot je pomembno razumsko spoznavanje oziroma 

razvijanje kognitivne dimenzije, ni pa zadostno. Da bi se otrok ravnal po vrednotah in ne le vedel 

zanje, je potrebno še nekaj več. 

 

Pri tem je pomembna avtoriteta, ki je ne doseţemo z dresiranjem otrok, pač pa je 

pomembna učiteljeva notranja oziroma osebnostna avtoriteta. Gogala (2005) takšno avtoriteto 

razlaga kot stvarno utemeljeno avtoriteto. Kroflič izpostavlja, da mora biti načrtno vzgajanje 

čimbolj naravno: »Vzgojitelj mora paziti, da so tudi njegova namenska vzgojna sredstva čim 

naravnejša, neposrednejša in spontana« (Kroflič, 2000: 33). 

 

Da bi poznali vzgojno usmeritev javnih šol, mora šola izdelati nacionalni kurikulum (letni 

delovni načrt, predmetnik, učni načrt), vendar pa mora učitelj le-tega postaviti v okvir osebne 

vzgojno-izobraţevalne metode. Le tako bo učni načrt oziroma pravilnik odigral ustrezno vlogo. 

 

Oblikovanje pravilnikov danes poteka v demokratičnem duhu. Učitelji in učenci 

soustvarjajo pravilnik in hišni red, torej so pravila soglasno sprejeta (razredna skupnost, šolski 

parlament). »Prav v razmerju med drţavno določenim pravilnikom in avtonomno sprejetim 

hišnim redom se odpira prostor dogovarjanja, osmišljanja in demokratičnega sprejemanja šolskih 

pravil, ki lahko odigra pomembno vlogo pri vzpostavitvi vzgojnega koncepta javne šole« (Kroflič 

2000: 38). In prav to demokratično sprejemanje pravil je pogoj k razvoju avtonomne morale. 
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9.2 Patološki narcisizem 

Lasch (1992), ki izhaja iz ameriškega okolja, sodobno druţbo opiše kot druţbo patološkega 

narcisizma, kjer je oče »odsoten«, ker mati prevzame vlogo edinega vzgojitelja. V ţelji, da bi 

uspešno nadomestila očeta, ob tem pa čimbolje vzgojila otroka, skuša upoštevati razne strokovne 

nasvete, pri tem pa zanemarja spontano izraţanje materinskih čutov. Pravzaprav materinskih 

čutov niti ne more izraţati, saj jih v pretirani ţelji, da bi bila idealna mama, niti ne prepozna. 

Namesto da bi jo pri vzgoji vodile otrokove resnične potrebe, jo vodi ideal materinstva. In v ţelji, 

da bi se otrok počutil čimbolj zaţelenega in vrednega, je navidez zelo pozorna do otroka, a brez 

pristnih čustev: »Ker otroka tako pogosto dojema kot podaljšek same sebe, ga zasipa s 

pozornostmi, ki so mučno brez stika z njegovimi potrebami, zagotavljajo obilico navidez 

zaţelene nege, a le malo prave topline« (Lasch 1992: 200). 

 

Omenjena materina ravnanja pa, protislovno s teţnjo, da bi se njen otrok počutil nekaj 

izjemnega, ne zagotavljajo občutka lastne vrednosti in gotovosti (stabilnosti), saj stalne zunanje 

smernice vzgoje in opiranje na zunanje okolje ne morejo nuditi otroku občutka varnosti.  

 

To kar se dogaja z otrokovo nestabilnostjo v najstniških letih, povezuje Bruzzone (2010) z 

nerazrešenim Ojdipovim kompleksom: »Ker najstniki nimajo jasne normativne opore, ki naj bi jo 

prekršili, je danes vedno manj konfliktnih stanj v slogu Ojdipovega manjvrednostnega 

kompleksa, s katerim se po tradiciji poistovetijo mladi te starosti in so zato vedno bolj podobni 

'Narcisom': v njih prevlada bolj ideal jaza kot pa 'nadjaz', vedno bolj se posvečajo kultu sebe, 

svoje lepote in svojega uspeha. Dejansko so številni med njimi odraščali kot 'zlati mladiči', kot 

objekti, v katere so starši narcistično vlagali in to lahko v njih samo potrjuje prepričanje, da ne 

obstaja nekaj ali nekdo, ki bi bil pomembnejši od njih samih (to prepričanje med drugim širijo 

mediji, ki predlagajo izrazite modele mladih, lepih, talentiranih in uspešnih)« (Bruzzone 2010: 2). 

 

Po mnenju Bruzzoneja je občutek otrokove krivde, ki izhaja iz razrešitve ţe omenjenega 

Ojdipovega kompleksa, nujno potreben, ki pa ga pri narcisoidnih otrocih zamenja občutek sramu. 

»Na mesto starega občutka krivde, ki je povezan z Ojdipovim kompleksom, se je postavil 

občutek sramu, ki je povezan s strahom pred polomom in neustreznostjo. Toda pri krivdi lahko 
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začneš znova (s prestajanjem kazni), medtem ko je srameţljivost narcisoidna rana, ki se lahko 

nikoli ne zaceli« (Bruzzone 2010: 2).  

 

Do sedaj smo govorili o patološkem narcisizmu kot o stanju neustreznih druţinskih 

odnosov, poudarila pa bi še, kako današnja potrošniška druţba, vpliva na razvoj patološkega 

narcisizma. Tako lahko rečemo, da je: »patološki narcis [...] ideal potrošniške druţbe – je 

kompulzivni potrošnik, individualist in egoist, obseden z materialno akumulacijo in brez čuta za 

druţbenopolitično ţivljenje okoli njega« (Medmreţje 1). Potrošniška druţba pa je sad 

kapitalističnih idej in z njo pohlepa po denarju. Tako nam z ţeljo po čimvečjem zasluţku, mediji 

in reklame (manipulacija) skušajo na raznorazne načine predstaviti, zakaj moramo nujno kupiti to 

in ono stvar, ki je morda sploh ne potrebujemo. V ţelji, da bi bili lepi, so potrošniki pripravljeni 

odšteti veliko denarja, kar dodatno spodbujajo reklame in plakati idealnih lepotic. Seveda, vse 

samo za zasluţek. Tako kapitalistična druţba umetno ustvarja patološke narcise, ker jih nujno 

potrebuje, da bi zadovoljila svojo potrebo po čimvečjem zasluţku. 

 

Katere pa so temeljne poteze patološkega narcisa? Povzemamo jih Ţiţku (1987): 

– hrani se s pohvalami, priznanji in občudovanji drugih ljudi, v njih vidi le sredstvo za svojo 

afirmacijo, 

– je popolnoma nezmoţen empatije, ne more nikoli zares vstopiti v drugega in se vţiveti 

vanj, 

– pri njem imamo pogosto občutek globoke indiferentnosti, hladu in preračunljivosti, ki se 

skrivajo za blestečo masko, 

– je nezmoţen navezanosti na drugega, gre pa mu za to, da bi ga izkoristil, 

– zanj je druţbeno ţivljenje igra, pri kateri vsi nosijo maske, 

– ima patološki strah pred sleherno obliko neuspeha, 

– je nezmoţen pravega ţalovanja, 

– v temelju je nezmoţen uţivanja, ker je pri njem uţivanje povsem odtujeno, povnanjeno v 

drugem. 
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10 PSIHOANALIZA, AVTORITETA IN VZGOJA 

 

Odnos med vzgojiteljem in otrokom si lahko razlagamo psihoanalitsko: »[N]a odnos med 

vzgojiteljem in tistim, ki mu je vzgoja namenjena, ni mogoče vplivati zavestno, neposredno, 

načrtno, temveč se ti učinki vselej prelamljajo skozi sfero nezavednega« (Felman 1992) . 

 

Freudovo mnenje je, da je poučevanje nemogoč poklic, saj so novice, ki doseţejo zavest, 

nepopolne in se pogosto ne moreš zanesti nanje. S tem pripisuje velik pomen znanju, do katerega 

pridemo nezavedno. »Psihoanaliza na ta način vzpostavlja enkratno in povsem izvirno obliko 

učenja: izvirno ne le v postopkih, temveč v dejstvu, da nudi dostop do znanja, ki je s pomočjo 

drugih oblik učenja nedostopno – do nezaslišanega znanja, ki se ga doslej ni bilo mogoče naučiti« 

(Felman 1992). 

 

Prav tako so učinki vzgajanja uspešni takrat, ko učitelj vzgaja nehote. Torej takrat, ko si ne 

postavi za cilj določenega vzgojnega smotra, pač pa takrat, ko se sam niti ne zaveda, da vzgaja. 

Temu pravimo, da vzgoja poteka kot bistveno drugotno stanje. Ko učenci vzpostavijo z učiteljem 

transferni odnos, ga začno spoštovati kot avtoriteto in tako postanejo dovzetni tudi za njegova 

moralna ravnanja. 

 

Ustavimo se še pri pomenu retorike v psihoanalizi. Pomembno je, kako se izrazimo in kako 

besedno prikaţemo, opišemo snov, ki jo poučujemo. »Pedagogika torej v psihoanalizi ni samo 

področje – je retorika. Ni samo izjava – je izjavljanje. Ni samo pomen – je dejanje, ki zmore 

samo občasno zelo dobro razkriti laţnost ustaljenega pomena, didaktične teze, teoretske trditve« 

(Felman 1992: 234). In prav pri poučevanju knjiţevnosti, kot je prikazano v filmu, ki ga bomo 

analizirali, ima »retorika« v pomenu ustvarjanja določene pozicije učitelja, pozicije izjavljanja, iz 

katere učitelj govori, velik pomen. Pisatelji, pesniki z različnimi besednimi opisi, izrazi in pestrim 

besednim zakladom ustvarijo specifično pozicijo izjavljanja, ki ustvari specifično etično vrednost 

tega, kar govorijo in sporočajo, in na ta način preko poučevanja vzgajajo. 
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10.1 Vednost 

V psihoanalizi je vednost pojmovana kot nekaj zavestnega in nezavednega. S Felman pri 

tem poudarja nezavedno vednost, ki je nehotena in ki uide intencionalnosti. Po Lacanu je 

nezavedno »vednost, ki ne more dopustiti vedenja, da nekdo ve« (v: Felman 1992: 236). 

 

10.2 Nevednost 

Nevednost je po Felmanu nujni pogoj vednosti, je pravzaprav del same strukture vednosti. 

In ker je nevednost pravzaprav nezavedna vednost, pomeni, da smo le-to vednost potlačili, ker se 

je nismo ţeleli spominjati, raje smo jo pozabili: »[N]evednost ni negibno stanje odsotnosti, ni 

preprosto pomanjkanje informacije: je dinamično zanikanje, aktivno zavračanje informacije« 

(Felman 1992: 238). Tako se analiza ne ukvarja s pomanjkanjem vednosti, pač pa z odporom do 

vednosti. In najboljše poučevanje je tisto, pri katerem učitelju uspe vzbuditi ţeljo po vednosti, ki 

je seveda nasprotje odporu do vednosti. 

 

Zadnje in morda najpomembnejše odkritje psihoanalize o pedagogiki pa je, da je 

poučevanje in učenje neskončno. Nikoli ne bomo znali in vedeli vsega. In ko to učenec dojame, 

lahko zasede mesto učitelja. To dejstvo pa je Freud izpeljal iz analitske situacije: »Analizirani je 

usposobljen za analitika od tiste točke naprej, ko svojo lastno analizo dojame kot nekaj 

inherentno nedokončanega, nepopolnega, nekako od točke, ko svojo lastno didaktično analizo – 

ali svoje lastno analitično priučevanje – sprejme kot nekaj v temelju neskončnega« (Felman 

1992: 246). 

 

In če se je učencu zdel poklic učitelja nemogoč in če je učitelja dojemal kot vsevednega, je 

kaj hitro lahko ugotovil, da to ni res in da bi pravzaprav to delo lahko opravljal tudi sam. S tem 

spoznanjem učitelj sicer ne izgubi avtoritete, le začne gledati nanj kot na sebi podobnega. 

Enakopravni odnos, kot vemo iz prakse, ne pomeni izgubo avtoritete, sploh pa ne izgubo 

spoštovanja. 

 

Za zaključek tega poglavja samo omenimo pasti avtoritete, povezane z nezavednim 

vplivanjem avtoritete na otroka, ki mu rečemo manipulacija. Otrok v popolni predanosti 

nezavedno sledi učiteljevi avtoriteti, ki pa je lahko slabonamerna ali kakorkoli v škodo otroku. To 
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so lahko razne manipulacije ali zlorabe, ki pa so v druţinah pogostejše kot v šoli, kar je moč 

zaslediti v raziskavah o druţinah v današnjih medijih. 
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11 TRADICIONALNA IN PROGRESIVNA PEDAGOGIKA OZ. 

EDUKACIJA   

 

11.1 Permisivna vzgoja  

Permisivna vzgoja je nastala kot odgovor avtoritarni vzgoji, ki naj bi otroka preveč 

omejevala in ga tako ovirala pri uresničitvi njegovih lastnih potreb, potencialov in ţelja. Stalno 

omejevanje otroka in postavljanje pravil otroku pa naj bi po mnenju teoretikov permisivne vzgoje 

otroku onemogočalo, da bi se razvil v svobodno, avtonomno osebo. Pravkar povedano utemeljuje 

naslednja trditev: »[P]ermisivna teorija izhaja iz teze, da je prisila nad otrokom ţe krnitev 

njegovih ustvarjalnih potencialov in individualnosti, kazen je napad na otrokovo avtonomijo, 

pravila ogroţajo otrokov vsestranski razvoj« (Salecl 1991: 103). V ospredju so torej otrokove 

ţelje in potrebe. Otrok lahko sam izbira dejavnosti, ki bi jih rad počel. Permisivni vzgojitelj vse 

dopusti, zavrača se vsakršno avtoriteto, saj naj bi ta pomenila zatiranje otrokove osebnosti. 

 

Permisivna teorija vzgoje je torej izničila pomen avtoritete. Tako je permisivna vzgoja 

zaradi »višjih ciljev« (razvoj otroka v svobodno osebo) otroku odvzela tudi pomemben zgled in 

vodnika pri vzgoji, kar otroku ne zagotavlja varnosti in stabilnosti. Salecl zapiše: »Permisivna 

vzgoja, ki razbija pravila in pomen učiteljeve avtoritete, onemogoča razvoj učenčeve moralne 

odgovornosti in ustvarja negotove posameznike. Samo šola z jasno določenimi pravili omogoča 

učencu prostor svobodnih odločitev in odgovornosti za dejanja« (Salecl 1991: 113). V zvezi z 

omenjeno moralno (ne)odgovornostjo bi izpostavila eno: čut za empatijo. Ti posamezniki 

postajajo egoistični, namesto empatije in altruističnega ravnanja gledajo le na lastne potrebe in 

ugodje. 

 

Egoistični posamezniki pa v skladu s pomanjkanjem čuta za empatijo postanejo zagledani 

sami vase, in čeprav na vse pretege ţelijo uresničiti in zadostiti svojemu jazu, jim ta ne zagotavlja 

neke stabilnosti, kar potrjuje naslednja trditev: »Permisivnost v šoli tako proizvaja samovšečne 

posameznike, ki samouresničujejo svojo notranjost, ne proizvede pa trdnega jaza, ki verjame v 

svoje sposobnosti« (Salecl 1991: 113). 
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Permisivno vzgojeni posamezniki torej dobijo neke nove karakterne lastnosti, zamenjajo 

moralne vrednote za neke druge vrednote, kar je posledica predvsem druţinske vzgoje, hkrati pa 

jih v to sili tudi potrošniška druţba: »S tem, ko slabi avtoriteta staršev, se v otrocih oblikujejo 

karakterne lastnosti, ki jih potrebuje sodobna potrošniška druţba: hedonizem, korumpiranost, 

samovšečnost. Permisivna vzgoja in z njo upadanje discipline proizvajajo narcisističnega 

posameznika, ki ga potrebuje sodobna industrijska druţba« (Salecl 1991: 111). Današnja druţba 

pa deluje tako, da skrb za otroka prevzamejo razni strokovnjaki in ustanove. Tako pa »[v]loga 

staršev v vzgoji otrok postane postranska, večino vzgoje prevzamejo druţbene ustanove: šola 

prevzame nadzor nad inteligenco, pediatri skrb za zdravje, psihologi za otrokovo duševnost, 

kriminologi za njegovo odklonskost« (Salecl 1991: 110). Na ta način starši vse bolj izgubljajo 

vlogo pri vzgoji, ki je bila nekoč povsem njihova. 

 

Pri permisivni vzgoji ima učitelj nalogo, da ohrani neavtoritarno, prijateljsko vlogo, saj naj 

bi le tako v razredu omogočil sproščeno vzdušje. Po drugi strani pa je prenos znanja mogoč le 

takrat, ko učitelj zavzame pozicijo tistega, ki je nekaj več, ker ima znanje in lahko poučuje, torej 

pod plaščem permisivne vzgoje pravzaprav prevzame vlogo prikrito nadrejenega. »Mora biti 

učitelj, ker pač lahko le s te pozicije posreduje znanje, hkrati pa mora biti prijatelj, ker le tako 

lahko permisivno vzgaja« (Salecl 1991: 114). 

 

Videli smo, kako permisivna vzgoja, protislovno s svojimi cilji, ustvarja negotove in 

nesvobodne posameznike. 

 

11.2 Opozicija med tradicionalno in permisivno šolo 

Tradicionalna šola naj bi bila represivna. To pomeni, da razmerja med učiteljem in 

učencem niso enakopravna, učitelj zavzema pozicijo stroge avtoritete, učenci pa so poslušni in 

strogo disciplinirani, brezpogojno ubogajo. Vsak, ki ne sledi učiteljevim in šolskim pravilom, je 

strogo kaznovan. Skrajni represivni modeli šole vključujejo tudi telesne kazni oziroma kazni, ki 

so za današnjo šolo kršenje osnovnih človekovih pravic. 
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Poleg tega je komunikacija vedno enosmerna: učitelj je edini v razredu, ki govori in podaja 

znanje. Ne ţeli povratne informacije s strani učencev, razen ko gre za preverjanje znanja. Pri 

takem načinu poučevanja se zanemari otrokove potrebe, ţelje in sposobnosti. 

 

»Kritiki tradicionalne vzgoje poudarjajo, da temeljni namen šole ne more biti več 

posredovanje znanj in sistema druţbeno sprejetih pravil vedenja, temveč vzpostavljanje razmer, 

ki omogočajo izraţanje otrokove individualnosti, 'njegove avtentičnosti', ustvarjalnosti in razvoj 

vseh njegovih sposobnosti« (Kovač Šebart 2002: 28). 

 

Na prehodu iz tradicionalne k permisivni vzgoji naj bi se poloţaj učenca spreminjal, iz 

pasivnega objekta naj bi postal aktivni subjekt. Učenec se začne aktivno vključevati v pouk, 

učiteljevo ravnanje mu omogoča aktivnost, avtonomijo in odločanje. Razlog za to je kritika 

tradicionalne šole, ki pravi, da tradicionalna šola »skrbi predvsem za razvoj otrokovih 

intelektualnih sposobnosti, pri tem pa duši ustvarjalnost in je represivna« (Kovač Šebart 2002). 

Tako bi morali, po mnenju zagovornikov permisivne šole, učenci aktivno sodelovati v procesu 

pridobivanja znanja in ne le sprejemati dokončno oblikovana spoznanja. Pomnenje snovi je 

izpostavljeno kritiki, poudarja se, da naj bi šola predvsem razvijala mišljenje. 

 

Pri pouku naj bi od sedaj naprej zaposlovali in razvijali otrokovo mišljenje, spodbujali 

zlasti razvoj osebnosti in obliki umske dejavnosti: kritičnost in ustvarjalnost. Na tem mestu bi se 

osredotočila še na kritično mišljenje v procesu vzgoje ali bolje, posredovanja moralnih vrednot.  

 

Barica Marentič Poţarnik (2000) je mnenja, da cilje pri pouku ni dovolj samo zapisati »na 

papir«, ampak je treba temeljito premisliti, kako jih uresničevati in kaj konkretnega v ta namen 

napraviti. Še pred določitvijo ciljev pa je potrebno tudi premisliti, med katere teme vključiti 

kritično presojanje. Marentič Poţarnikova ugotavlja, da je pri konkretizaciji posameznih tem 

kritična presoja postavljena na stranski tir, in pojasnjuje: »Tako Nacionalna kurikularna komisija 

ni sprejela sugestije, naj bi v okviru astronomije z učenci razčistili odnos med astronomijo in 

astrologijo; ali da bi ob obravnavi računalništva odprli dileme o dobrih in slabih posledicah 

uvajanja računalnikov na vsa področja človekovega ţivljenja in dela; ali posledice kemizacije 
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našega okolja« (Marentič Poţarnik 2000: 16). Vzrok temu pa pripisuje pozitivistični naravnanosti 

sestavljavcev učnih načrtov. 

 

Sama menim, da bi morala današnja šola najti nek kompromis med skrajno tradicionalno in 

skrajno permisivno šolo. Če permisivna šola poudarja razvoj višjih kognitivnih sposobnosti 

(kritičnost, ustvarjalnost), naj poudarimo, da določene od teh niso mogoče brez znanja oziroma 

brez zapomnitve podatkov (učenja na pamet). Na primer: brez znanja poštevanke učenec ne more 

reševati nadaljnjih računskih nalog, ki zahtevajo razvoj višjih kognitivnih sposobnosti. Torej brez 

zapomnitve določenih faktografskih podatkov ni moţen prehod na višje kognitivne sposobnosti.  

 

Tako kot niţjih in višjih intelektualnih sposobnosti ni mogoče jasno razločiti oziroma 

jemati črno-belo, je podobno tudi z vzgojo in izobraţevanjem, saj se eno z drugim prepleta. 

Praksa je pokazala, da preko izobraţevalnih smotrov otroci ne dosegajo oziroma ne razvijajo 

zgolj intelektualnih sposobnosti in obratno: preko vzgojnih smotrov se ne oblikuje le moralno-

vrednostna usmeritev učencev. 
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12 ANALIZA FILMA DEAD POETS SOCIETY (DRUŠTVO 

MRTVIH PESNIKOV) 

 

12.1 Kratka vsebina filma 

 

Piše se novo šolsko leto in na šoli dobijo novega profesorja za angleščino prof. Keatinga. 

Čeprav je šola strogo konzervativna in tradicionalna, novi profesor uporablja povsem svoje, 

netradicionalne metode. Učence navduši za literaturo in ti učitelja vzljubijo, ker je drugačen.   

 

V knjigi, kjer so zbrane pesmi navdušencev za poezijo imenovanih Društvo mrtvih 

pesnikov, dobijo idejo, da društvo s takim imenom ponovno ustanovijo. Pobudnik je bil učenec 

Neil Perry. Dobivali so se ob večerih, v jami pri bliţnji reki, kjer so brali in poslušali poezijo in 

se ob tem tudi zabavali. 

 

Zgodba se vrti tudi okoli dijaka Neila Perryja, ki poleg zanimanja za literaturo, pokaţe tudi 

zanimanje za gledališko igranje. Tako dobi glavno vlogo v neki gledališki predstavi. Čeprav mu 

oče ne dovoli, se vendarle odloči za igranje v tej predstavi. Na dan predstave ga oče zaloti pri 

igranju, ga odpelje domov in mu prepove obiskovanje šole. To Neila zelo potre, zato doma naredi 

samomor. 

 

Profesorji na šoli za samomor okrivijo g. Keatinga. Čeprav so dijaki na strani profesorja 

Keatinga, ga vodstvo šole odpusti z mesta učitelja. 

 

12.2 Pristop učitelja v glavni vlogi 

Dijaki so navajeni represivne vzgoje tako doma kot v šoli, zato je permisiven in sodoben 

pristop novega učitelja uspešen. Dijaki ga doţivljajo kot nenavadnega, a hkrati jim je novi pristop 

zanimiv in privlačen. Ker prof. Keating ne daje pretiranega pomena strogi disciplini in uporablja 

nenavadne in nove metode poučevanja, ga dijaki vzljubijo.  
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Po Lockovem izrazoslovju bi rekli, da potem ko otroku ubogljivost in stroga pravila 

vcepimo v podzavest, moramo strogo vzgojo opustiti in pustiti prostor liberalni vzgoji, saj otrok 

postane racionalno bitje.  

 

Kant pa pravi, da ko otrok ponotranji druţbena pravila in postanejo instanca jaza, postane 

moralno bitje, ki na tej stopnji ţe lahko razmišlja s svojo glavo, torej postane svobodno bitje. 

 

Ker so torej dijaki ţe v druţinski vzgoji deleţni represivne vzgoje in z njo stroge discipline, 

po drugi strani pa jih šolsko okolje oziroma tradicionalna šola stalno k upoštevanju pravil, so 

novi permisivni pristopi učitelji celo zaţeleni. In tudi ne moremo mimo dejstva, da to niso otroci, 

ampak dijaki, ki so preko discipline ţe dosegli stopnjo razvoja, ko naj bi se ţe svobodno odločali 

in bili samostojni. 

 

12.3 Prizori, ki prikažejo avtoriteto učitelja Keatinga 

1.prizor 

Pove jim, da ga lahko kličejo »Mr. Keating« ali pa »Capitan, my capitan.« Ostale 

profesorje so morali nazivati s »sir«, kar nakazuje na strogo distanco med dijakom in 

profesorjem. Gospod Keating pa se jim ţeli na nek način pribliţati, morda celo spodbiti strogo 

avtoritarnost in zato izbere umetniški vzdevek: Capitan, my capitan. Ta vzdevek je povzet po 

pesmi pesnika Walta Whitmana, pomeni pa : Kapitan, moj kapitan. Razlagamo pa si ga lahko kot 

»Gospodar, ki ga ljubim« oziroma »Gospodar, ki se mi je priljubil«. Torej nekdo, ki sicer je nad 

mano in je moja avtoriteta, vendar ga tudi ljubim in sem navezal z njim nek osebni kontakt.  

 

Tu pa smo ţe naleteli na polje transferja. »Transferno razmerje je v zadnji instanci 

ljubezensko razmerje...« (Miller 1983: 12) Torej, transfer si  lahko razlagamo kot čustveno 

navezo učenca z učiteljem.  

 

Gogala pa transfer razlaga kot osebnostni most, vzpostavljen preko gojenčevega doţivetja 

učiteljeve osebnosti: »Nad vse vaţno pa je neposredno doţivetje vzgojiteljeve osebe, ki odloča, 

ali je vzgojitelj gojencu tudi osebno blizu ali ne, ali je med njima kaka osebna in čustvena zveza 
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in ali je med njegovo in gojenčevo osebo sploh izgrajen osebnostni most, ki omogoča vzgojno 

oblikovanje in sprejemanje.« (Gogala 2005:72) 

 

2. prizor 

So v sobi, kjer so fotografije nekdanjih dijakov šole. Preberejo pesem, v kateri je verz: 

»Naberi cvetje, dokler je čas.« Gospod Keating jim razloţi, da v latinščini to pomeni »Carpe 

diem« oziroma »Uţij dan«. Ţeli jim povedati, naj izkoristijo dneve v polni meri in naj naredijo iz 

svojega ţivljenja nekaj posebnega. Ta prizor se mi zdi pomemben, ker jih ţeli gospod Keating 

preko poučevanja literature naučiti tudi nekaj ţivljenjskih lekcij, preko poezije jim ţeli 

posredovati pomembne stvari v ţivljenju. Lahko bi mu rekli tudi ţivljenjski učitelj, kar ima 

gotovo veliko vlogo v polju avtoritete, saj jim ne ţeli podati le gole učne snovi, pač pa poudari 

širši kontekst razumevanja literature, ki jo lahko prenesemo v ţivljenje.  

 

G. Keating vzgojno pristopa in posreduje vrednote, ki se mu zdijo pomembne, preko 

literature. Tudi Gogala poudarja pomen vzgajanja preko poučevanja, kar je v didaktičnih 

metodah redko zaznati: »Racionalni element ţe sedaj močno prevladuje v šoli in učenci so 

prikrajšani za to, da bi pri pouku tudi kaj doţiveli, da bi bili ob čem osebno čustveno prizadeti, da 

bi npr. pri obravnavanju lirske pesmi tudi doţiveli pesem in njeno estetsko kvaliteto ...« (Gogala 

2005: 343) 

 

Pri tem je pomembno še neko drugo dejstvo: ker so dijaki sprejeli g. Keatinga za svojo 

avtoriteto, jih le-ta zlahka navdušuje za literaturo, saj je nad njo navdušen tudi sam. Ko nekoga 

postavimo na mesto avtoritete, ga na nek način postavimo na mesto našega idola, in njegova 

zanimanja, lahko postanejo naša zanimanja. Zgled v vzgojnem procesu pa poudarja Locke. Pravi, 

da »ni ničesar, kar bi se tako mehko in globoko vtisnilo v človekovega duha kakor zgled«. 

(Locke 2007:72) 

 

3. prizor 

Preberejo odlomek iz učbenika »Razumevanje poezije«. Avtor učbenika opiše poezijo na 

grafu, kjer je na abscisni osi popolnost, na ordinatni osi pa pomembnost. Torej poezijo opiše kot 
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nekaj matematičnega, logičnega, razumskega. Gospod Keating pa je mnenja, da se poezije ne 

more spraviti v nek matematični okvir, predvsem pa se je ne da meriti. 

 

Zakaj imamo (beremo, pišemo) poezijo opiše z besedami: »Medicina, sodstvo, inţenirstvo 

so pomembni za preţivetje, vendar poezija, lepota, ljubezen; to je tisto za kar v resnici ţivimo.« 

Zato naredi zelo nenavadno potezo in jim reče, naj to stran strgajo iz učbenika. To učence 

močno preseneti, saj niso navajeni, da bi pri pouku trgali strani iz učbenika. Vendar to kljub temu 

storijo in tega ne povejo nikomur, saj mu zaupajo – sprejeli so ga za avtoriteto. 

 

Tudi to Keatingovo ravnanje ga nekako odmakne od lastnosti tradicionalnih profesorjev. 

Trganje strani iz učbenika bi za tradicionalnega učitelja pomenilo nespoštovanje učne literature, 

morda celo primitivizem. Gospod Keating pa se temu upre in pokaţe učencem, da je tudi v 

učbenikih lahko napisanega kaj neresničnega in neutemeljenega. Posredno jim sporoči, naj ne 

verjamejo vsemu, kar preberejo, torej naj o tem, kar preberejo, razmišljajo kritično. Kritično 

mišljenje pa je pomembno v vsakdanjem ţivljenju. 

 

Poziva jih k temu, naj razmišljajo vsak zase, naj bodo svobodni misleci (free thinkers). Prav 

za svobodne mislece pa je značilno, da ne sledijo mišljenju večine ljudi, ker mnenje poiščejo pri 

sebi, razmišljajo s svojo glavo. In idejo biti svobodni mislec ponuditi nekomu, kot je bil dijak te 

šole, ki je bil navajen slediti vsemu, kar veli stroga avtoriteta in biti poslušen le avtoriteti, se zdi 

napredno in drzno.  

 

Tu najdemo stične točke z Lockejem, ki velja za liberalnega filozofa, saj je mnenja, da je 

cilj vzgoje oblikovanje človeka v svobodno in obenem racionalno osebo, pa čeprav postane to 

skozi disciplino. In g. Keating dijake dojema oziroma jih ţeli vzgojiti v svobodna in racionalna 

bitja, kar je očitno v tem prizoru. Locke zgoraj omenjeno še podkrepi s trditvijo, ki nakazuje na 

teţnjo po svobodi otrok samih: »Ko otroci odrastejo, moramo nanje gledati kot na nas same, kot 

na ljudi z enakimi strastmi in ţeljami. Sami hočemo veljati za razumna bitja, ţelimo si 

svobodo ...« (Locke 2007: 38) 

 



43 

 

Za razliko od Lockeja pa Gogala poudarja vzgojo človeka in posredovanja vrednot skozi 

osebno in razumsko doţivetje vsa leta vzgajanja, ne samo v odrasli dobi. Tako naj bi ţe majhen 

otrok racionalno sprejemal vrednote in ugotavljal njihov smisel (če ga le-te imajo). Le na tak 

način naj bi otrok vrednote tudi osebno prisvojil. In to osebno prisvajanje loči vzgojo od dresure - 

pri dresuri po Gogalovem mnenju otrok vrednot nikoli osebno ne prisvoji, ker so le-te zunanja 

zahteva nekoga drugega. In če so to zahteve nekoga drugega in ne njega samega, otrok ne bo 

prevzemal odgovornosti za njihova dejanja. Ker pa vemo, da je odgovornost vedno posledica 

svobode, lahko rečemo, da človek, ki je bil dresiran, ne more postati svobodno in posledično 

kritično razmišljujoče bitje. »...dresirani človek za svoja dejanja ne čuti lastne odgovornosti, ker 

odločitev pač ni njegova, in zato rad prenaša odgovornost za dejanja ali za opustitve na tistega, ki 

ga je dresiral. Vzgojeni človek pa se dobro zaveda, da se je za določena dejanja odločil sam na 

osnovi osebnega doţivetja in zato zavestno prevzame lastno odgovornost za svoja dejanja.« 

(Gogala 2005: 341) 

 

4. prizor 

Strogo resnost v razredu razbije s humorjem. Prebere jim nekaj humorne literature, poleg 

tega pa oponaša nekaj znanih likov igralcev, s čimer nasmeje dijake. Smeh pri pouku bi za 

tradicionalnega profesorja predstavljal neko neresnost in pogoj za nedisciplino, gospod Keating 

pa je nasprotnega mnenja. Pri tem je seveda treba poudariti, da si je g. Keating lahko privoščil 

malo humorja, ker je vedel, da ga v razredu niso vajeni. Tako je morda ţelel razbiti predsodek o 

učiteljih in potekanju pouka v strogi resnosti, ki lahko v skrajnih primerih vzbudi tudi tremo in 

strah. 

 

5. prizor 

Se postavi na kateder, da bi »videl stvari iz različnih zornih kotov.« Pove, da iz katedra 

izgleda svet zelo drugače. Povabi jih, da še vsak sam to preizkusi (učenci stopajo en za drugim na 

kateder). S tem ravnanjem jim simbolično sporoča, da morajo na stvari gledati iz različnih zornih 

kotov, vsaka stvar ima več plati, nič ni enoznačno. Pozove jih: »You must strive to find your 

voice!« Kar pomeni, da se mora vsak potruditi, da se izrazi in pove svoje mnenje, da pove, kdo 

je. Torej, vsak naj pove svoje mnenje, pridobljen na podlagi gledanja iz svojega zornega kota. Na 
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popolnoma isto stvar gledajo različni ljudje različno. Tudi to spoznanje je neka nova ţivljenjska 

resnica, ki je ostali profesorji na šoli ne poučujejo.  

 

Nadalje lahko izpeljemo še eno spoznanje. Spoznati, da imajo ljudje o stvareh različno 

mnenje, ker gleda vsak iz svojega zornega kota, je pogoj, da smo pripravljeni razumeti in tako 

spoštovati tudi drugačno mnenje drugega. To pa je vzgoja k strpnosti. Tako je v tem prizoru 

zaslutiti moralni vidik poučevanja. Vrednota strpnosti je ena od vrednot, ki jo narekujejo 

človekove pravice. Človekove pravice pa vemo, so temelj vrednostne usmeritve v javnih šolah. 

 

V času, ki ga film prikazuje, še ni bilo govora o človekovih pravicah, kot temelju vzgoje v 

javni šoli. Tedanja šola ali bolje rečeno šola v filmu DMP, je vzgajala k štirim vrednotam 

oziroma vodilom njihovega ţivljenja: TRADICIJA (tradition), ČAST (honor), DISCIPLINA 

(discipline), ODLIČNOST (excellence). Kar pokaţe na začetku filma, ko morajo dijaki na 

sprejemni prireditvi vsi v en glas vzklikniti odgovor na vprašanje, kateri so 4 stebri (pillars). 

Ta šola daje poudarek vrednotam, katerim permisivna šola odteguje pozornost. In tudi g. 

Keating, ki je svobodomiseln profesor, vidi vrednote in bistvo ţivljenja v povsem drugih stvareh.  

 

6. prizor 

So na igrišču z ţogami. Gospod Keating jim razdeli lističe, na katerih so napisani različni 

verzi iz različnih pesmi. Vsak posamezno prebere svoj verz in nato brcne ţogo. 

 

Prizor se mi zdi pomemben, ker prikaţe, da učenje ne poteka samo v razredu in da poezijo 

lahko zdruţimo s športom oziroma gibalno aktivnostjo. Poleg tega pa prikaţe, da vsak prebere 

svoj verz in ga nekako potrdi z brco ţoge. 

 

Če je tradicionalni pouk vedno potekal samo v razredu z razlogom, da se učenci tako največ 

naučijo, se tudi temu gospod Keating upre. 

 

7. prizor 

Gospod Keating enega od učencev po imenu Todd Anderson izzove, naj pride pred kateder 

in poišče svoje verze, ga pozove k ustvarjanju lastne poezije. 
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Todd je v filmu predstavljen kot zelo nesamozavesten in neodločen, rahlo plašen fant. Od 

njega nikoli ne bi pričakovali, da bi odločno nastopil pred razredom in izrazil nekaj svojega, 

gospod Keating pa ravno to ţeli od njega. Zato poskusi najprej iz njega izvabiti, kot gospod 

Keating pravi, barbarski YAWP. To je barbarski glasen vzklik. Sprva ga Todd nekajkrat izreče 

zelo potiho, nato pa ga ob Keatingovi spodbudi izreče odločno in glasno. 

Tako ga pripravi do tega, da bi iz njega izvabil verze. Zakrije mu oči, da ne bi bilo zunanjih 

(motečih) dejavnikov in ga vpraša kaj vidi. Todd prične izrekat besede, ki jih poveţe v verze.Ves 

razred, prav tako gospod Keating je pozitivno presenečen, ker takšnih verzov od njega niso 

pričakovali. Zato mu zaploskajo. 

 

Ob tem prizoru se nam poraja misel, da gospod Keating ne pričakuje le od samozavestnih 

učencev, da bodo ustvarjali poezijo, pač pa ve, da tudi iz nesamozavestnega učenca ob ustrezni 

spodbudi lahko marsikaj izvabi. 

 

Menim, da izzvati tudi »šibkejše« učence in verjeti v to, da so sposobni ima veliko vlogo 

pri samem poučevanju in pri avtoriteti. Učitelj, ki od »šibkejšega« učenca niti ne pričakuje, da je 

česa sposoben, potem ima ta sposobnost manj verjetnosti, da se bo izrazila in razvila. V trenutku 

ko pa učitelj verjame, da je učenec nečesa sposoben, ima ta lastnost vsaj moţnost, da se izrazi. 

Potrebna pa je tudi pozitivna spodbuda. 

 

V tem prizoru ima avtoriteta gospoda Keatinga vlogo pri spodbujanju k ustvarjalnosti. Z 

vzklikom YAWP Todda spodbudi, vendar dalje besede in verzi prihajajo sami od učenca. Učenec 

je preko vplivanja Keatingove avtoritete dobil prvič moţnost, da pred celim razredom pokaţe 

svojo ustvarjalnost. 

 

8. prizor 

Trem učencem reče, naj korakajo po dvorišču, ostali jih gledajo. Nato prof. Keating ugiba, 

kaj vsak od njih v tistem trenutku razmišlja, zato komentira: »Cameron je razmišljal: je to prav? 

Mogoče pa ne, ne vem. Pitts si je vzel čas. Overstreet: njega pa je vodila višja sila.« 
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S tem ravnanjem jih ţeli poučiti, da je vsak zavzel svoj korak, ker ima vsak neko svoje 

prepričanje. Pove jim, da so naša prepričanja edinstvena, čeprav morda drugi mislijo, da so 

čudna, slaba ali nepopularna. 

 

Nato vse učence pozove, naj izbere vsak svoj korak, svojo pot, način korakanja. 

To spoznanje zopet opiše preko poezije: »Dve poti sta vodili v gozd, vendar jaz sem izbral 

manj shojeno.« (Two roads diverged in a wood, and I, I took the one less travelled by) Torej 

izbral sem pot, po kateri je šlo manj ljudi, ker je teţja in mi je v izziv, ţelim se preizkusiti v 

svojih sposobnostih. Ali pa zato, ker ne ţelim izbirati poti, ki jo izbere večina ljudi. Torej ne 

ţelim delovati po principu »čredni nagon«. 

 

Iz tega prizora zopet razberemo posredovanje vrednot preko poučevanja. Raje izbrati pot, ki 

je teţja, kjer bo potrebno več truda, vendar se bo ta trud na koncu poplačal, kot pa laţjo, ker ob 

koncu ne bom zadovoljen, ker nisem nič truda vloţil. Učencem preko tega sporoči, naj v ţivljenju 

vedno raje izbirajo teţje poti. 

 

9. prizor 

Učenec Neil Perry pride k prof. Keatingu po nasvet, ker mu oče ne dovoli igrati v dramski 

igri. Zaupa mu, da ima močno ţeljo in strast do igranja, česar pa oče ne razume. Prof. Keating mu 

svetuje, naj očetu pove točno to, kar je povedal njemu in da naj se pogovori z očetom in mu pove 

za svojo strast do igre. Torej naj se izrazi kdo je, kaj ţeli, ne pa da le igra vlogo ubogljivega sina. 

 

Prizor nam prikaţe, kako je učenec navezal osebni kontakt z učiteljem, in ima občutek, da 

mu lahko zaupa. Odnos učenec-učitelj je postal, ali bolje: je ţe, od trenutka, ko je učenec učitelja 

sprejel za avtoriteto, bil zaupen in ljubeč. 

 

Medtem ko tradicionalni profesorji drţijo učenca na strogi distanci, da bi ohranili 

spoštovanje, se je prof. Keating uspel učencu/-em pribliţati, pa s tem ni izgubil avtoritete in 

spoštovanja. Morda je postala še celo trdnejša. 
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Hkrati pa je ta odnos na nek način prijateljski; tudi sami radi prijatelja prosimo za nasvet in 

mu zaupamo. Locke o prijateljskem odnosu oče-sin (v našem primeru učitelj-učenec) pravi: »Ni 

ga tako nepremišljenega in nespametnega mladeniča, ki ne bi bil vesel, da ima zanesljivega 

prijatelja, h kateremu se lahko zateče in s katerim se lahko kadarkoli sproščeno posvetuje.« 

(Locke 2007: 89) 

 

10. prizor 

Gospod Keating pride med poukom angleščine po svoje stvari. V tem delu filma so prof. 

Keatingu ţe naprtili krivdne razloge za ustanovitev Društva mrtvih pesnikov in posledično za 

samomor učenca Neila Perryja in ga odpustili z delovnega mesta učitelja. Ko odhaja iz učilnice, 

Todd Anderson vzklikne, da so bili prisiljeni podpisat dokumente, v katerih so Keatingu pripisali 

krivdo in ga na podlagi tega odpustili. Vendar učenci se postavijo na njegovo stran in to izrazijo 

tako, da drug za drugim stopajo na mize in vzklikajo: »Capitan, my capitan.«  

 

Tako učenci pokaţejo, kdo je resnično njihova avtoriteta, kar tudi potrdijo, in tudi sam prof. 

Keating čuti zadoščenje, kar pokaţe z nasmeškom na obrazu. 

 

12.4 Mnenje in pogled učencev na učitelja Keatinga 

- Po prvi učni uri z novim profesorjem, ga komentirajo kot »čuden, ampak drugačen«, 

- zna jih nasmejati, 

- jih pritegne oz. navduši za literaturo, kot ne uspe nobenemu profesorju, 

- učenci mu zaupajo, to je vidno v prizoru, ko učenec Neil pride k profesorju in mu zaupa 

svoje teţave, ker mu oče ne dovoli, da bi igral in ga prosi za nasvet, 

- čeprav ga vodstvo šole okrivi za samomor učenca Neila, mu učenci dajo priznanje in se 

postavijo na njegovo stran. Prisiljeni so bili podpisat dokumente, ki so bremenili profesorja 

Keatinga za ustanovitev DMP in označijo njegove metode za nezaslišane (nesprejemljive). 

 

12.5 Avtoriteta v družini 

Film izpostavi tudi avtoriteto znotraj druţine. In sicer avtoriteta očeta učenca Neila Perryja 

do svojega sina, na katerega ima zelo velik vpliv. To se pokaţe ţe na začetku, ko ga sošolci 

vprašajo, če je bil na poletni šoli. Odvrne jim, da je res, ker je oče tako hotel. Do svojega sina je 
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zelo ukazovalen, zanj ima jasno začrtano pot: postal bo zdravnik. Ne upošteva sinovih lastnih 

ţelja in interesov. Čeprav ima sin veliko ţeljo, da bi postal igralec, mu oče pod nobenim pogojem 

tega ne dovoli. Tako mu prepove igrati v gledališki predstavi, kjer igra glavno vlogo. 

 

Sin svojega očeta ne prezira in ga spoštuje, vendar kljub temu sledi zastavljenim ciljem in 

kljub prepovedi igra v gledališki predstavi. Razdeljen je med dvema poloma: med ljubeznijo do 

očeta in ljubeznijo do igranja. Ko se oče pojavi na predstavi, do zadnjega trenutka upa, da je 

očeta navdušil s svojo odigrano vlogo, vendar brez uspeha. Svoje sanje o igranju se razblinijo v 

trenutku, ko ga oče jezen odpelje domov in mu pove, da je zaključil z igranjem in da ga bo 

prepisal na drugo šolo. 

 

V tej razklanosti v sebi doma še isto noč naredi samomor. 
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13 ZAKLJUČEK  

 

Avtoriteta torej omogoča učitelju, da učenca vodi v ţeleni smeri. Je nujna za izvajanje 

pedagoškega procesa.  

 

Od tega, ali se avtoriteta vzpostavi ali ne, pa je odvisno več dejavnikov. Najprej bi omenila 

učiteljevo osebnost, ki se izraţa preko učiteljevih ravnanj. Preko teh ravnanj učenec postavi 

učitelja na mesto “subjekta, ki se zanj predpostavlja, da ve”.Ta vloga pa omogoča transfer, to je 

odnos med učiteljem in učencem, ki se vzpostavi na nezavedni ravni. 

 

Drug dejavnik, ki ga bom poimenovala zunanji dejavnik, je hierarhična pozicija učitelja, ki 

učitelju dodeli vlogo na podlagi poloţaja. Torej poloţaj nekoga, ki so mu ga pripisali drugi, 

zunanji. 

 

Pogledi na avtoriteto in oblike avtoritete so se skozi zgodovino spreminjali. Kritiki 

tradicionalne šole so ji očitali, da je preveč represivna in da s tem zatira otrokove naravne potrebe 

in ţelje, preko katerih bi se učenec razvil v svobodno, avtonomno osebo. Ta kritika je šla v 

skrajnosti, ki se je izrazila v permisivni vzgoji. Permisivna vzgoja, pa paradoksno, ne vzgaja 

svobodnih osebnosti, pač pa vzgaja negotove, nesvobodne posameznike, saj jim je odtegnila 

nujno potrebno avtoriteto in z njo jasne smernice.  

 

Omenila pa bi tudi pomen avtoritete pri spopadanju učitelja z disciplinskimi teţavami 

učencev. Glede na to, da je uspešen učni proces moţen brez pretiranih “motečih” dejavnikov, kot 

so disciplinske teţave, je prav tako pomembna vzpostavitev avtoritete. 

 

Za konec pa bi še omenila širši druţbeno-moralni kontekst pri avtoriteti in vzgoji. Preko 

avtoritete in z njo povezana postavljena jasna pravil, omogočimo otroku, da si preko 

ponotranjanja pravil, zgradi svoj vrednostni sistem in z njim moralne vrednote, ki so pomembne 

za pravično delovanje druţbe. 
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Slika 1: Naslovnica zgovorno prikaţe 

veselo, razigrano vzdušje. 

Slika 2: Prof. Keating med učenci pri pouku 

Slika 3: Člani Društva mrtvih pesnikov so se v 

poznih večernih urah naskrivaj zbirali v 

jami, kjer so ustvarjali in prebirali poezijo. 

Slika 4: Podpora prof. Keatingu ob njegovi 

odpustitvi z delovnega mesta 
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