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Povzetek: Članek problematizira sodobne razsežnosti ideje splošnega izobraževanja kot 
agenta "boljše prihodnosti", ob tem pa analizira nekatere probleme v izobraževanju in v 
izobraževanju učiteljev, postavljene v družbeni kontekst krize in trajnostnega razvoja. 
Razmere ekonomske krize ogrožajo izobraževanje tako z reduciranjem sredstev kot 
konceptualno, z redukcijo njegovih ključnih smotrov na zgolj instrumentalno dimenzijo. 
Obstoji kritična meja redukcij, onstran katere je ogrožena sama substanca izobraževanja: 
njegov prispevek k trajnostnemu razvoju, njegovi dolgoročni konstruktivni učinki na družbo. 
Prispevek izobraževanja k trajnostnim demokratičnim družbam je na pragu "družbe znanja" 
blokiran, če konceptualno ne vključuje kritične refleksije dihotomije krize in trajnosti. 
 
Ključne besede: substanca izobraževanja; ključni smotri izobraževanja; demokratizacija 
znanja in sposobnosti; blaginja; identitete 
 
 
Uvod: izobraževanje, kriza in trajnost 

 
Ideja, da izobraževanje ni le element družinskega življenja, ampak zelo močno orodje za 
vodenje družbenih procesov, je že dolgo priljubljena: porodila se je med tistimi 
razsvetljenskimi mislimi, ki so tlakovale pot v moderno in posredno tudi v našo postmoderno 
dobo. V tej luči edukacija nasploh ni le pot za doseganje osebne popolnosti in sreče, ampak 
tudi pot k "boljši prihodnosti" nasploh. Sklicevali bi se lahko na številne mislece, pedagoge in 
politične aktiviste tega obdobja, a navedimo le enega – Condorceta, francoskega filozofa in 
matematika, ki je leta 1792 kot predsednik zakonodajne skupščine sestavil očrt "nacionalnega 
izobraževanja". Dve leti kasneje je v skrivališču, le dva meseca pred nasilno smrtjo, pisal o 
svojih upanjih v »prihodnji napredek človeškega duha« tako:  
 

»Pokazali bomo, kako lahko bolj univerzalna izobrazba v vsaki državi pripomore k 
takšnim upom« in kako se lahko ti upi »še povečajo, če splošna blaginja omogoči, da se 
večje število posameznikov posveti študiju, kajti sedaj je tudi v najbolj razsvetljenih 
državah komaj petdesetina ljudi, ki jim je narava podarila talente, deležna takega 
izobraževanja, ki je nujno, da jih razvijejo«. In dalje: »Pokazali bomo, kako bosta 
enakost v izobrazbi ter enakost, ki se bo vzpostavila med narodi, pospešila napredek v 
[…] znanostih.« (Condorcet, 1997:208)   

 
Kot dediči teh idej in prepričanj živimo v povsem drugačnem obdobju. Izobraževanje ni več 
omejeno le na »petdesetino ljudi, ki jim je narava podarila talente«; izobraževalni sistemi 
načelno omogočajo dostop do izobrazbe ne le tistim, »ki jim je narava podarila talente«, 
ampak praktično vsakomur, ne glede na spol, razred, starost itd. Izobraževanje ni več stvar 
nadarjenosti, ampak je človekova pravica. »Enakost v izobraževanju«, kot je domneval 
Condorcet, dejansko prispeva k »napredku v znanostih«, pa tudi k »enakosti med narodi«. 
Vendar pa to še ne pomeni, da lahko naše obdobje obravnavamo kot nekakšno "končno 
postajo plemenitih človekovih prizadevanj". Prav nasprotno. Kakor naši predniki se tudi mi 



 2

soočamo s težkimi dilemami. Podobno kot predniki se jih skušamo lotiti z izobrazbo in 
znanjem.  
 
Ko se soočamo z izzivi svojega časa, pogosto uporabljamo pojem krize: okoljska, varnostna, 
gospodarska kriza. Za premislek pojma ni treba potovati na Kitajsko, kot je zdaj v tej zvezi 
tako popularno. V stari grščini se je ta izraz nanašal na odločanje [gr. krísis; krínein], zato 
zvezo "vstopiti/priti v krizo" lahko razumemo kot nastop odločilnega trenutka, trenutka za 
odločanje. Prava odločitev pa potrebuje pravo znanje – in izobraževanje je še vedno videti 
najboljša razpoložljiva pot, da si ga pridobimo. 
 
V današnjih časih od nosilcev odločanja ne pričakujemo le pravih, torej "dobrih" odločitev, 
pač pa tudi pričakujemo, da bodo te odločitve trajnostne. Pojem trajnosti je videti izviren 
proizvod našega "kriznega" časa, a če bi imeli čas za razčlembo, bi se spet pokazalo, da ta 
sodobni pojem marsikaj dolguje pretekli modrosti in starim jezikom [npr. lat. sustentatio]. 
Ideja trajnosti je nasprotna grožnjam zloma, razpada, nepotrebnega konca, s katerimi so se 
ljudje soočali skozi stoletja in ki so se kazale v njihovih mitoloških, religioznih, filozofskih in 
znanstvenih razpravah. Če govorimo na afirmativen način, se ta ideja nanaša na možnost 
dolgotrajnega, stabilnega vzdrževanja relativne človeške blaginje, osebne in družbene. Z mero 
utopičnih odtenkov se torej nanaša tako na "osebno srečo" kot na "boljšo družbo". Kar pa se 
zdi razločno novega v na sodoben način preinterpretirani ideji trajnosti, je to, da nevarnost 
zloma, razpada ali konca ni več povezana s srdom bogov ali z neobvladano slepo-kruto 
naravo, marveč z ljudmi samimi, z ljudmi iz t.i. "na znanju temelječih družb in ekonomij". 
 
Nekaj je nemara šlo narobe; kaj le? 
 
Pustimo iskanje odgovora na to vprašanje za kasneje. Kar je v sedanjih razpravah o razmerju 
med izobraževanjem in družbo – še zlasti takrat, ko ob tem poudarimo vlogo učiteljev – videti 
kar najresnejša zadeva, je soočanje z zahtevami po zniževanju proračunov in omejevanju 
finančnih sredstev tako za njihovo izobraževalno delo kot za njihovo lastno izobraževanje. To 
močno krepi tudi sicer prisoten dvom o resnosti diskurza o trajnostnem razvoju.    
 

"Učinkovitost" ter substanca izobraževanja  
 
Dandanes je izobraževanje prepogosto porinjeno v dihotomijo naložb in porabe. Kar največjo 
pozornost se namenja "učinkovitosti" izobraževanja. Zlasti v obdobjih gospodarskih kriz se 
izobraževanje sreča s trditvami, da je treba (ne)srečo deliti z drugimi družbenimi podsistemi 
in s širšo družbo nasploh. A (ne)sreča v družbi se večinoma ne deli enakopravno; posebej ne v 
obdobjih finančnih in gospodarskih kriz kot je sedanja, ko se z javnimi sredstvi rešujejo 
zasebne organizacije. Kot se lahko poučimo iz reakcij na to krizo, se možnost zloma kakega 
nacionalnega izobraževalnega sistema v primerjavi z vseprisotnim strahom pred nevarnostjo 
možnega zloma finančnega sistema sploh ne obravnava kot realen problem.    
 
Vendar obstajajo pomembna opozorila o širših posledicah svetovne finančne krize, tudi v 
politični sferi. Tako je parlamentarna skupščina Sveta Evrope nedavno poudarila, da »morajo 
države članice, da bi se soočile z gospodarskimi in socialnimi izzivi, ki izhajajo iz te finančne 
krize, vlagati sredstva tudi v ljudi«, in zato »od Stalne konference ministrov za izobraževanje 
zahteva, da izoblikujejo izobraževalne politike glede na te izzive in poziva generalnega 
sekretarja Sveta Evrope, da okrepi izobraževanje v delovnem programu te organizacije«. 
(Council of Europe, 2009)  
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Vsak poskus razvijanja skladne izobraževalne politike v vsaj približno normalnih družbenih 
razmerah mora pričeti s tem, da obstaja neka kritična meja redukcij v izobraževanju, ki se je 
ne sme preseči. Odprto vprašanje ostaja, kako tako mejo opredeliti v merljivih količinah. A 
bolj pomembno je to, kar je stvar načela: če se ta kritična meja preseže, je ogrožena sama 
substanca izobraževanja. In kaj je ta substanca?  
 
V modernih družbah so pričakovanja glede izobraževanja in njegove vloge precejšnja. Starši 
želijo, da s kar najboljšim izobraževanjem omogočijo svojim otrokom kar najboljšo 
prihodnost, poslovni svet zahteva kar najbolje usposobljeno delovno silo, akademski krogi 
zahtevajo odlično in široko izobražene mlade talente, medtem ko javnost nasploh pogosto 
verjame, da mora predvsem prispevati k premagovanju negativnih pojavov v vsakdanjem 
življenju. Vsako od teh pričakovanj ima po kak utemeljen razlog, ki pa si medsebojno lahko 
tudi nasprotujejo ali so celo sami v sebi protislovni. Kolikor bolj so družbe odvisne od 
izobraževanja, toliko višja so ta pričakovanja in toliko nepopustljivejše so zahteve do 
učiteljev, šol in nosilcev odločanja.  
  
Ta pričakovanja so razmeroma nova. Pokazali smo že, kako je rojstvo modernega obdobja z 
nacionalnimi izobraževalnimi sistemi povečalo upe za »prihodnji napredek človeškega duha«. 
Moderni izobraževalni sistemi so po eni strani začeli izpolnjevati posamezne interese vse 
širših segmentov družbe, npr. s pomočjo staršem pri "modeliranju" njihovih otrok glede na 
njihove specifične želje in prepričanja. Po drugi strani pa se je pomembnost izobraževanja 
pričela kazati v izpolnjevanju interesov vplivnih družbenih skupin – torej pri "modeliranju" 
družbe nasploh.  
 
Od poznega 19. stoletja so šolo pogosto obravnavali kot "miniaturo" ali "ogledalo" družbe 
(prim. Baskar, 1990). Ne le v politiki, tudi v družbenih vedah se je razširilo razumevanje, da 
je celotna edukacija vedno pač takšna, kakršna je družba. Misleci in pedagogi, ki so razvijali 
alternativne ideje o edukaciji, so bili pogosto kritizirani zaradi utopičnosti in neodgovornosti 
do svojih družb. Toda njihove kritike prevladujočega razumevanja ideje edukacije so se 
pojavile ob pravem času: pokazale so, da edukacija ni abstraktna in večna kategorija, ampak 
da ima lastno dinamiko v odnosu na družbene spremembe, da torej ni zgolj 'odsev zrcala'. 
Edukacija, razumljena kot le mehanistična projekcija sedanjosti v prihodnost, ne prispeva h 
kvalitativnim spremembam v družbi; družbo, gospodarstvo in kulturo bi tako naziranje prej 
zamrznilo kot pa razvijalo. Ena od lekcij minulega stoletja je, da izobraževanje ni niti 
univerzalni ključ za vsa vrata niti zdravilo za vse bolezni. Ravno nasprotno, pričakovanja in 
zahteve, da se šole spremenijo v instrumente neomejenega "družbenega inženiringa", so 
propadla: praviloma ob velikanski kolateralni škodi. Šolski sistemi dajejo rezultate, če se 
usmerjajo k svoji temeljni logiki in k svojim izvirnim, torej omejenim smotrom.  
 
Videti je, da je v sodobnosti doseženo neko splošno soglasje o omejenem naboru ključnih 
smotrov izobraževanja; ob upoštevanju sodobnih razprav in dokumentov ga je npr. mogoče 
opredeliti tako: (a) osebni razvoj; (b) priprava na zaposlitev; in (c) priprava na aktivno 
državljanstvo v demokratični družbi. Če upoštevamo še najvišje ravni izobraževalnih 
sistemov, bi lahko dodati še četrtega: (d) razvoj in ohranjanje široke, vrhunske baze znanja. 
 
Ti štirje ključni smotri pa predpostavljajo široko in zahtevno edukacijsko agendo. Različne 
družbene skupine – "deležniki", kot se jim pravi danes – pa jim pripisujejo različno težo. 
Različno vrednotenje ključnih smotrov in njihova različna prednostna mesta v različnih 
diskurzih izhajajo iz številnih interesov: ne le različnih, ampak tudi nasprotujočih si. V očeh 
posameznega deležnika so lahko štiri stranice, ki omejujejo naš "kvadrant smotrov", lahko 
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videti daljše ali krajše, to je, v njihovih očeh so lahko bolj ali manj pomembne, kot so v očeh 
drugih. Vendar pa je nek temeljni konsenz o izobraževanju nujen, če se resnično pričakuje, da 
bo prinašalo trajne oziroma vzdržne rezultate. Prav v tem pogledu se da razumeti opozorilo 
Jacquesa Delorsa v znanem poročilu za UNESCO, da »odločanje o vrsti izobraževanja 
pomeni odločanje o vrsti družbe«. Na tem mestu poročilo poudarja tudi pomen široke javne 
razprave, ki mora »temeljiti na natančni oceni izobraževalnih sistemov«. (Delors, 1996: 176)  
 
Zato je izbira vrste izobraževanja – ne pozabimo, da to dejanje vključuje tudi izbiro vrste 
izobraževanja učiteljev – izjemno pomembna, daljnosežna in tudi občutljiva operacija.  Pri 
tem se namreč napetosti v družbi kaj hitro utegnejo prenesti v izobraževanje, to pa lahko 
resno ogrozi njegovo substanco. Na primer: nekaj zaporednih izobraževalnih reform in 
protireform bi v kombinaciji z nihanji v financiranju in zakonodaji lahko vodilo k resni 
letargiji izobraževanja, s tem pa povzročilo družbeno, gospodarsko in kulturno nazadovanje. 
Na drugi strani lahko primerne odločitve na daljši rok okrepijo družbeno kohezijo. Na tej 
točki postane jasno, zakaj je demokratična družba nujni temelj za razvoj kakovostnega 
izobraževanja za vse in zakaj družba, ki bi dejansko temeljila na znanju, ne more biti 
nedemokratična. Izbira oziroma odločanje o vrsti izobraževanja je zato v tesni povezanosti s 
pospeševanjem ali ogrožanjem substance izobraževanja.  
 
Če uporabimo sedaj zelo popularen termin, je torej mogoče substanco izobraževanja razbrati v 
prvi vrsti v njegovem prispevku k trajnostnemu razvoju, to je, v njegovih dolgoročnih 
konstruktivnih učinkih na družbo. Družbenemu življenju prinaša vitalnost, podobno kot 
stabilno gospodarstvo dobavlja gorivo za njen tekoči tek. Z drugimi besedami: dolgoročni 
družbeni učinki izobraževanja so za trajnostno družbo ključni. Nacionalni šolski sistemi, 
kakršne so razvijale nacionalne države v zadnjih dveh stoletjih, so vzpostavili potrebne pravne 
in organizacijske okvire za krepitev substance izobraževanja v modernih družbah. Ti sistemi 
bodo v naših družbah še naprej obdržali pomembno vlogo, toda  izobraževanje po svojem 
značaju presega nacionalne meje. Dovolj dobro je znano, da je bil potencial poučevanja, 
raziskovanja in umetniške ustvarjalnosti vedno nevarno zmanjšan, če se je neka država 
odločila zapreti svoje meje. Z drugimi besedami: trajnostne družbe ne morejo biti avtarkične, 
zaprte in ločene druga od druge: tudi v tem primeru bi bila lahko substanca izobraževanja 
resno ogrožena. 
 
Na tej točki  se srečamo z nujnostjo današnjega mednarodnega in globalnega sodelovanja. 
Proces globalizacije – pri tem razlikujemo proces globalizacije od ideologije globalizma, kot 
je pred približno desetimi leti predlagal nemški sociolog Ulrich Beck (Beck, 2003) – je naše 
družbe vse bolj povezal in napravil soodvisne, a hkrati tudi vse bolj ranljive. Trajnost je lahko 
v tem svetu mogoče razumeti in tudi doseči le kot svetovno trajnost. Pri tem so danes grožnje 
okoljske krize – npr. globalno segrevanje – morda še najbolj prepričljivi argument. 
Izobraževanje ima seveda tudi v tem kontekstu pomembne naloge. 
 
Izobraževanje in javne razprave o okoljskih problemih so veliko prispevale k razširjanju ideje 
trajnosti, vendar pa njen potencial močno presega zgolj okoljsko razsežnost. Koncept 
trajnostnega razvoja se lahko na podoben način kot pri okolju uporabi tudi na področjih 
demokracije, gospodarstva, kulture ipd. Če uporabimo besede iz uvoda: krepiti moramo 
potencial za dolgoročno ohranjanje človeške blaginje. Na splošni ravni je najboljši vzvod za 
povečanje tega potenciala seveda izobraževanje: izobraževanje za trajnostni razvoj. V ta 
namen pa je treba v izzivajočih okoliščinah našega časa ohranjati in krepiti substanco 
izobraževanja.  
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Spreminjajoče se izobraževanje ter spreminjajoča se vloga učiteljev in šol 
 
Problem je v tem, da substance izobraževanja, razumljene kot izobraževanje z dolgoročnimi 
konstruktivnimi učinki na družbeno življenje, ne moremo razumeti kot fiksne, nespremenljive 
ali preprosto linearne entitete. Ni mogoče izbrati ene vrste izobraževanja – tj. domnevno 
"najboljše izobraževanje" – in verjeti, da bo zdaj svet enkrat za vselej odrešen ali da bo 
"milenij", torej "tisočletno kraljestvo" zdaj dokončno uresničeno. Nacionalni izobraževalni 
sistemi so se v zadnjih desetletjih pomembno spreminjali in v njih se je pomembno 
spremenila tudi vloga učiteljev in šol. Brez predhodne temeljite preučitve sprememb in 
razvoja v izobraževanju teh desetletjih je za prihodnost nemogoče kar koli utemeljeno 
priporočiti in o edukacijskih politikah, šolah in učiteljih, kakršne bi v prihodnosti  potrebovali, 
bi brez tega težko razpravljali.  
 
Zgodovino sodobnega izobraževanja bi lahko v znatni meri opazovali kot kompleksen in 
zapleten proces demokratizacije znanja in sposobnosti: proces, ki je vodil od t.im. elitnega k 
masovnemu oziroma univerzalnemu izobraževanju. V mnogih delih Evrope je bilo obvezno 
osnovnošolsko izobraževanje velik dosežek že v 19. stoletju, medtem ko je bilo srednje 
izobraževanje za vse oz. vsaj za veliko večino (mlade) populacije mogoče pozdraviti kot 
uspeh 20. stoletja. Z nekaj zgodovinskega optimizma bi morda lahko pričakovali, da smo na 
dobri poti, da v stoletju, ki se je komaj začelo, dosežemo splošno udeleženost populacije v 
terciarnem izobraževanju. 
 
Demokratizacija znanja in sposobnosti je izobraževanje preoblikovala v vse pomembnejši cilj 
v življenju posameznikov. Ne le posameznikova poklicna pot, pač pa tudi njegova vloga v 
družbi in celoten osebni razvoj je zdaj bolj kot kdajkoli doslej odvisen od šol in učiteljev. V 
izobraževalni sistem vstopamo bolj zgodaj in ostajamo v njem dalj časa kot prej – praktično 
celoten čas našega življenja. Načeloma ni nihče izključen iz izobraževanja in načeloma ima 
vsakdo od njega koristi. Živeti brez izobraževanja je v naših družbah zelo težko in vse bolj 
tvegano. Ob tem pa postaja, za razliko od preteklih razdobij, nepredstavljivo, da bi bilo 
izobraževanje primarno prostovoljna dejavnost, ki bi jo gnala čisto notranja motivacija. 
Izobraževanje je postalo v sodobnosti resnična potreba in obveznost za vse ljudi: obveznost z 
vseživljenjskega vidika. Postala je sfera nujnosti; nič več ni videti kot sfera svobode. Prav to 
pa vsakomur prinaša številne probleme in glavobole, zlasti šolam in učiteljem ter nedvomno 
tudi nosilcem odločanja v izobraževanju. Kako bi lahko spet vrnili prostovoljno (svobodno) 
učenje v izobraževalni proces? Kako bi lahko odgovorili na socialne in kulturne predsodke, ki 
še vedno silijo ali zadržujejo posameznike izven izobraževanja?  
 
Na prvi pogled se zdi, da v pedagoškem procesu ni bilo kakih posebnih vsebinskih sprememb. 
Učitelji še vedno poučujejo branje in pisanje. Osnovno opismenjevanje in računanje za vse – 
temelji sodobne civilizacije in visoko zastavljeni cilj izobraževalnih sistemov 19. in 
20. stoletja – ostajajo tudi danes med ključnimi kompetencami. Toda njihov spekter se je 
izjemno razširil. Če upoštevamo to širitev, hitro opazimo, da se je proces vendarle zelo 
spremenil. Dandanes je zmožnost izražanja v drugem ali tretjem jeziku skoraj tako pomembna 
kot izražanje v maternem jeziku; še pred 20 ali 30 leti je bil tak položaj marsikje težko 
predstavljiv. Nekatera kompetence na področju znanosti in tehnologije niso več omejene le na 
tehnike in inženirje, ampak so neizogibne za vsakogar: digitalna pismenost je, na primer, 
postala preprosto nuja v našem vse bolj digitaliziranem svetu. Pomanjkanje socialnih, 
kulturnih in državljanskih kompetenc postajaj v sedanjih vse bolj kompleksnih in večkulturnih 
družbah vse bolj pereč problem. Obstaja tudi široko soglasje o tem, da moramo učenje učenja 
prav tako prišteti med temeljne kompetence. Na kratko: te spremembe zahtevajo novo 
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strateško agendo, ta pa v svojih konsekvencah prinaša učiteljem in šolam veliko novega dela. 
A ne le njim. Na eni strani morajo tem izzivom odgovarjati ustanove za izobraževanje 
učiteljev, na drugi strani pa se morajo oblikovalci politik odzivati s prilagajanjem 
izobraževalnega sistema. 
 
Danes je torej izobraževanje nujnost in obveznost, kljub temu pa je vsak posameznik ali 
posameznica (še) ne (more) uresniči(ti). Šolska abstinenca je skozi zadnja desetletja temeljito 
spremenila svojo pojavnost, a v mnogih novih oblikah ostaja težko rešljiv problem tudi v 
obdobju univerzalnega izobraževanja. Še vedno ostaja veliko nalog, ki jih bo treba postoriti, 
da bi različnim družbenim skupinam razširili dostop do različnih delov izobraževalnega 
sistema, še zlasti t.i. "netradicionalnim skupinam učečih se". Več nedavnih mednarodnih 
poročil svari, da se bodo kot posledica sedanje gospodarske krize problemi pri dostopu do 
izobraževanja še povečali. Prizadevamo si tudi, da bi čim bolje obvladali šolski neuspeh, a zdi 
se, da šolski neuspeh vse bolj sprejemamo kot povsem "normalno" posledico obveznega in 
univerzalnega izobraževanja. Šolski osip se je v določenih socialnih kontekstih začel kazati 
kot problem, ki je bil v preteklosti na ta način nepredstavljiv. Številne strategije so bile razvite 
z namenom, da bi učence pomagale voditi od neuspeha k uspehu: učence z učnimi 
primanjkljaji, z vsemi vrstami posebnih potreb, tiste iz socialno ogroženih ali marginalnih 
skupin, manjšin, priseljencev in beguncev itd. 
 
Uspeh v izobraževanju je danes, skupaj z dobrim zdravjem in srečnim družinskim življenjem, 
ena najbolj cenjenih osebnih želja, pa tudi kar najpogosteje priporočano sredstvo za doseganje 
osebne sreče. Toda na drugi strani lahko popularna kultura, ki uvršča uspeh v izobraževanju 
med najvišje vrednote, ustvari velik zunanji pritisk na posameznika, ki se namesto v 
pričakovani sreči lahko hitro znajde v njenem nasprotju. Prav nič presenetljivega ni, da danes 
statistika in mediji tako pogosto poročajo o  šolskem neuspehu, ki je na individualni ravni 
tako pogosto travmatičen, ter da se je razvila kompleksna "industrija", ki naj bi te travme 
reševala, pogosto z dobrim zaslužkom. To je le en izmed horizontov, znotraj katerih se 
izobraževanje vedno bolj vključuje v komercializirani svet. Ta proces prinaša še več pritiska 
na šole in učitelje.  
 
Vendar je kulturno pogojeni diktat šolskega uspeha prej učinek kot dejavnik napredujoče 
komercializacije v izobraževanju; gre za učinek dejavnikov, ki so izobraževanju zunanji. 
Danes se šole in učitelji srečujejo z zahtevo, da poučujejo in pomagajo razvijati kompetence, 
ki so potrebne za življenje v "na znanju temelječi družbi" ter za delo v "na znanju temelječi 
ekonomiji". Načeloma seveda ni nič narobe s prilagajanjem izobraževalnih sistemov 
spremembam v družbi. Vendar pa se zastavlja vprašanje, kako dejansko razumemo to "na 
znanju temelječo" družbo in ekonomijo. Pogosto se zdi, da so v javne razprave vključene zelo 
različne semantike in da se te pojme uporablja zelo ohlapno. Grobo, surovo in neutemeljeno 
bi bilo npr. trditi, da so družbe in ekonomije preteklosti "temeljile na neznanju". Prav gotovo 
niso. Če bi pozabili notorično resnico, da nismo prva – in tudi ne edina možna – civilizacija, 
bi to pomenilo, da barbarsko pozabljamo vso modrost preteklosti, na kateri dejansko stojimo.  
 
Po drugi strani je več kot razvidno, da se znanje kot podlaga družbenega in gospodarskega 
razvoja danes dejansko vse hitreje povečuje. In gotovo se bo še moralo širiti. Res je, da 
potrebujemo več znanja in novih kompetenc, da bi se lahko odzivali na današnjo 
kompleksnejšo stvarnost. To zahteva prenavljanje izobraževalnih sistemov ter spreminjanje 
pedagoškega procesa v šolah. Poleg tehnoloških inovacij pa potrebujemo globlje razumevanje 
poti, ki jih ubira naša civilizacija. Ob novem znanju in novih kompetencah se moramo 
nasloniti na vso modrost preteklosti, da bi se lahko uspešno soočali z novimi izzivi človeštvu 
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ter prispevali k dejanskemu trajnostnemu razvoju. Zato bi si torej morali pravzaprav postaviti 
drugačen cilj: "na modrosti temelječo družbo in ekonomijo".  
 
Danes med strokovnjaki in nosilci odločanja ter v javnosti nasploh poteka izjemno široka 
razprava o "na znanju temelječi" družbi in ekonomiji. V tej razpravi se je izoblikovala 
paradigma, ki je videti vse bolj razširjena in tudi vse bolj široko sprejeta in ki pojem znanja 
reducira na njegovo "uporabnost", razumljeno večinoma kot materializacijo znanja v 
neposrednih tehnoloških aplikacijah in ekonomskih učinkih. Ta konceptualni premik ima 
velik vpliv na učitelje, šole in izobraževalne sisteme nasploh. Ob vsem drugem lahko 
enodimenzionalno poudarjanje "uporabne" strani izobraževanja resno škodi temu, kar smo 
zgoraj opisali kot substanco izobraževanja. 
 
Pred dobrimi desetimi leti je ameriški publicist Thomas Friedman izdal knjigo The Lexus and 
the Olive Tree, ki je postala eno od najbolj branih čtiv o globalizaciji (Friedman, 1999). 
Naslov knjige je poln simbolizma:  Lexus – tj. Toyotino luksuzno vozilo – simbolizira težnjo 
k gospodarski blaginji in razvoju, oljka pa simbolizira težnjo po ohranjanju identitet in 
tradicij. Ta dihotomija v veliki meri usmerja sodobne razprave o družbenem, gospodarskem 
in kulturnem razvoju in je tesno povezana tudi z izobraževanjem. Ker je bilo izobraževanje 
vedno v službi obeh – gospodarske blaginje in razvoja na eni ter identitet in tradicij na drugi 
strani – se tukaj znajde v nelagodnem položaju. Sooča se s težko, a umetno dilemo: ali 
blaginja ali identiteta? Friedman si je v iskanju odgovora (čeprav ne v neposredni povezavi z 
izobraževanjem) izposodil izraz glocalisation; zdi pa se, da je ta prej retorično kot učinkovito 
sredstvo, ki naj bi odpravilo težavno dilemo.  
 
Seveda je tudi izobraževanje del procesa globalizacije in – kot smo na kratko že omenili ob 
sklicevanju na Beckovo kritično terminološko razlikovanje med globalizacijo in globalizmom 
– je hkrati izpostavljeno ideologiji globalizma ter njenemu osrednjemu načelu: prepričanju v 
spontani značaj celotnega družbenega razvoja. V skladu s to ideologijo svetu vlada geslo 
"laisser faire laisser passer" in ga obenem z "nevidno roko" vodi k "boljšemu svetu"; torej 
prevzema pomemben del tradicionalne misije izobraževanja. Vendar pa v našem vsakdanjem 
razumevanju od šol in učiteljev ne pričakujemo, da bi svoje poslanstvo opravljali na tak način. 
Videti je, da je s te strani načelo "laisser faire laisser passer" treba enostavno zavrniti: javnost 
namreč od njih pričakuje resno delo z otroki in mladimi, ne pa prepuščanja načelu "laisser 
faire". Načelo takšnega "nevmešavanja" v (komercialni) tok sveta nima kaj dosti opraviti s 
pedagoškimi filozofijami, celo v primeru slabega razumevanja Jean-Jacques Rousseauja ne.  
 
Vera, da "nevidna roka" trga kar najbolje usklajuje vsa človeška dejanja in da bo svobodno 
podjetništvo vsakomur izboljšalo življenje, tudi tistim, ki so zdaj videti prikrajšani, je bilo že 
mnogokrat kritično obravnavano. Sedanja gospodarska kriza je takšna razmišljanja znova 
privedla v ospredje javnih razprav. Tisto, kar lahko izpostavimo kot ključno v današnjih 
kritikah, pa je, da teorija "nevidne roke", če jo uporabimo na vsakem vogalu družbenega 
življenja in nenazadnje tudi v izobraževanju, naredi popolnoma odvečne takšne razsežnosti 
življenja, kot so politična ureditev in prostori javnosti; odvečni postanejo javna skrb in javno 
dobro. Javna šola bi tako lahko postala del te redundantnosti in na mikro ravni bi se lahko ob 
tem bistveno spremenila tudi vloga učiteljev. Vse to bi lahko imelo izjemno globoke učinke 
na izobraževalne sisteme, kot smo jih poznali doslej. 
 
Vzporedno z rastjo moči svetovnega trga smo priča upadanju moči nacionalnih držav. Zato se 
je spremenila tudi vloga nacionalnih držav v zvezi z izobraževanjem. Na eni strani se vse bolj 
poudarja, da bi morali izobraževanje urejati čim bližje lokalnim skupnostim oziroma bi morali 
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pri tem – kot npr. v primeru univerz – polno upoštevati institucionalno avtonomijo. Na drugi 
strani se je izobraževanje skozi minula desetletja skoraj ljubosumno ohranjalo v absolutni 
pristojnosti nacionalnih držav, čeprav se je v novejšem času že vključevalo – vsaj na "mehak 
način" – ne le v Evropsko pogodbo, ampak tudi v mednarodne sporazume in mednarodno 
pravo. 
  
Spomnimo se le Konvencije Sveta Evrope in Unesca o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v 
evropski regiji (1997), ki je pomembna ne le za priseljence in mobilne študente, ampak hkrati 
vsaj posredno prispeva h krepitvi medsebojnega zaupanja, pospeševanju kakovosti, 
preglednosti izobraževalnih sistemov in njihove ponudbe ter, nenazadnje, k postopni 
konvergenci sistemov. Na drugi strani lahko opažamo pobude za krepitev svetovne trgovine v 
izobraževalnih storitvah, npr. na podlagi Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami 
(GATS), ki je v prejšnjem desetletju v Evropi in po svetu razvnel številne razprave. 
Internacionalizacija in globalizacija izobraževanja je dejstvo; oba proces spreminjata 
nacionalne izobraževalne sisteme in njihove izobraževalne strukture in brez dvoma vplivata 
tudi na delo učiteljev v šolah. Vendar pa poenostavljeno enačenje internacionalizacije in 
globalizacije izobraževanja ni mogoče; dejanski procesi so bolj kompleksni. 
 
V sodobnem svetu se srečujemo z vprašanji in problemi globalnega značaja in moramo zato 
izumiti orodja in pristope, ki se bodo učinkovito lotevali globalnih problemov. Nacionalni in 
lokalni problemi še vedno obstajajo in bodo še naprej obstajali; izobraževanje bo gotovo še 
naprej služilo specifičnim potrebam v specifičnih socialnih, kulturnih in ekonomskih 
kontekstih (tj. identitetam, kulturam, poklicem itd.), vendar pa se ob tem srečujemo tudi z 
vprašanji, ki presegajo lokalni ali nacionalni pomen. Ta vprašanja se lahko obravnavajo – in 
bi se morala  obravnavati – globalno: npr. izobraževanje za demokratično državljanstvo in 
človekove pravice, medkulturno izobraževanje, okoljevarstveno izobraževanje ipd.  
 
Ta dvojna naloga je še ena izmed novih nalog za današnje ter jutrišnje učitelje in šole ter še 
eno novo vprašanje za nacionalne izobraževalne sisteme. Novi moduli, vsebine ali dejavnosti, 
ki se vključujejo v šolski kurikulum, so s tem videti utemeljeni in potrebni; po drugi strani pa 
lahko povzročajo glavobol, ker postaja kurikulum vse bolj razdrobljen.  
 
V tem pogledu je izobraževanje za demokratično kulturo še posebej zanimivo vprašanje. Ob 
spominjanju evropskih preteklosti so tu velikokrat še prisotni pomisleki, da lahko v 
poučevanje demokratične kulture kaj hitro vdrejo ideologije. Na drugi strani pa procesa 
poučevanja demokratične kulture na določeni šoli ni mogoče ločiti od procesov, problemov in 
celo konfliktov v lokalni skupnosti ali širši družbi. Težav z demokracijo se mladim ne da 
prikriti in demokracije se jim zato ne sme predstaviti nekritično kot nekakšna nebesa; 
nasprotno, takšno ravnanje je največkrat najboljši način, da mlade odvrnemo od udeležbe v 
političnem življenju in od dejavnega državljanstva. Bolj ko pa je udeleženost v javni sferi 
zapostavljena, bolj narašča osredotočanje na privatno sfero. Ta trend vpliva tudi na vlogo 
učiteljev in podaja vsaj nekatere razloge za razlago, zakaj postaja njihova javna vloga 
šibkejša.  
 
Danes izobraževanje ni več redka dobrina. Ob tem dobro vemo, da so dobrine v izobilju 
običajno nizko cenjene. Kombinacija pritiskov na šole in učitelje, ki smo jih zgoraj na kratko 
opisali, je znatno prispevala k upadu spoštovanja do učiteljev. V tem je še en paradoks 
demokratičnega izobraževanja: povečevanje pravic do izobraževanja in v izobraževanju je 
povezano z izgubljanjem učiteljeve avtoritete. To se zlasti jasno pokaže, ko govorimo o 
pomanjkanju učiteljev. Ta paradoks med drugim zahteva, da postaneta izobraževanje učiteljev 
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in njihov profesionalni razvoj, ki lahko znatno prispevata k njihovemu statusu, prednostna 
tema razvoja edukacijskih politik.  
 
Vloga izobraževanja se je v sodobnih družbah gotovo opazno spremenila; prav tako sta se 
temeljito spremenili tudi vloga nosilcev odločanja na eni strani ter učiteljev in šol na drugi. 
Poučevanja se ne da več poenostavljati – tudi za člane katere od najbolj prikrajšanih 
družbenih skupin ne – le na branje, pisanje in podajanje osnovnih informacij ter le s koščkom 
krede na tablo. Ne le, da moramo izobraževanje in usposabljanje bodočih učiteljev skrbno 
načrtovati, temveč potrebujejo več podpore s srečevanju z novimi izzivi tudi sedanji učitelji, 
da bodo zmožni nanje odgovoriti.  
 

Sklep 
 
Naše premišljanje smo začeli z naslonitvijo na temo o sedanji krizi, trajnostnih družbah in 
vlogi izobraževanja; k temu se ob koncu vračamo. Poleg novih in izvirnih političnih, 
ekonomskih, okoljskih in podobnih odgovorov potrebujejo izzivi in problemi današnjega časa 
nedvomno tudi nove in izvirne edukacijske odgovore. Na začetku pa smo se tudi vprašali, kaj 
da je šlo narobe – in odgovor odložili za pozneje.  
 
Zdaj je skrajni čas za odgovor. Pomagali si bomo z besedami dveh ameriških družboslovcev, 
ki sta v razpravi s samega začetka krize poudarila: »ta zlom se ne bi zgodil, če bi vpletene 
strani ravnale družbeno odgovorno in jih ne bi gnal naprej le pohlep«. Po njunem mnenju 
»svobodna tržišča ne morejo delovati brez odgovornosti, zanesljivosti, morale in 
preglednosti« (Friedman and Friedman, 2009).  
 
Mar ni to tudi naloga izobraževanja, naloga šol in učiteljev? Ni dvoma, da najširša javnost 
temu pritrjuje; pritrditev temu vprašanju najdemo v političnih diskurzih vseh barv in v vsem 
spektru civilnodružbenih iniciativ. Toda ob tem velikem konsenzu ne gre pozabiti, da je to 
ena izmed najtežjih nalog izobraževanja nasploh, ki jo kaj hitro lahko blokirajo bodisi 
ideološki redukcionizmi bodisi plehki moralizmi populističnih iniciativ o "boljši šoli". Ni 
dvoma, da je izobraževanje – vključno z izobraževanjem učiteljev – temeljnega pomena za 
trajnostne demokratične družbe; biti pa mora dovolj široko koncipirano, tako da pušča prostor 
in možnost za refleksijo vprašanj, ki smo jih tu obravnavali, ter da izpolnjuje ves spekter 
ključnih izobraževalnih smotrov.  
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