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VSEBINA PREDMETA: 

• Opredelitev osnovnih pojmov: pedagogika in njen predmet - vzgoja, izobraževanje, 

socializacija, indoktrinacija in manipulacija 

• Šola kot družbena institucija 

• Vzgojne dimenzije šolskega programa 

• Teoretski in praktični problemi moralne vzgoje 
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Obveznosti študentov 

• Skupni izpit iz treh delov: 

– Pedagogika 

– Didaktika 

– Andragogika 

• 9 vprašanj (3X3) – eno odgovarjate v esejski obliki 
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1.   Opredelitev osnovnih pojmov:  
 

• pedagogika kot znanost, teorija (filozofija), umetnost in ideologija 

– sintezni in aplikativni značaj pedagogike 

• definicije vzgoje: 

– kot intencionalne dejavnosti 

– kot vpliva na razvoj osebnosti 

– vzgoja – socializacija – indoktrinacija – manipulacija 

  

• problemi opredelitve vzgoje: načrtnost vzgoje (status vzgojnih ciljev) 

– »načrtnost«: pomen nezavednega, prikriti kurikulum in implicitne teorije;  

– pomen načrtovanja: legitimnost vzgoje in pravice uporabnikov, poenotenje vzgojnih 

dejavnikov; 

– nevzdržnost koncepta BDS (Elster); 

– sinteza: odprti kurikulum, procesno načrtovanje – aktivator dejavnikov konteksta 

poučevanja 

   

• problemi opredelitve vzgoje: odnosa med kulturo in "naturo“ 

– »kultura in natura«: Levy-Strauss, Freud – frankfurtska šola, teorija 3P 

– represivnost vzgoje in koncepta sublimacije in desublimacije 

– Sinteza: 

– transparentnost vzgojnih zahtev 

– omejevanje neizpodbitnih zahtev na moralno področje (teorija socialnih domen) in 

pogajanje o dogovorjenih konvencionalnih pravilih 

– upornost učencev in konfliktnost vzgoje kot motor razvoja v smeri avtonomije 

  

• odnos med vzgojo in: 

– discipliniranjem 

– delno indoktrinacijo 

– manipulacijo 

– kako misliti presežno v vzgoji (vzgojenost kot prosocialna naravnanost, zmožnost 

kritičnega moralnega presojanja, samouravnavanje IN NE ponotranjenje vrednotne 

matrice) 

 

2.    Šola kot družbena institucija: 
 

• družbena  pogojenost vzgoje in izobraževanja 

– spopadi za nadzor nad šolo med državno politiko in cerkvijo 

• šola kot ideološki aparat države in pojav "prikritega kurikuluma" (Althusser, Foucault, 

Apple) 

– dejavniki: izobraževalni predmeti, vzgojni predmeti, učitelj, razredna-šolska 

skupnost, kultura šole, obrobni organizacijski okviri 

  

• ideološke primesi posebnih vzgojnih predmetov: verouk, pouk o verstvih, 
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državljanska/domovinska vzgoja 

• ideološke primesi izobraževalnih predmetov: zgodovina, biologija 

• ideološke primesi organizacije bivanja v šoli: oblikovanje razredne in šolske skupnosti, 

varovalni ukrepi, storilnost in segregacijska klima 

  

• sistemski ukrepi za zmanjševanje ideoloških pritiskov na javno šolo:  

– pravica do ustanavljanja zasebnih šol 

– laičnost – laicizem in skupne civilizacijske vrednote 

– avtonomija vodstvenega kadra;  

– odnos do odprtega kurikuluma in odnos do ekstercev (didaktična avtonomija);  

– odnos do vzgojnega koncepta in pravilnika o pravicah in dolžnostih (skupne pravice, 

posebni hišni redi, status šolske skupnosti/parlamenta) 

  

• pozicija učitelja v sodobni šoli (strokovna avtonomija) 

– etično-strokovna odgovornost za zmanjševanje ideologije 

• Projekt Goodwork®: kriteriji kakovostnega učitelja 

– strokovna odličnost 

– etičnost 

– osebna angažiranost 

 

3.    Vzgojni koncept šole 
 

• dualizem vloge šole v sodobni družbi - vzgojni in izobraževalni vidik 

• Zakaj morajo imeti šole svoj vzgojni koncept?  

– Pravni razlog 

– Pedagoški razlog 

• Minimalni cilj vzgoje je zagotavljanje odnosov, discipline in splošne klime, ki omogočajo 

nemoten potek vzgojno-izobraževalne dejavnosti.  

• Opredelitev maksimalnega cilja vzgoje sledi logiki ugotovitve, da sta še posebej takrat, ko 

si prizadevamo za dosego višjih vzgojnih ciljev (kot so na primer oblikovanje osebno 

odgovorne, strpne, družbeno angažirane, okoljsko ozaveščene osebnosti), vzgoja in 

izobraževanje neločljivo povezana.   
 

Vzgojni dejavniki v šoli 
 

• neposredna vzgoja (vzgojni, izobraževalni predmeti, izbirne vsebine) 

• uveljavljanje pravil šolskega in hišnega reda 

• uvajanje preventivnih ukrepov zaščite pred nasiljem… 

• načini organiziranosti dijakov  

• sodelovanje med šolo, starši , lokalno skupnostjo… 

• socialni odnosi in razredna klima  

• učiteljeva osebnost 

• splošna kultura bivanja in klima odnosov  
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Teoretska načela za oblikovanje vzgojnega koncepta:  

 

• Iskanje raznolikih rešitev, danes resna vzgojno-teoretska literatura ne zagovarja več 

favoriziranja enega samega vzgojno-teoretskega pristopa; 

• Ob kombiniranju omenjenih pristopov mora vzgojni koncept zagotavljati konsistentnost 

ravnanja 

• Vzgojno-teoretski pristopi zgodovinsko izhajajo iz etičnih teorij ob upoštevanju 

razvojno-psiholoških teorij oziroma ugotovitev, zato je pri utemeljevanju konkretnih 

vzgojno-disciplinskih strategij potrebno upoštevati globljo antropološko utemeljitev; 

• zavedati se substancialne razlike med jezikom prava in jezikom bolj poglobljenih 

antropoloških teorij, kakor tudi nujne potrebe po vzajemnem dopolnjevanju obeh pristopov. 

  

Sestavine in načela operativnega metodičnega načrta vzgoje 
 

• temeljni cilji – vrednote kot merilo, ki naj bo še posebej premišljeno opredeljeno v viziji 

šole 

• osnovni teoretski koncept vzgoje - analitična pedagogika je učitelju lahko zemljevid 

predvidenega delovanja ustreznih vzgojnih dejavnikov;  

• konkreten operativni načrt vzgojnih dejavnosti - instrument uresničevanja vzgojnega 

koncepta šole;  

• normativni dokumenti, ki omogočajo spoštovanje/zaščito dijakovih pravic s pomočjo jasno 

opredeljenih pravil, ki določajo dijakove pravice in dolžnosti 

 

Klasifikacija vzgojnih konceptualnih pristopov  
 

 Etične teorije: 

• usmeritev v oblikovanje čuta pravičnosti preko demokratičnega dogovarjanja o 

normativnem režimu in nenehnega osmišljevanja pomena sprejetih norm (etika pravičnosti) 

• usmeritev v identifikacijo z vrednotami in oblikovanjem vrlin (etika vrlin) 

• usmeritev v krepitev občutka sprejetosti/vključenosti in odgovornosti do šolske skupnosti - 

skupnega dobrega (komunitarijanska etika) 

• usmeritev v skrbne odnose in medsebojno solidarnost (etika skrbi) 

• usmeritev v spoštljive odnose (etika obličja) 

  

 Penološke teorije: 

• usmeritev v sisteme pravičnega kaznovanja prekrškov in ničto toleranco do odklonskega 

vedenja (retributivna teorija) 

• usmeritev v pomoč oz. krepitev zmožnosti za ustrezno vedenje (restorativna/tretmajska 

teorija) 

• usmeritev v prevencijo pred konflikti in odklonskim vedenjem (preventivna usmeritev) 

• usmeritev v oblikovanje pogojev za doživetje socialne sredine kot vrednote (doživljajska 

usmeritev) 
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 Psihološke teorije socialnega učenja: 

• usmeritev v nadzor nad lastnim vedenjem (vedenjsko-kognitivni pristop) 

• usmeritev v zmožnost moralnega presojanja in razumevanja drugega kot drugačnega 

(kognitivizem) 

• usmeritev v identifikacijo z vrednotami (humanistični pristop) 

• usmeritev v krepitev empatičnih zmožnosti in odgovornosti do obličja drugega (induktivni 

pristop) 
 

Vzgojna vrednost (kurativnih) vzgojnih ukrepov: 
 

 Vsak vzgojni ukrep izhaja iz odgovorov na vprašanja: 

– Je prekršek posledica zavestne odločitve ali prisile socialnih in psiholoških 

determinant? 

– Avtonomija storilca ali ocena o storilcu kot žrtvi okoliščin  

• Je kazenska sankcija pravična/upravičena? 

– Retributivna in restorativna teorija pravičnosti ali sankcija kot oblika 

tretmajske/terapevtske pomoči? 

• S čim posamezne vrste kazni vplivajo na spremembo osebnostne naravnanosti storilca 

prekrška? 

 

Formalni ukrepi (vzgojni ukrep) 
 

 Teoretske predpostavke: 

• avtonomija storilca 

• retributivna logika kaznovanja 

 Predvideni pozitivni učinki disciplinskega ukrepa: 

• ker s kaznovanjem izpostavimo, da na dijaka gledamo kot na odgovorno osebo in s tem 

lahko krepimo njegovo resnično odgovornost 

• ker je nagrajevanje in kaznovanje ena osnovnih oblik učenja v otroškem in mladostniškem 

obdobju 

 Pogoj za pozitivni vzgojni učinek: 

• pravičnost dodeljenega ukrepa in verodostojnost učitelja 

• ustrezna obrazložitev utemeljenosti vzgojnega ukrepa, ki ni zgolj formalno-administrativna 

  

Etična načela za utemeljevanje vzgojnega ukrepa (Strike) 
 

• Načelo največjega dobrega (utilitarizem) 

• Načelo zlatega pravila etike (etika pravičnosti) 

• Načelo razvoja/ohranjanja smiselnega odnosa (etika skrbi) 

• Načelo zavarovanja skupnosti (komunitarijanska etika) 

• Načelo zaščite osebne rasti karakterja (etika vrlin) 

• Načelo enakega spoštovanja (etika obličja) 
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Poravnava s pomočjo mediacije 

 Teoretske predpostavke: 

• avtonomija storilca 

• restorativna teorija pravičnosti 

 Predvideni potek izvedbe ukrepa: 

• storilec mora poslušati zgodbo žrtve 

• v njem se prebudi emocionalni distres kot osnova prosocialne motivacije (sočutje, 

empatična krivda) 

• skupaj z žrtvijo išče način, kako povrniti nastalo škodo 

 Pogoj za pozitivni vzgojni učinek: 

• prostovoljnost udeležbe 

• mediacija je del celovitega vzgojnega koncepta in jo podpirajo vsi strokovni delavci na šoli 

 

 

Pozitivni vzgojni učinki  

(transformativni vidik) mediacije  
 

• opolnomočenje oseb, vpletenih v reševanje konflikta  

• premik k pripoznanju  

• aktivno poslušanje  

• empatično potopitev v položaj druge osebe 

• vznik notranje prosocialne motivacije - motivacijskega premika  

• zmožnost pogleda na situacijo z vidika različnih udeležencev – torej preseganje 

egocentričnega pogleda  

• skupno iskanje primernih dejanj, s katerimi lahko popravimo nastalo škodo oziroma 

odpravimo stisko in zadovoljstvo ob storjenem prosocialnem dejanju 

• zato je vrstniška mediacija tudi preventivni vzgojni ukrep, saj z aktivnim razvojem 

prosocialnih zmožnosti preprečuje nastajanje težjih konfliktov v institucionalnem okolju. 
 

Poprava škodljivih posledic ravnanja s pomočjo restitucije 
 

 Teoretske predpostavke: 

• avtonomija storilca 

• restorativna teorija pravičnosti 

 Predvideni pozitivni učinki disciplinskega ukrepa: 

• podobno kot v mediaciji prizadeti osebi povzročitelj povrne škodo, s tem pa dobi možnost 

za krepitev svoje osebnosti 

 Pogoj za pozitivni vzgojni učinek:  

• prostovoljnost udeležbe 

• v šolski situaciji se običajno pojavi učitelj kot arbiter med storilcem in žrtvijo, ki določi ali 

vsaj potrdi ustreznost povračilnega dejanja v obliki izbranega »dobrega dela« 

• ob tem storilec lahko razmisli o neprimernosti svojega početja (prepoznavanje perspektive 

drugega/žrtve in učenje socialnih veščin – kako žrtvi poravnati škodo), zgublja pa se 
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pomemben element opolnomočenja storilca 
 

 Svetovalni pogovor 
 

 svetovana oseba ozavesti izvore lastnih frustracij in konfliktnega vedenja,  

• krepi pozitivno samopodobo  

• razvija socialne veščine in s tem osnovo za bolj primerne strategije reševanja konfliktov 

 POGOJ ZA POZITIVNI VZGOJNI UČINEK: 

• svetovalni delavec naj uporablja jezika sprejemanja,  

• aktivno poslušanje  

• jaz-sporočila (Gordon) 
 

Varovanje dijakov pred različnimi nevarnostmi in tveganji 
 

 Teoretske predpostavke: 

• dijak je mnogokrat žrtev socialnih okoliščin 

• distributivna teorija pravičnosti 

 Predvideni pozitivni učinki disciplinskega ukrepa: 

• z nadzorom šolskega prostora preprečujemo priložnosti za odklonsko vedenje (negativna 

preventiva) in ustvarjamo občutek varnosti 

• zagotovimo sistem hitrega sporočanja o konfliktih 

• pozitivna preventiva kot (ideološki) zagovor ustreznih vzorcev reševanja konfliktov 

(tematske razprave o prepoznavanju nasilja, odvisnosti itn.) 

 Pogoj za pozitivni vzgojni učinek: 

• pretiran nadzor lahko poslabša klimo odnosov 

• zavedanje, da zaščita pred negativnimi izbirami ustvarja “umetno okolje”, ni priložnosti za 

učenje iz konfliktnih dogodkov 

 

 

Odpravljanje socialnih okoliščin družbene nepravičnosti 
 

 Teoretske predpostavke: 

• dijak je mnogokrat žrtev socialnih okoliščin 

• distributivna teorija pravičnosti 

 Predvideni pozitivni učinki disciplinskega ukrepa: 

• odpravljanje strukturnega nasilja:  

– negativen vpliv neugodnih socialnih razmer 

– različne obravnave spolov  

– in drugačnih kulturnih navad na sprejemanje in šolski uspeh 

• zagotavljanje varne, vključujoče - inkluzivne skupnosti (občutek ontološke varnosti) 

• šola kot “tretji prostor” – ki zagotavlja neovirano soočenje javne in zasebne sfere 
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 Tisto, kar dela uporabo sankcije v šolskem okolju strokovno ustrezno in jo loči od uporabe v 

okolju administrativno-upravnega ali kazensko-pravnega postopka, je nedvomno njena 

pedagoška vrednost ne glede na to, ali gre za formalni ali za alternativni vzgojni ukrep. 

 Kroflič  – zaključna misel uvodnega poglavja monografije Kazen v šole? (CPI 2011) 

 

Šola in razred kot skupnost 
 

• Procesi modernizacije in družbena anomija (Dürkheim) 

• Izguba ontološke varnosti subjekta (Giddens) 

• Občutek pripadnosti in svobode – temeljni gibali razvoja posameznika (Bauman) 

• Tipični konflikti v sodobni družbi – marginalizirane družbene skupine, priseljenci, učenci z 

netipičnim razvojem (OPP) 

• Modeli postmoderne skupnosti: 

– Pravična in demokratična skupnost 

– Inkluzivna skupnost 

– Multikulturna skupnost 

– Šola kot “tretji prostor” 

 

Pravna in pedagoška regulacija vzgoje 
 

• pravni jezik je nujno konflikten  

– posameznikova pravica v pravnem sporu je instrument, s katerim obdolženec lahko 

vzpostavi osebno distanco do tožnika 

– pravni sistem reagira na kršitve normativnega režima samo z represivnimi sredstvi 

• odnos med pravico in dolžnostjo 

– V pravu dodelitev pravice posamezniku primarno pomeni dolžnost pristojne 

družbene institucije, da v primeru konflikta zaščiti dotično žrtev 

– v etiki in pedagogiki je razmislek o pravicah človeka vedno povezan z recipročnimi 

dolžnostmi 

• Uveljavitev procesnih pravic nujno omejuje statusno moč (avtoriteto) tistega, ki določa in 

izvršuje sankcije. 

 

4.    Teoretski in praktični problemi moralne vzgoje 
 

• razvoj moralnosti med heteronomijo in avtonomijo 

– Grki: Homer, Antigona, Sokrat 

– krščanstvo: zapovedana ljubezen in dilema pot življenja – pot smrti, geneza in vznik 

sramu, Janezova (agape) in Pavlinska teologija (prejetje iskre božje/duše/vesti) 

– skupni tokovi: vest, Kant, Freud, Kohlberg 

– meje racionalistične avtonomnosti in vznik »pred-etične« spoštljivosti do obličja 

Drugega (Hume, Levinas, Klein, Winnicot) 
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Osnovne naloge moralne vzgoje 

• razvoj socialne kognicije  

• razvoj prosocialnih emocij – zmožnosti prepoznavanja perspektive drugega kot drugačnega 

in motivacije za delovanje 

• vzgoja karakterja in praktične modrosti  

 

• pomen avtoritete, pedagoškega erosa, celovitega induktivnega vzgojnega pristopa, vzgoje 

preko umetniške izkušnje 

 

Osnovna načela razvoja moralnega razsojanja (Kohlberg) 
 

• kognitivni in/ali socialni konflikt – priložnost za učenje 

• avtonomija kot internalizacija družbenih pričakovanj (narcisizem) oziroma norme 

(avtoritarna osebnost) ali postkonvencionalna refleksija 

• reševanje razcepa med deontološko in odgovorno sodbo 

  

• vzgojna načela:  

– vzgoja je spodbujanje razvoja (Vigotsky med aktualnim in možnim razvojem)  

– v konkretnem socialnem okolju (Deweyeva  šola kot prototip življenja v skupnosti 

in načela izkustvenega učenja - konkretna izkušnja, opazovanje z razmišljanjem, 

oblikovanje abstraktnih pojmov ter preverjanje pojmov v novih situacijah; izkustveno 

učenje vključuje tako praktično izkušnjo kot abstraktno refleksijo, pri čemer 

'…impulz neposredne izkušnje predstavlja gibalo (abstraktnim) idejam; te ideje pa 

dajejo smer impulzom.' 

  

• Kritika tega koncepta: 

– Kulturni univerzalizem 

– Spregled različnih etičnih načel in predvsem napetosti med načelom spoštljivosti in 

zlatim pravilom etike (načelom pravičnosti) 

– Premalo poglabljanja v kontekst situacije in subjektivne perspektive udeležencev v 

konfliktu 

– Deduktivna logika utemeljevanja moralnih sodb ne ustreza psihološko-razvojnim 

zakonitostim moralnega presojanja v zgodnjem otroštvu 

– Model ne privede večine ljudi do izgradnje uspešne etične zavesti (argumenti M. 

Minow) 

– Osebna bližina in vpletenost je boljša varovalka proti nehumanemu ravnanju kot 

moralno presojanje v skladu z etičnimi načeli (argumenti Z. Baumana ob analizi 

Kristalne noči (1938)) 

 

Identifikacija kot osnovni medij moralne vzgoje 
 

• postulati teorije objektnih odnosov:  

– manko biti in razcep nagonskega,  
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– pomen objektov (zapolnijo manko, pomagajo strukturirati duševnost), 

– stopenjskost teorije in motnje kot posledica fiksacij 

– identifikacija – temeljni obrambni mehanizem 

• simbioza – imaginarna – simbolna identifikacija 
 

Kritika psihoanalitičnega modela identifikacije 

• enaka strukturna logika vzgoje kot pri kognitivizmu 

• spregled pozitivnih razsežnosti simbioze (M. Klein, D. Winnicot) 

• ženska postane glavni krivec za nastanek motenj borderline 

• zahteva po podreditvi ženske simbolnemu Zakonu moškega – s tem postane ključen objekt 

identifikacije za otroka (J. Benjamin) 

 

Paradoksnost fenomena avtoritete v (post)moderni 
 

• avtoriteta kot moč in odnos 

• avtoritete izvorno ne postavlja roditelj/učitelj 

• avtoriteta kot moč materinske ljubezni in očetovske zahteve in povečana moč prikritih 

emocionalnih vezi 

• avtoriteta prijaznosti 

• internalizacija avtoritarnega odnosa 

• avtoriteta izvorno ni ohranjanje hegemonije, ampak spopad za vzajemno pripoznanje 

subjektivitete in posledično pomoč pri doseganju avtonomije 

  

• osnovna paradoksa:  

– podrejanje, ki osvobaja;  

– nezmožnost svobodne vzgoje. 

• nezmožnost ukinitve avtoritete, vpliv na njeno obliko: 

– vzroki za zaton apostolske avtoritete: umik očetov iz družinske vzgoje, učenčeve 

pravice (prepoved discipliniranja z oceno), dostop do informacij 

– paradoksi permisivnosti: PN – narcistična kultura – libidinalni ustroj, manipulacija 

projekta naravne vzgoje in spontanega razvoja 

– samoomejitvena avtoriteta (Sokrat, Kant, Freud&Lacan, Gogala in Hirst&Peters): 

emocionalna podpora separaciji, racionalizacija in simbolizacija zahteve, postopno 

umikanje iz paternalistične vloge, opolnomočenje za soodločanje) 

  

• dodaten pogoj uveljavitve samoomejitvene avtoritete:  

– od substancialne k dialoški avtoriteti in pomen čustvenega uglaševanja ob soočenju z 

realno drugo osebo 

– zanikanje pomena materinskega objekta identifikacije vodi k težavam s pripoznanjem 

drugega kot drugačnega, a vendar vrednega bitja (J. Benjamin – Shadow of the 

Other) 

  



12 

 

• teorija socialnih domen (Smetana, Turiel, Nucci): 

– Vzgojne zahteve na področjih moralnih pravil, konvencionalnih pravil in osebnih 

izbir 

– Indukcija – optimalna argumentacija na področju moralnih pravil – predpostavlja 

epistemološko samoomejevanje odraslega 

– Konflikti zaradi nejasne meje med konvencijami in osebnimi izbirami in pomen 

pogajanj med otrokom in odraslim 

– Upor zoper avtoriteto ni vedno destruktiven, ampak je lahko podpora osamosvajanju 

 

Eros v vzgoji  
 

• vzgojna moč ljubezni (Gilgameš, Sokratov daimon/eros, Kristusova milost/agape) 

• pomen treh bazičnih konceptov ljubezni: nomos, eros, agape in pomanjkljivost Avguštinove 

karitas 

• ljubezen kot prečenje telesne, duševne in duhovne dimenzije 

• večnost Sokratovih dimenzij pedagoškega erosa: ljubezen do modrosti, poučevanja kot 

dialoga in učenca 

  

• glavna napaka teorije pedagoškega erosa: ločevanje ljubezni in avtoritete 

– patriarhalna vzgoja – očetovska in materinska vloga 

– permisivna vzgoja – umik očetovske avtoritete zakrpa moč materinske ljubezni 

– procesni model – varnost kot presek čustvene podpore in jasno strukturiranih 

pričakovanj avtoritete, okolje kot spodbuda razvoju in podpora osamosvajanju – 

opolnomočenje 

  

• pedagoškemu erosu sorodni etični in psihološki koncepti: 

– Hofmanov koncept empatije in induktivna disciplina 

– etika skrbi in zaupanja (Gilligan, Baier): potopitev v drugega, zaupanje, motivacijski 

premik 

– nova zasnova moralnega razvoja – vzgoja za odgovornost: razvoj odnosne 

odgovora-zmožnosti in normativne naravnanosti k pro-socialnim dejavnostim, razvoj 

občutka spoštovanja do konkretne osebe, do dejavnosti oziroma spoštljivega uma 

(Gardner), razvoj etične zavesti in pozitivnega odnosa do človekovih pravic in 

ekoloških vrednot, ter učenje, kako jih uporabiti kot osnovo demokratičnega 

dogovarjanja in reševanja medosebnih konfliktov 
 

Celovit induktivni vzgojni pristop 

 

 Od ideje induktivne discipline… 

 

• Induktivni pristop k discipliniranju otrok je v poznih šestdesetih letih dvajsetega stoletja 

prvi opisal Martin Hoffman, ko je proučeval strategije discipliniranja otrok v družini. Glede 

na njegovo proučevanje razvoja empatičnih zmožnosti kot primarnega izvora otrokove 

prosocialnosti je ta model discipliniranja označil kot primernejši od takrat v teoriji najbolj 
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sprejetega avtoritativno-asertivnega stila.  

  

 Osnovna struktura induktivne disciplinske prakse: 

• z induktivnim pristopom izražamo jasno nestrinjanje z otrokovim ravnanjem ter implicitno 

ali eksplicitno izpostavimo moralno obsodbo dejanja (to dimenzijo praviloma vsebujeta tudi 

druga dva disciplinska pristopa); 

• pozornost usmerimo na distres osebe, ki jo je otrok prizadel, in ga naredimo vidnega za 

storilca problematičnega dejanja, s tem pa aktiviramo mehanizme, ki vzbudijo empatični 

odziv/distres; 

• indukcija izpostavi vlogo otrokovega dejanja pri povzročitvi čustvenega distresa žrtve, kar 

omogoči nastanek občutenja empatične krivde; 

• temu pa lahko dodamo še četrto dimenzijo: spodbujamo takšno razrešitev konflikta, da 

povzročitelj konflikta popravi storjeno napako. 

  

• Ker tak odnos spodbudi emocionalni distres storilca problematičnega dejanja in posledično 

vznik prosocialnih emocij in moralnega presojanja, otroka vodi k možnosti zaznave 

priložnosti, s čim popraviti nastalo krivico (koncept restorativne pravičnosti).  

• Dodatno opozorilo: vloga vzgojiteljice ni v tem, da predlaga način, kako naj povzročitelj 

konflikta popravi napako – počakati mora na odziv otroka! 

• Epistemološko samo-omejevanje vzgojiteljice naredi prostor za otrokovo aktivno miselno, 

emocionalno in akcijsko usmerjeno dejavnost 

  

• Na prvi pogled majhna razlika v disciplinskem posredovanju ima velike posledice za 

oblikovanje dinamike odnosa med odraslo osebo in otrokom, ki jo tradicionalna pedagogika 

opredeljuje s pojmom avtoritete:  

 Etnografski zapis: igra z lego kockami 

 Matic in Matija se igrata z lego kockami. Matija sestavlja ladjo, Matic letalo. Matiji pri delu 

zmanjka kock, zato Maticu razdre letalo. Nastane prepir in jok in Matic poišče pomoč pri 

meni. 

• Reakcija vzgojiteljice 1: Matija, saj veš, da pri nas velja pravilo, da drugemu ne jemljemo 

igrače, s katerimi se igra. 

• Reakcija vzgojiteljice 2: Matija, s svojim obnašanjem si me zelo razžalostil. 

• Reakcija vzgojiteljice 3: Matija, poglej, kako si prizadel Matica. 

 

  

• V avtoritativno-asertivnem pristopu vzgojiteljica v konfliktni situaciji iz položaja 

razsodnika ovrednoti otrokovo dejanje kot nedopustno s sklicevanjem na legitimno 

določena pravila 

• V permisivnem pristopu vzgojiteljica uporabi čustveno vez z otrokom s tem, da se sklicuje 

na svoja pričakovanja in razočaranje z otrokovim ravnanjem ter s tem v otroku vzbudi 

občutek »Ojdipske krivde«.  

• Ko pa vzgojiteljica v induktivnem pristopu pokaže na obličje žrtve (osebe, ki ji je otrok s 

svojim dejanjem povzročil bolečino), doživetje žrtve dobi status kriterija spoštljivega in 

pravičnega odnosa. S tem vzgojiteljica epistemološko otroka spodbudi, da vzpostavi 

povezavo med svojim dejanjem in prizadetostjo žrtve ter tako sam ugotovi, zakaj to dejanje 
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ni bilo primerno.  

 

…k zasnovi celovitega induktivnega vzgojnega pristopa 

 

• Da bi lahko govorili o celoviti paradigmi induktivnega vzgojnega pristopa, potrebujemo 

poleg jasne opredelitve vloge odraslega v vzgojni situaciji še vrsto drugih teoretskih 

elementov, kot so odgovori na vprašanja: 

– kaj je bistvo moralne odgovornosti (cilj vzgoje)?  

– kje ležijo zasnove etične senzibilnosti in motivacije za ravnanje (antropološki temelji 

prosocialnosti in moralnosti, na katerih je mogoče graditi moralni razvoj)? 

– v kakšnem okolju najučinkoviteje razvijamo prosocialno in moralno usmeritev otroka 

in kakšne metodične prvine pri tem uporabljamo?  

– celovita paradigma induktivnega vzgojnega pristopa poleg poseganja v konfliktnih 

situacijah vključuje še širšo paleto drugačnih vzgojnih dejavnosti 

 

Cilj induktivne vzgoje: 

 

 Najkorenitejši premik v pojmovanju temeljne moralne odgovornosti je v obdobju 

postmoderne vzpostavil Levinas s svojo provokativno trditvijo, da morala izvorno ne 

pomeni odnos subjekta do ravnanja v skladu z družbenimi pravili in etičnimi načeli, ampak 

spoštljiv odnos do obličja sočloveka, do okolja in do graditve smiselnega bivanja. To 

preprosto pomeni, da smo kot etično odgovorna bitja dolžni svoje namere ravnanja 

usmerjati glede na posledice, ki jih imajo na sočloveku ali okolju, ne pa glede na skladnost 

dejanja ali motiva zanj z družbeno normo ali etičnim imperativom.  
 

Antropološki temelji prosocialnosti in moralnosti: 

 

 Da bi se takšna moralna drža lahko realizirala, morajo v človeku obstajati osebnostne 

dimenzije, ki omogočajo prepoznavanje emocionalnih odzivov sočloveka in zbujanje 

nelagodja, kadar zaznamo, da smo z lastnim dejanjem sočloveku prizadeli bolečino. Vrsta 

teoretikov je v zadnjem obdobju prepoznala antropološke zasnove sočutja, prizadetosti in 

empatične krivde, ki jim etika priznava neposredno pro-socialno dimenzijo, ta pa se razvije 

pred socialnokognitivnimi zmožnostmi, ki omogočajo ustrezno etično presojanje. 
 

Vzgojno okolje: 
 

 Odgovor na vprašanje o okolju, v katerem najučinkoviteje razvijamo prosocialno in 

moralno usmeritev otroka, vsebuje za nas dve pomembni ugotovitvi: 

• Primarne prosocialne vrline razvije otrok v odnosu do zanj pomembnih odraslih oseb in 

vrstnikov, in sicer v avtentičnih odnosih ljubezni in prijateljstva, za katere pa se v 

spodbudnem okolja (prisotnost emocionalno pozitivno vpletenih odraslih, spodbujanje 

vstopanja v socialne stike z vrstniki) pojavijo otrokove kompetence že v najzgodnejšem 

otroštvu.  
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• Za graditev inkluzivnih okolij je ključna vzgojiteljica, ki mora v otroku videti zmožnosti za 

aktivno participacijo v vzgojnem procesu, saj se v napačnem pripoznanju otroka kot 

sebičnega in miselno ter socialno nezmožnega bitja odraža paternalizem odraslega na eni 

strani in pasivna vloga otroka na drugi strani.  

 

 

 

 

 

Širša paleta induktivnih vzgojnih dejavnosti: 
 

• poseben pristop discipliniranja 

• spodbujanje odnosov, ki temeljijo na spoštljivosti do obličja drugega (metodika treh nivojev 

razvoja etične odgovornosti) 

• spodbujanje prosocialnih aktivnosti (medsebojna pomoč), 

• spodbujanje skupinskega sodelovanja 

• zmanjševanje strahu pred drugačnostjo 

• odpravljanje stereotipnih vnaprejšnjih sodb/predsodkov  

• mediacijsko reševanje konfliktov 

• med posebej učinkovitimi področji dejavnosti velja omeniti vzgojo preko umetniškega 

doživljanja  

 

Osnovna struktura induktivnega modela spodbujanja prosocialnega in moralnega razvoja: 

 

• če etična zavest zahteva uporabo kompleksnih kognitivnih zmožnosti moralnega subjekta, 

je otrok že v zgodnjih obdobjih razvoja zmožen vstopiti v odnose prijateljstva in ljubezni, 

preko katerih razvije odnosno odgovora-zmožnost in normativno naravnanost k 

pro-socialnim dejavnostim na najbolj avtentičen način; 

• ker lahko z osebno vpletenim odnosom ranimo sočloveka (saj pro-socialne emocije niso 

popolna varovalka pred pretirano čustveno razvnetostjo, empatično pristranskostjo, 

paternalizmom in usmiljenjem), drugi korak predstavlja razvoj občutka spoštovanja do 

konkretne osebe (in njenega obličja) ter do dejavnosti, oziroma kot to poimenuje Gardner, 

razvoj spoštljivega uma; 

• zadnji korak moralne vzgoje predstavlja zavedanje etičnih načel in humanističnih zahtev, ki 

zadevajo človekove pravice in ekološke vrednote ter učenje, kako jih uporabiti kot osnovo 

demokratičnega dogovarjanja in reševanja medosebnih konfliktov. 
 

Aktivna vloga vzgojiteljice v posameznih fazah celovitega induktivnega vzgojnega pristopa 

 

• razvoj odnosne odgovora-zmožnosti in normativne naravnanosti od vzgojiteljice zahteva 

ponudbo dejavnosti, ki spodbujajo različne smeri otrokove komunikacije z odraslimi 

osebami in vrstniki ter spodbujanje vzpostavljanja tesnejših osebnih odnosov navezanosti 

• razvoj občutka spoštovanja do razpoloženja sočloveka je povezan z eksperimentiranjem 

otroka, ki na različne načine preizkuša, kako se bomo odrasli in vrstniki odzvali na negove 
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spodbude. V primeru konfliktov induktivna argumentacija vzgojiteljice pomeni, da se otrok 

ne more izogniti neprijetnemu občutenju emocionalnega distresa njemu bližnje osebe 

(spodbujanje empatične krivde), ki ga je povzročil s svojim dejanjem, v primeru 

prosocialnih dejanj pa otroku pomagamo, da zazna pozitivne učinke svojih dejanj na 

razpoloženju oseb (spodbujanje sočutja)  

• šele v tretjem koraku v vzgoji uporabimo generalizacije v obliki razumevanja pomena 

določenih vrednot in etičnih načel, ter uvid v dejstvo, da je v instituciji skupno življenje 

najlažje regulirati z vnaprej dogovorjenimi pravili. Premik od induktivne izkušnje sočutja 

do deduktivne izkušnje pomena pravila se zgodi že v predšolskem obdobju.  
 

Podpora razvoju prosocialnosti in moralnosti preko umetniškega doživetja  

    

Nekaj splošnih resnic o umetnosti 
 

• Zakaj je umetnost vzgojna, če ne moremo predvideti njenega učinka? 

Kakšno vlogo je imela umetnost v klasičnih konceptih splošne izobrazbe? 

 

• Umetnost ni bila pomembna zaradi ideje, ki jo sporoča 

– Ker je način, kako bo idejo razumel shemo odjemalec umetnine, vedno nepredvidljiv 

– Ker se pedagoško razlaganje ideje hitro prevesi v moralko 

• Temveč zaradi avtentičnega upodabljanja življenja (in zapletenih eksistencialnih vprašanj), 

iz katerega lahko zasijeta lepota in resnica (Aristotel), ti vrednoti pa omogoča osebnostno 

rast - katharsis 

 

Kako si danes razlagamo pomen dela z umetnostjo v pedagoškem procesu? 

 

• Umetnina angažira celoten spekter človekovih senzornih, intelektualnih, emocionalnih in 

motivacijskih plasti osebnosti 

• Kot taka omogoča oseben, angažiran, izkustven stik z upodobljeno vsebino in s tem 

krepitev številnih, za prosocialnost in moralo pomembnih osebnostnih lastnosti in dimenzij 

 

Ključni Aristotelovi koncepti, ki utemeljujejo pedagoški pomen umetnosti 
 

• Ustvarjanje in doživljanje lepega kot ena od konstitutivnih vrlin  

• Mimetično upodabljanje kot ustvarjalna praksa razkrivanja globlje resnice pojava ter 

uporaba metafore kot nova možnost izražanja in sporočanja 

• Pomen zgodbe/naracije za razvoj moralnosti 

• Pomen umetniške imaginacije 

• Katarza  
 

Ustvarjanje in doživljanje lepega sta naravna načina človekovega uživanja in vir človeške sreče 
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• Uživamo sicer lahko v zunanjih dobrinah, a »užitek po naravi« je prvenstveno vezan na 

lepe in dobre dejavnosti. V to vrsto spadajo poleg uživanja v lepem »dejanja, ki so v skladu 

z vrlino in so zato za tiste, ki jih opravljajo, že sama po sebi užitek«. Še več, »takšna dejanja 

so tudi dobra in lepa«. 

 

Upodabljanje kot ustvarjanje 
 

 Na stvariteljsko naravo umetniškega posnemanja je v doktorski disertaciji Vzgoja preko igre 

in umetnosti opozoril Rakić leta 1911:  

• človeške dejavnosti je razdelil na tiste, ki težijo k ponavljanju in tiste, ki težijo k 

spremembam kot dvema modusoma človekovega prilagajanja na življenjsko okolje 

• paradoks vzgoje pa je po Rakićevem mnenju v tem, da v mnogo večji meri kot na 

dejavnostih sprememb temelji na ponavljanju oziroma osvajanju znanja, spretnosti, 

veščin in navad, ki jih odrasli prenašamo na prihajajoče generacije  

• zato je spodbujanje otrokove igre in umetniških dejavnosti ena od ključnih dimenzij 

vzgoje, ki omogoča otrokovo urjenje sposobnosti za spremembe  

  

• V Aristotelovem konceptu estetske mimesis moramo izpostaviti njen stvariteljski in ne zgolj 

mehanični značaj. Kot zapiše Aristotel v Poetiki, umetniška podoba presega stvarno 

predlogo, saj poleg opisa stvari takšnih, kakršne so ali so bile, vsebuje tudi opise stvari 

»takšnih, kot se dozdevajo oziroma kot pripovedujejo, da so, ali takšnih, kot bi morale biti«.  

• Mimesis torej ni mehanično posnemanje, ampak aktivno ustvarjanje, vživljanje v stvar in 

prikaz nekega dogodka, osebe, predmeta, kakor se kaže ustvarjalcu glede na logično 

delovanje dejavnikov iz konteksta dogodka, ki so vplivali na opisano zgodbo. Ko pa v opisu 

dogodka prepoznamo vzroke in posledice zgodbe, smo se dokopali do njene resnice. 

• Uporaba metafore kot eno temeljnih izraznih sredstev mimetičnega upodabljanja je zelo 

pomembna, saj je metafora povezana z raziskovalnim odnosom do realnosti, s participacijo, 

ki našim mislim dovoljuje, da se odprejo in zlomijo rigidne meje, ki so običajno postavljene 

(Vecchi 2010).  

 

   

Sočutna imaginacija in katarza 
 

• Umetniška imaginacija je sredstvo, s katerim dosežemo svet drugega na način, da se 

vživimo v »kot da« svetove, ki so jih ustvarili pisatelji, slikarji, kiparji, filmski režiserji, 

koreografi in skladatelji.  

• Imaginacija torej odjemalcu umetnine omogoča prodiranje v duševnost junaka in okoliščin 

zgodbe, ki junaka osvobaja stereotipnega zaznavanja in omogoči empatijo in sočutje.  

• Sočutje vključuje občutek lastne ranljivosti, ki mi sporoča, da lahko v prihodnosti doživim 

podobno usodo kot (literarni) junak, zaradi česar se sproži moja pripravljenost do 

velikodušne podpore oziroma pomoči: »To bi lahko bil jaz in tako bi želel biti obravnavan 

tudi sam.«  

• Izrazita vrednost sočutne imaginacije za današnji čas je povezana z empatičnim 

prepoznavanjem družbenih položajev drugačnih, odrinjenih, nevidnih oseb v globalnem 
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svetu razlik.   

  

 »Sočutje se nam zbudi, če vidimo, da zabrede v nesrečo nekdo, ki tega ne zasluži; in groza 

nas navda, če vidimo, da je nesrečen nekdo, ki nam je podoben.« (Aristotel, Poetika) 

• Bistvo estetske katarze je v očiščenju človekovih duševnih občutkov, ki jih sproži vživetje v 

zgodbo, tako da se zavemo določenih delov naše duševnosti, ki nam ob vsakodnevnih 

dejavnostih ostajajo skrite.  

• Soočenje z vprašanjem, kako bi sam doživljal situacijo, ki jo upodablja tragedija, ali kako bi 

sam ravnal, če bi se znašel v podobni situaciji kot tragični junak, nam namreč razkrije, kot 

bi rekel Jung, senčne plasti naše duše, drugost izza ego predstav o sebi in s tem globljo 

resnico lastnega bivanja. 

 

Vloga vzgojiteljice v modelu vzgoje preko umetnosti: 

 

• spodbujanje vstopa otroka v umetniško doživetje, pa naj gre za podoživljanje umetnine 

(Krik) ali lastno umetniško ekspresijo (Grlica) 

• zavedanje,  da je umetniški jezik eden od otrokovih stotih jezikov, s katerim pozunanji 

»tiho misel« in občutke v sebi, jo naredi vidno in dostopno tako lastni refleksiji kot 

izmenjavi idej z okolico 

• takšna drža predpostavlja zavedanje notranje racionalnosti umetniških jezikov 
 

Primer branja likovnega izdelka malčkov 

  

 Etnografski zapis: Miška kašo kuhala 

  

• Vzgojiteljica se z otroki igra ljudsko dotikalnico Miška kašo kuhala: 

 

 »Miška kaško kuhal, je ta male futrala. 

 Temu dala jest, temu dala jest, temu dala jest, temu dala jest,  

 temu je pa vrat zavila in v luknjico skočila (ali v luknjico se skrila).« 

 

• Po dotikalnici vzgojiteljica še enkrat deklamira besedilo, enoletni otroci pa po nareku 

narišejo pesmico: 
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 Nadaljevanje etnografskega zapisa: Miška kašo kuhala  

• Odrasli govori besedilo – otrok riše oziroma beleži besedilo po »nareku« z lastnimi simboli:   

– spirala – gibanje na dlani – miška kaško kuhala 

– krogi pomenijo posameznost – prste  

– poudarjen del – črno - materialnost – stisk prsta in žgečkanje pod brado 

• Lisička je prišla naknadno  - med dejavnostjo najde nekdo med prebiranjem tiska nalepkice 

z živalicami  - sledi izbiranje – odločanje – pogajanje … izbrana žival ponovi dotikalnico 

namesto miške – npr. lisička kaško kuhala…, krtek kaško kuhal…nato pa vsak svojo 

nalepko umesti v svoj zapis. 

• Po mojem gre za zapis zaporedja posameznosti, ki so v besedilu in sami izvedbi igre zelo 

poudarjene. 

  

• Risbo, v kateri bi nepoučen in nesenzibilen odrasli prepoznal le »čičko račko«, je 

vzgojiteljica Anica Gruden (2010) opisala kot otrokov prvi narek, v katerem je z likovnimi 

sredstvi izrazil vse pomembne sestavine besedila. 

 

 Bogati otrok si v vrtcu zasluži široko paleto vzgojnih dejavnosti, visoko stopnjo 

participacije in možnosti za deljenje svojih idej z drugimi. To so osnovne ideje pedagogike 

poslušanja, celovitega induktivnega pristopa in vzgoje preko umetniškega doživetja. 
 

Otrok kot bitje potreb ali bogato/zmožno bitje? 
 

• Koncept potrebe je socialni konstrukt, produkt našega specifičnega pogleda na otroka 

(Woodhead) 

• Podoba otroka kot bogatega bitja ukinja diskurz nezmožnosti v pogledu na otroka, ki v 

predšolskem obdobju ni kognitivno nebogljeno, socialno neobčutljivo in moralno nezmožno 

bitje (Dahlberg in Moss), kar se kaže v: 

– Zmožnosti otroka, da osmišlja svoje delovanje, tvori lastno teorijo uma in uporablja 

metakognitivni uvid v lastno mišljenje in delovanje 

– Je zmožen uglaševanja svojih potreb z bližnjo osebo in tvorjenja odgovornih odnosov 

prijateljstva 

– Ni ravnodušen do veselja oziroma žalosti bližnjo osebe, kar priča o zgodnjem razvoju 

prosocialnih emocij sočutja in empatične krivde 

– Loči med nagajivostjo in moralno spornimi dejanji, kar priča o njegovi naravnanosti 

k »moraliziranju« in vzpostavitvi moralne zavesti 

  

• Ta podoba nas vodi h kompleksnejšemu razumevanju vzgoje in večji aktivni vlogi otrok v 

procesih učenja ter participaciji v procesih odločanja 

– vzgoja ni zgolj discipliniranje otrokovega vedenja in mišljenja 

– vzgojna komunikacija ni več paternalistična, otroku kot zmožnemu bitju je legitimno 

prepuščati večjo mero samostojnih odločitev 

 

Aristotelov koncept vrline in kompleksnost vzgoje karakterja 
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• Aristotel:  vzgojen človek ima zgrajene vrline in sposobnost praktičnega presojanja 

(phronesis), ki mu omogoča iskanje prave mere glede na kontekst posamezne družbene 

situacije; z zakoni ne moreš predpisati moralnega delovanja – slednje je posledica dobrega 

karakterja/vrline 
 

 

Aristotelova vzgoja vrline 
 

 »...ne moremo biti dobri brez inteligentnosti, a tudi ne inteligentni brez vrlin karakterja« 

• Vrline karakterja se nahajajo med ekstremoma pretiravanja in pomanjkanja. A iskanje te 

sredine je povezano s kontekstom situacije, v kateri delujemo. Prijaznost, toleranca in druge 

vrline »izgledajo« zelo različno v različnih okoliščinah. 

• Vrline so povezane z emocijami (med pomembnejšimi sta sočutje in pravičnost), s 

praktično modrostjo (phronesis) in se najlažje realizirajo v določenih odnosih (prijateljstvo) 

• Vrlina pomeni »…delati dobro pravi osebi, v pravi količini, v pravem trenutku, za pravi cilj 

in na pravi način…« 

• Zato vzgojni pristopi, ki stavijo na enoznačna družbena pravila delovanja ter nagrajevanje 

oziroma kaznovanje prestopkov, niso primerni za vzgojo vrline v Aristotelovem pomenu 

koncepta. 

 


