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Robi Kroflič 

INDUKTIVNI VZGOJNI PRISTOP 

(sekcija MVO pri Društvu specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, Rogaška 

Slatina, april 2011) 

 

Obravnavo vzgojnih konceptov in vzrokov vzgojnih teţav v pedagogiki 19. in 20. stol. 

zaznamujejo naslednje izhodiščne ideje: 

 

- splošen pogled na vzgojo kot proces učlovečenja otroka, ki ga omogoči dosledno 

uveljavljanje vzgojnih zahtev (disciplina kot pogoj svobode) 

- vznik permisivnosti in nezmoţnost uveljavitve svobodne vzgoje 

- pedagoškointegrativna paradigma pogleda na moteče vedenje kot posledico vzgojne 

zanemarjenosti oziroma napačne vzgoje  

 

Zdi se, da je danes prevladujoča diagnoza, s katero se razlagajo vzroki za izstopajoče vedenje, 

pa tudi zdravilo zoper nastale vzgojne teţave, ujetnica zgoraj navedene paradigme: 

 

- vzgojne teţave so posledica razvajenosti 

- narcisistično orientacijo otrok podpirajo značilnosti narcisistične kulture, ki jo 

zaznamuje: 

o ideologija spontanosti in kulta internalnosti 

o ideologija svobodne izbire (Salecl) in liberalne oblike gospostva (Beauvois) 

- narcisizem se da premagati z dosledno disciplino (Ţorţ) oziroma s ponovno 

uveljavitvijo tradicionalnih sekundarnih vrednot, kot so poslušnost, vztrajnost, 

hvaleţnost, poštenost, natančnost, točnost, discipliniranost, spoštovanje avtoritet in 

tako naprej (Poţarnik) 

 

Sam bom postavil drugačno izhodišče: razmisleki o vzgoji in vzgojnih teţavah morajo 

izstopiti iz »velikih zgodb razsvetljenstva« (pri čemer je diagnoza narcisizma zgolj hrbtna 

stran kantovske ideje discipline kot pogoja svobode), kar se kaţe kot: 

 

- postmoderna paradigma obravnave čustvenih in vedenjskih teţav, ki se osredotoči na 

dekonstrukcijo druţbenih razmer (socialne izključenosti) in »strokovnega druţbenega 

krmiljenja« (tretmaja) (Metljak in Kobolt), rešitev pedagoških ukrepov pa se išče v 

okviru socialnoodnosnega pristopa, ki: 

o opozori na dejstvo, da je »moteno tisto, kar nas moti« (Dyek) oziroma da je 

motnja odnosna teţava, ki jo naprtimo drugemu v odnosu (Metljak) 

o se namesto poskusa spreminjanja neprimernega vedenja usmeri v odnosni in 

medosebni vidik kot temelj vedenja 

o ali enostavno povedano: za moteče posameznike je ključna graditev kulture 

skupnosti, ki podpira njihove potrebe po pripadnosti in participaciji, po 

oblikovanju primernih odnosov med odraslimi in vrstniki (Kobolt) 

- oblikovanje načel odnosne etike (Moss, Noddings, Levinas) in odnosnega pojmovanja 

sebstva (Bingham in Sidorkin) 

- eden od pedagoških pristopov, ki si zada za nalogo oblikovanje drugačne metodike 

vzgoje, pa je induktivni vzgojni pristop (Kroflič) 

 

 

Osnovne ideje induktivnega pristopa k podpori prosocialnemu in moralnemu razvoju 

predšolskega otroka 
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• Neposreden povod za proučevanje novih razlag o prosocialnem in moralnem razvoju v 

predšolskem obdobju sem dobil ob spremljavi uvajanja procesno-razvojnega modela 

spodbujanja moralnega razvoja v Vrtcih Nova Gorica (Kroflič 1997), ko sem bil soočen 

s številnimi etnografskimi zapisi vzgojiteljic, ki so pričale, da predšolski otrok nikakor 

ni tako egocentrično in v moralnem smislu nekompetentno bitje, kot je izhajalo iz takrat 

prevladujočih kognitivnih in psihoanalitičnih teorij moralnega razvoja. 

• To spoznanje me je na eni strani vodilo v sistematično kritiko uveljavljenih teorij, na 

drugi strani pa v iskanje pristopov, ki so odraţali nove usmeritve v percepciji 

predšolskega otroka.  

• Kritika klasičnih pogledov je obsegala kantovski model moralne odgovornosti in iz 

njega izpeljane teorije pravičnosti in vzgojne pristope. 

 

  

• med alternativnimi teoretskimi in praktičnimi usmeritvami, ki so me privedle do 

zasnove celovitega induktivnega vzgojnega pristopa, pa velja izpostaviti:  

– Hoffmanovo teorijo razvoja empatije in proučevanje induktivne discipline 

– nove poglede na moralno odgovornost 

– koncept pripoznanja otroka kot kompetentnega bitja 

– povezavo med Korthagenovim modelom realističnega pristopa k izobraţevanju 

učiteljev in Aristotelovim epistemološkim obratom od dedukcije k indukciji  

– načela odnosne pedagogike  

– pedagoški pristop Reggio Emilia  

– od leta 2007 naprej sem intenzivno proučeval tudi pomen umetnosti v vzgoji in ga 

smiselno povezoval z nastajajočim celovitim induktivnim vzgojnim pristopom 

 

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 druţini. 

Glede na njegovo proučevanje razvoja empatičnih zmoţnosti kot primarnega izvora 

otrokove prosocialnosti je ta model discipliniranja označil kot primernejši od takrat v 

teoriji najbolj sprejetega avtoritativno-asertivnega stila.  

 

Tri vrste disciplinskih praks med otrokom in starši (M. Hoffman): 

 

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. 

 

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

jemljemo igrače, s katerimi se igra. 

o Reakcija vzgojiteljice 2: Matija, s svojim obnašanjem si me zelo razţalostil. 

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

 

• avtoritativno-asertivni pristop 

• čustveno pogojevanje (odtegovanje čustvene naklonjenosti) 

• induktivni pristop 
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 Osnovna struktura induktivne disciplinske prakse: 

• z induktivnim pristopom izraţamo 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 ţrtve, 

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 tudi emocionalni distres storilca problematičnega dejanja in 

posledično vznik prosocialnih emocij in moralnega presojanja, otroka vodi k moţnosti 

zaznave priloţnosti, 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! 

• Če se ta ne zgodi in otrok zaradi utrjene egocentričnosti ni pripravljen razmeroma hitro 

popraviti napake, še vedno računamo na »moralni pritisk« vrstnikov, kar potrjujejo 

izkušnje iz razvojnega projekta v Novi Gorici (1996). 

 

…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 leţijo zasnove etične senzibilnosti in motivacije za ravnanje (antropološki 

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

ter  

– v kakšnem okolju najučinkoviteje razvijamo prosocialno in moralno usmeritev 

otroka in kakšne metodične prvine pri tem uporabljamo.  

– Seveda pa 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 druţbenimi 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 dolţni svoje namere 

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

na skladnost dejanja ali motiva zanj z druţbeno normo ali etičnim imperativom.  
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Antropološki temelji prosocialnosti in moralnosti: 

 

 Da bi se takšna moralna drţa 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 zmoţnostmi, 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 ţe v najzgodnejšem 

otroštvu.  

• Za graditev inkluzivnih okolij je ključna vzgojiteljica, ki mora v otroku videti zmoţnosti 

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

sebičnega in miselno ter socialno nezmoţnega bitja odraţa 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 zmoţnosti moralnega 

subjekta, je otrok ţe v zgodnjih obdobjih razvoja zmoţen 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 
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zahtev, ki zadevajo človekove pravice in ekološke vrednote ter učenje, kako jih 

uporabiti kot osnovo demokratičnega dogovarjanja in reševanja medosebnih konfliktov. 

 

Umetnost kot induktivna vzgojna praksa… 

 

Ključni Aristotelovi koncepti, ki utemeljujejo pedagoški pomen umetnosti 

• Ustvarjanje in doţivljanje lepega kot ena od konstitutivnih vrlin  

• Mimetično upodabljanje kot ustvarjalna praksa razkrivanja globlje resnice pojava 

• Pomen zgodbe/naracije za razvoj moralnosti 

• Pomen umetniške imaginacije 

• Katarza  

 

Ustvarjanje in doživljanje lepega sta naravna načina človekovega uživanja in vir 

človeške sreče 

• Uţivamo sicer lahko v zunanjih dobrinah, a »uţitek po naravi« je prvenstveno vezan na 

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

skladu z vrlino in so zato za tiste, ki jih opravljajo, ţe sama po sebi uţitek«. Še več, 

»takšna dejanja so tudi dobra in lepa«. 

 

Primer: BALONI 

 

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 teţijo k ponavljanju in tiste, ki teţijo k 

spremembam kot dvema modusoma človekovega prilagajanja na ţivljenjsko 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, vţivljanje v stvar 

in prikaz nekega dogodka, osebe, predmeta, kakor se kaţe 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. 

 

Primer: GRLICA - metafora in ustvarjanje novih izraznih moţnosti 

   

Pomen opisa zgodbe za razvoj moralnosti 

 

• Ker človek ni boţanstvo, ki lahko kot čisti duh nenehno vztraja v moralnem 
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razglabljanju, potrebuje »podobe moralnega delovanja«, nekakšna ogledala in te podobe 

najlaţje dobi pri »sebi enakovrstnih prijateljih«, pa tudi v umetniškem prikazu 

moralnega dejanja, kot ga je v Aristotelovem času slikala predvsem grška tragedija.  

• S tem umetniška indukcija skupaj s konkretnimi odnosi dopolnjuje filozofsko, preteţno 

deduktivno kontemplacijo. 

• Tisto, kar dramsko igro še vedno dela za eno najpomembnejših zvrsti umetnosti, je 

namreč njen način upodobitve, ki omogoča neposreden stik umetnikov z gledalci, 

umetniški dogodek, ki se na objektivni ravni dovrši z upodobitvijo lepega, na 

subjektivni ravni pa z globokim doţivljanjem gledalca, ki ga je Aristotel opisal s 

pojmom katarza. Da pa bi prišlo do katarze kot posebne oblike očiščenja od pritiskov 

tragičnih emocij, vezanih na upodobljeno zgodbo, se mora zgoditi nek predhoden 

dogodek, ki ga opisuje koncept umetniške imaginacije.  

 

 

Imaginacija 
 

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

vţivimo v »kot da« svetove, ki so jih ustvarili pisatelji, slikarji, kiparji, filmski reţiserji, 

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 

doţivim podobno usodo kot (literarni) junak, zaradi česar se sproţi moja pripravljenost 

do velikodušne podpore oziroma pomoči: »To bi lahko bil jaz in tako bi ţelel biti 

obravnavan tudi sam.«  

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

prepoznavanjem druţbenih poloţajev drugačnih, odrinjenih, nevidnih oseb v globalnem 

svetu razlik.   

 

  

 »Vţivetje v umetniško kreirano osebo oziroma dogodek, sočutje z njeno usodo, 

ukinjanje ego fantazij o samemu sebi kot središču sveta, refleksija dogodkov, ki se meni 

samemu morda nikoli ne bodo zgodili, zmoţnost ustvarjanja vizij o moţnih svetovih, ki 

ukinjajo izvorno sebičnost in nepravičnost, so komponente imaginacije in hkrati 

kapacitete, ki poglabljajo posameznikovo etično zavest.«  

 Kroflič, R. (2007). Vzgojna vrednost estetske izkušnje 

 

Primer: VARUH OKOLJA 

  

Katarza 

 

 »Sočutje se nam zbudi, če vidimo, da zabrede v nesrečo nekdo, ki tega ne zasluţi; 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 sproţi 

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

vsakodnevnih dejavnostih ostajajo skrite.  

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

 

Primer: KRIK –katarza pri najmlajših 

 

Za pedagogiko pomembna sporočila Aristotelove Poetike 

• Z Aristotelom dobimo argumentacijo, ki v ukvarjanju z umetnostjo prepozna notranjo 

vrednost.  

• Estetski prikaz dejanja literarnega heroja ne omogoči sočutne imaginacije zaradi 

tendenciozne moralke, ampak zaradi smiselnega prikaza zgodbe/dejanj, ki bi se lahko 

zgodili tudi nam.  

• Sočutna imaginacija pa lahko sproţi prebujanje vrline v gledalcu ali premagovanje 

osebnih strahov oziroma negotovosti - katarza.  

• Obe dimenziji smo zaznali tokom spremljanja uvajanja induktivnega pristopa k 

moralnemu razvoju tudi v vrtcu Vodmat. 

• S tem se je potrdila naša hipoteza, da lahko v aristotelovsko pojmovani umetniški 

izkušnji prepoznamo pomembno induktivno vzgojno sredstvo, v kolikor seveda 

pojmujemo vzgojo kot kultiviranje duše in umetnost kot orodje njenega žlahtenja. 

 

O rezultatih spremljave uvajanja induktivnega vzgojnega pristopa in načinih, kako 

interpretirati vzgojne situacije, pa v delavnici po odmoru… 


