Robi Kroflič

ETIČNA OSNOVA VZGOJE ZA STRPNOST IN MULTIKULTURNOST V PREDŠOLSKEM IN OSNOVNOŠOLSKEM OBDOBJU (delovna verzija)

	Etnografski zapis: preureditev kotička
“Ker se otroci ne igrajo več z dojenčki in punčkami, smo se odločili, da bomo v tem kotičku naredili kozmetični salon. Ob mojem pripovedovanju (motivacija k aktivnosti) Saša tako odreagira: ‘Pusti ta kotiček, saj se v njem vsak dan igra Marija. Zelo rada ima dojenčke, tako rada, da ko bo velika, jih bo imela devet.” (Marija je domnevno moten otrok!)
Kotiček smo pustili tak, kot je bil, kozmetični salon pa smo naredili drugje.”
(Kroflič 2000, str. 117)

Navedeno zgodbo je zapisala vzgojiteljica skupine šestletnih otrok in opisuje spontan dogodek, ki se je zgodil med enoletnim razvojnim projektom oblikovanja procesnega modela moralne vzgoje za javne vrtce, ki je leta 1996/97 potekal v Novi Gorici v Sloveniji. Model sem figurativno označil z naslovom Med poslušnostjo in odgovornostjo, v kontekstu današnje terminologije pa bi ga lahko opisal kot poskus spodbujanja pravičnega in skrbnega okolja, ki otrokom omogoča kakovosten moralni razvoj.

Z vidika obstoječih etičnih paradigem (etike pravičnosti, etike vrlin in etike skrbi) se zastavlja vprašanje, na kakšnem razmišljanju in doživljanju je bilo utemeljeno Sašino razmišljanje o moralni dolžnosti zaščititi partikularni interes deklice z domnevnimi motnjami v razvoju? Rawls bi v ta namen izpostavil koncepta »koprene ignorance« in »izvornega položaja« ter dodal, da kljub načelni enakosti vseh pripadnikov pravične skupnosti morala predpostavlja prvenstvo zaščite koristi najšibkejšega posameznika (Drugo načelo: Socialne in ekonomske neenakosti morajo biti urejene tako, da služijo (a) največjemu dobremu najšibkejših, ki je usklajeno s splošnim načelom pravičnosti…; Rawls 1999, str. 266) Kohlberg bi se nadalje vprašal, ali in v kakšni meri je bila deklica zmožna svoje situacijsko občutljivo in visoko moralno dejanje osmisliti s sklicevanjem na obče moralno načelo, ki predpostavlja preverjanje moralne odločitve iznad dogovorov oziroma obstoječih pravil bivanja v vzgojni skupini. Zagovorniki etike vrlin bi v dejanju prepoznali močno karakterno potezo deklice, ki ji je omogočila ne le vživetje v posebne potrebe vrstnice, ampak jo je privedla do odločitve, da je ta posebna potreba pomembnejša od večinskega interesa socialne skupine, ter dodali, da je v danem primeru »…obrat k načelu, ko naravna (spontana) skrb že deluje (ali bi lahko delovala), resnično ena misel preveč.« (Noddings in Slote 2003, str. 345) Gilliganova in Noddingsova bi dejanje pripisali situacijsko obarvanemu odnosu skrbi, ki ga je omogočila izjemna potopitev v položaj domnevno motene deklice, ter dodali, da se ne moreta strinjati s Kohlbergom, ki pravi, da je »…neposredna skrb za drugega v moralnem smislu nižja oblika kot zavedno upoštevanje načel pravičnosti in človekovih pravic.« (prav tam, str. 344) 

Preden se vrnemo na prepričljivost oziroma neprepričljivost posameznih razlag opisanega dogodka, želim izraziti popolno strinjanje s trditvijo K. A. Strikea, da »…moralni pluralizem zagovarja tezo, da obstaja več moralnih dobrin, ki so mnogokrat v konfliktu… Še več, ne obstaja 'velika teorija', v kateri bi bile sintetizirane, ovrednotene in urejene vse moralne dobrine.« (Strike 1999, str. 21) Iz te teze pa izhajajo naslednje hipoteze:

	da je kljub substancialni različnosti mogoče kombinirati danes prevladujoče koncepte etike skrbi, etike pravičnosti in etike vrlin ter na tej kombinaciji zasnovati konsistenten koncept moralne vzgoje;

da je vsak moralni razvoj, kakor tudi konkretna moralna dilema, konflikten, zato je ena od ključnih nalog spodbujanja moralnega razvoja usposabljati posameznika, da se v realnih konfliktnih situacijah znajde kot moralni subjekt;
da je ne glede na dopolnjevalni vidik omenjenih etičnih usmeritev pri odločanju za metodiko moralne vzgoje v zgodnjem otroštvu (družinska vzgoja ter vzgoja v vrtcu oziroma osnovni šoli) pametno dati prednost tistim etičnim modelom, ki se bolj prilegajo naravi otrokovega prvega vstopanja v socialne interakcije (etiki skrbi), postopoma pa krepiti otrokovo zmožnost reflektiranja etičnih dilem in zavedanja kompleksne razsežnosti univerzuma osebnih in družbenih vrednot;
da je še posebej pri vprašanju tolerance in multikulturnosti potopitev v konkretno osebo drugega kot drugačnega in omogočanje življenja v skrbni in pravični heterogeni situaciji edini način zgodnjega vstopa v etično ustrezne modele multikulturnega sobivanja.

I.

Če je do dvajsetega stoletja na področju institucionalne moralne vzgoje prevladoval koncept vzgoje karakterja, zasnovan na etiki vrlin, se pod vplivom kritik na račun njene neučinkovitosti (npr. Hartshorne in May) in indoktrinarnosti (npr. Kohlberg) vzpostavi cela vrsta novih pristopov z bolj ali manj izdelanimi etičnimi paradigmami (Noddings and Slote 2003, pp. 350-352). Po obdobju močnih spopadov med pristaši različnih etičnih usmeritev (med zagovorniki etike pravičnosti, etike skrbi in etike vrlin, med zagovorniki liberalizma in komunitarci) je vse bolj izpostavljen apel po iskanju »skupnega glasu«, ki bi ohranil barvitost moralnega pluralizma in pravico posameznikov oziroma pripadnikov različnih kulturnih, etničnih, rasnih in drugih manjšin, da se v svetu večinske kulture sliši njihov posebni glas (Callan 1998, str. 51; Noddings 1999, str. 14-15; Strike 1999, str. 28-29; Katz 1999, str. 73 itn.). Da pa bi lahko povezali različne etične usmeritve v sklenjeno celoto, morajo v interpretacijah posameznih etičnih teorij prevladati določeni skupni pogledi, do katerih lahko pridemo z branjem navzkrižne kritike zagovornikov različnih teorij.

Tako je za etiko pravičnosti ključno, da:

	se vzpostavi razlika med pravičnostjo kot skupno vrednoto in izhajanjem iz konkretnih političnih, ekonomskih in socialnih pravic;

se odrečemo težnji po univerzalni etiki in poudarimo Rawlsovo načelo diference ter pravilno razumevanje sklepanja pod kopreno ignorance v izvornem položaju;
spodbudimo takšno moralno razsojanje, ki je usmerjeno v prepoznavanje in strpno dopuščanje različnosti in iz spoštovanja drugega izvirajoči moralni distres (Callan 1997, str. 198-202);
kot motivacijske sile poleg racionalnega presojanja izpostavimo tudi krepitev občutka pravičnosti in povezovalnega koncepta dobrega. 

Za države mladih demokracij, kakršna je Slovenija, je še posebej značilna fascinacija z doslednim uveljavljanjem diskurza človekovih in otrokovih pravic v šolah, za katerega mnogi verjamejo, da je nadomestil potrebo po oblikovanju vzgojnega koncepta. Pri tem se pozablja na nekatera teoretska predvidevanja, ki svarijo pred enačenjem splošnega koncepta/vrednote pravičnosti s konkretnimi pravnimi pristopi: tako v praksi usmeritev v skrb omogoča večjo mero kontekstualne fleksibilnosti in upoštevanja razlik kot spoštovanje obstoječih pravil (Strike 1999, str. 26), vzgoje malega otroka v družini pa nobena normalna oseba ne bi zasnovala na izhodišču sodišča (prav tam, str. 28). Noddingsova in Slote nadalje opozorita, da jezik pravic vidi ljudi kot ločena bitja, kajti pravice nas ščitijo pred vmešavanjem drugih, ženske pa razmišljajo bolj v kontekstu povezanosti ljudi (Noddings in Slote 2003, str. 344) Končno pa Noddingsova temu dodaja še pomembno politično opozorilo, da so konkretni modeli enakosti, pa tudi etika pravičnosti, popularni zaradi liberalne politične in ekonomske tradicije, ter dodaja: »…sama se prištevam med pripadnike liberalne tradicije. A dobro bi bilo, da se oddaljimo izza liberalizma. Toda preden razvijemo načine, kako zapustiti liberalizem in ohraniti njegove pozitivne razsežnosti, bi se morali vsaj zavedati njegovih slabosti.« (Noddings 1999, str. 18)

Da je načela etike pravičnosti mogoče razumeti izza ideala univerzalizma is s tem etiko pravičnosti približati ostalim etičnim usmeritvam, nas nazorno prepričuje Strike s trditvami da je »…univerzalnost formalno pravilo razsojanja in se ne nanaša na specifične moralne razloge… Kar je pomembno za razliko med pravičnostjo in skrbjo, torej ni vprašanje univerzalnosti.« (Strike 1999, str. 24) Kohlebergova opisana dilema Heinza (kraja zdravil, da pomagamo ljubljeni osebi) po Strikeu ne predpostavlja nobene univerzalne prepovedi kraje niti univerzalne zapovedi kraje, kadar rešujemo življenje. Zahteva le konsistenten zagovor dobrega argumenta. Še več: »Tisto, kar univerzalnost zahteva, je, da je vsak, ki reče 'Ker bo moja ljubljena umrla, če ne ukradem zdravila, ali lahko storim to?', pripravljen reči tudi 'Če bi tvoja ljubljena umirala, bi bil enako upravičen do kraje zdravila.'. Tukaj univerzalnost prepozna povezanost med dvema osebama kot argument/motiv. Ne odklanja opravičevanja/utemeljevanja rešitve s pomočjo argumenta skrbi. Ampak jo univerzalizira… Vztraja le na konsistentnosti – da katerikoli moj razlog za ali proti kraji zdravila velja tudi zate v podobni situaciji.« (Prav tam) 

Podobno logiko razumevanja Rawlsove etike pravičnosti pa izpelje tudi Callan s trditvijo, da je bistvo etike pravičnosti koncept pravičnosti kot razsodnosti, ta pa predpostavlja vrsto vzajemno razvitih navad, želja, čustvenih nagnjenj in intelektualnih kapacitet, ki omogočajo kontekstualno občutljivo sklepanje; ta ideja torej ne predpostavlja nobenega preprostega vodilnega pravila/načela moralne izbire (Callan 1997, str.8). 

Ker smo s tem odgovorili že na največkrat napadeno trditev, da se etika pravičnosti omejuje na racionalno razsojanje, zato zahteva čustveno neangažiranega posameznika, ki ima težave s preseganjem lastne individualnosti in motiviranostjo za etično ravnanje, si oglejmo še zahtevo po takšnem moralnem razsojanju, ki je usmerjeno v prepoznavanje in strpno dopuščanje različnosti. Ta izhaja iz mnogokrat izražene potrebe, da etika pravičnosti zagotovi utemeljitev etičnega dejanja ter pri tem ohrani občutljivost za različne etične poglede in kontekst konkretne etične situacije. Ker živimo v svetu razlik, se »…največ lahko naučimo iz najbolj neugodnih/nasprotujočih situacij, ki jih zase nikoli ne bi izbrali. Ko je življenje najbolj zapleteno, prežeto z bolečino in težavami, takrat osebnostno rastemo v največji meri… …stiska je lahko eno od presežnih razpoloženj, v katerih vzgoja cveti – razpoloženje, ki sili pravičnost navzven, ruši zidove 'moranja' in namesto opisanega razodeva tisto, kar je.« (Katz 1999, str. 72) Moralni konflikt je torej lahko idealna vzgojna situacija (Kroflič 2002), če smo seveda zmožni razviti ustrezna komunikacijska orodja za njegovo reševanje. Že citirani E. Callan kot temeljno razsežnost pravičnosti kot razsodnosti ponudi koncept moralnega distresa: »Z 'moralnim distresom' označujem vrsto emocij, ki lahko spremljajo naš odziv na moralno odbijajoče/obrambne besede ali dejanja drugih ali nas samih. Pokaže se lahko v dveh osnovnih oblikah: kot iz drugega usmerjen, ki ga sprožijo zaznane napake soljudi, in iz sebe usmerjen, ki ga sproži negativno ovrednotenje naših lastnih dejanj oziroma samopodobe… Ker je dovzetnost za moralni distres temeljna značilnost vrline, moramo v procesu moralne vzgoje v posamezniku vzbuditi in ustrezno oblikovati obremenjujočo vrsto emocij.« (Callan 1997, str. 200) Callan sicer opozarja, da lahko moralni distres vodi v patološkost, kar pomeni, da »…ne moremo zagovarjati nobene moralnosti brez tveganja, kakor tudi ne nobene moralne vzgoje brez tveganja.« (Prav tam, str. 201) A hkrati dodaja, da nas koncept šole brez zamer in konfliktov pripelje do izogibanja dialogu in do potlačenja vsega, kar vodi k vzbujanju moralnega distresa, povezanega z obzirnim sprejemanjem drugega/drugačnega (prav tam, str. 202). (Konflikten) dialog pa je poleg vzajemnega zaupanja in povezanosti pogoj pluralistične šole (prav tam).

Da bi lahko s kombinacijo postulatov etike pravičnosti, etike skrbi in etike vrlin prišli do konsistentnega temelja vzgojnega koncepta javne vzgojno-izobraževalne institucije, moramo sprejeti tudi odločitev za kritično dopolnitev etike skrbi in etike vrlin:

	etika skrbi mora kot temeljno vrednoto sprejeti tako medčloveški odnos kot položaj sočloveka;

ne glede na etično ustreznost mora biti tudi skrb racionalno utemeljena, hkrati pa se izkaže, da je dolgoročno uspešna le tista oblika skrbi, ki jo podpira ustrezen občutek pravičnosti udeležencev odnosa;
razmišljati moramo o odnosih skrbi v konfliktnem okolju, ko objekt skrbi težko prepoznamo kot prijateljsko osebo;
skrb ni nujna kakovost močne osebnosti/karakterja, niti se ne kaže zgolj kot skrb za sočloveka, ampak tudi zase, za tujce in oddaljene druge, okolico in idejno/duhovno izročilo tradicije (glej Noddings 1992).

Ugovor zgolj odnosni zasnovi etike skrbi N. Noddings najdemo pri  Strikeu (1999, str. 176) in Callanu, ki pravi: »Osebe so same na sebi vrednota, ki se ne da omejiti na odnose, v katere so vključene, tudi ko so odnosi zasnovani na vezeh nesebične ljubezni; in njihova vrednost ustvarja dokončne ugotovitve o potrebni pomoči oziroma prizanašanju sočloveku – drugače rečeno o moralnih pravicah – ki niso naključne glede na čustva, ki lahko ali pa tudi ne morejo združiti posamezne člane moralne skupnosti.« (Callan 1998, str. 55) Ali kot je podobno idejo razvil P. Tillich: »Pravičnost lahko dosežemo le, če sta zahteva univerzalnega zakona in zahteva posamične situacije (kot manifestaciji moči, op. R. K.) sprejeti in delujeta učinkovito v konkretni situaciji. Ljubezen pa ustvari možnost udeleženosti v konkretni situaciji.« (Tillich 1954, str. 15). 

Da bi lahko sprejeli osebo sočloveka kot vrednoto ne glede na intenzivnost osebnega odnosa skrbi oziroma osebne bližine, moramo tudi načela etike skrbi ustrezno racionalno utemeljiti ter jih uglasiti z načeli pravičnosti. Noddingsova prizna, da je tudi pri etiki skrbi razumevanje nujno, a motivacija za etično ravnanje ne izhaja iz racionaliziranih moralnih načel in deontološke obveze 'moram', ampak iz občutenja z drugim in za drugega (Noddings 2002, str. 14). Hkrati pa se po Strikeu pokaže, da so trajno skrbni le tisti odnosi, ki jih objekt skrbi ne doživlja kot kapriciozne, ampak kot pravične (Strike 1999, str. 28)

Končno moramo etiki skrbi in vrlin povezati tudi z vprašanji možnega razkoraka med močjo osebnosti/karakterja in moralnostjo ter z vprašanjem etičnosti izven osebnih odnosov z bližnjimi osebami. Eden največjih paradoksov, ki ga je težko uglasiti zgolj z etiko vrlin in vzgojo karakterja, je spoznanje, da »…nekatere osebnosti z močnim karakterjem zagrešijo grozna dejanja svojim bližnjim. Ljudje, ki so resnicoljubni, lojalni državljani, poslušni avtoriteti, vestni in na nek način odgovorni, ne morejo nikoli storiti zločinov proti človeštvu.« (Noddings 2002, str. 152) Tudi če imamo torej pri vzgoji opraviti z vplivanjem na osebnost oziroma karakter, vzgoja moralnosti predpostavlja razvoj nekaterih posebnih veščin ter oblikovanje ustreznih moralnih občutkov tudi izven tesnih osebnih stikov. Tako lahko koncept 'skrbi o' za razliko od koncepta osebne 'skrbi za' razumemo kot oblikovanje splošnega občutka pravičnosti (prav tam, str. 85-86), hkrati pa Noddingsova v zgodnejših delih vzpostavi celo paleto odnosov skrbi, med katerimi bi posebej izpostavil odnos do lastnega duhovnega razvoja (Noddings 1992, str. 81-85) ter odnos do idejno/duhovnega izročila tradicije (prav tam, str. 150-172). Prvega zato, ker dobijo koncepti 'odnosne etike' in 'človeka kot osebe' ustrezno metafizično podstat šele v duhovni dimenziji: »Duhovnost proučujemo, ker se nas dotika individualno in kolektivno, je namreč središče eksistencialne skrbi...« (prav tam, str. 85), ki jo posebej izpostavi Evropska personalistična filozofija (Buber, Levinas itn.). Drugega pa zato, ker je končni pogoj vsakega smiselnega in signifikantnega učenja in s tem tudi osebnega razvoja zmožnost potopiti se v sporočilo duhovnega izročila ter mu dovoliti, da z novimi izkušnjami preoblikuje naš trenutni miselni in vrednostni horizont (Gadamer 1979; glej Kroflič 2003).

II.

Da bi lahko potrdili hipotezo, da je pri odločanju za metodiko moralne vzgoje v zgodnjem otroštvu (družinska vzgoja ter vzgoja v vrtcu oziroma osnovni šoli) pametno dati prednost tistim etičnim modelom, ki se bolj prilegajo naravi otrokovega prvega vstopanja v socialne interakcije (etiki skrbi), postopoma pa krepiti otrokovo zmožnost reflektiranja etičnih dilem in zavedanja kompleksne razsežnosti univerzuma osebnih in družbenih vrednot, si oglejmo nekaj psiholoških in filozofskih pristopov k razumevanju moralnega razvoja otroka v zgodnjem otroštvu.

Začnimo s trditvijo R. S. Petersa, da je temeljni paradoks moralne vzgoje v tem, da čeprav v vzgoji težimo k »čim inteligentnejši zmožnosti prilagajanja racionalnemu kodu« s »primerno mero sponatanega navdušenja/zavzetosti za moralno delovanje« (Peters 1998, str. 38), »…nam poznavanje preprostih dejstev o otrokovem razvoju razkriva, da je otrok v obdobju možnega najuspešnejšega vzgojnega vplivanja nezmožen te forme življenja in gluh za primerno vstopanje vanjo.« (Prav tam, str. 32) Zato se prva moralna vzgoja nujno odvija v smislu urjenja moralnih navad, konsistenten koncept moralnega razvoja pa mora zagotoviti takšno oblikovanje moralnih navad, ki ne bodo nasprotovale kasnejši moralni refleksiji (prav tam, str. 39). Očitno se tudi Rawls zaveda Petersovega paradoksa moralne vzgoje. V poglavju o čutu pravičnosti namreč izpostavi idejo, da je stabilnost pravične skupnosti v veliki meri odvisna od »…močne in učinkovite želje, da ravnamo po načelih pravičnosti…« (Rawls 1999, str. 398), ta želja pa je vedno znova v nasprotju s posameznikovimi partikularnimi motivi (prav tam, str. 399); zato je »…moralni pogled izjemno zapletena struktura načel, idealov in zaznav, ter vključuje vse elemente mišljenja, ravnanja in emocij.« (Prav tam, str. 404) In čeprav se odreče nalogi, da bi vzpostavil lastno teorijo moralnega razvoja, Rawls pojasni svoj pogled nanj v kontekstu treh bolj ali manj zaporednih faz. Za nas sta zanimivi prvi dve fazi: morala avtoritete, ki sodi v obdobje (pretežno) družinske vzgoje, ko otrok še nima zgrajenega koncepta pravičnosti, temeljni medij moralnega razvoja pa je ljubezen in skrb za otroka, preko katere se v otroku vzpostavijo recipročni moralni občutki, ter zahteve avtoritete, ki morajo biti ravno zato, ker otrok še ni zmožen moralnega razsojanja, brez izjeme pravične (prav tam, str. 405-408); ter morala skupnosti (ki se po Rawlsu sklada s Kohlbergovo tretjo do peto stopnjo; prav tam, str. 404), v kateri »…deluje oseba v skladu celote sistema sodelovanja v skupnosti in ciljev, ki jim ta skupnost sledi.« (Prav tam, str. 410) Ena najpomembnejših skupnosti, v katere vstopa otrok oziroma mladostnik v tem razvojnem obdobju, je seveda šola, načela njenega vodenja pa temeljijo na priznavanju različnih pogledov, prepoznavanju teh razlik in usklajevanju različnih pogledov in pričakovanj v skladu z minimalno stopnjo dogovora (prav tam).

Še en dokaz torej, da Rawlsova etika pravičnosti ne nasprotuje idejam etike skrbi in etike vrlin, danes potrjujejo mnoge razvojno-psihološke raziskave. Tako se med otroki in odraslimi (subjekti skrbi) že v prvih mesecih razvije čustvena izmenjava kot oblika »protokonverzacije« (Trevarthen 1993; povzeto po Marjanovič Umek L. in Zupančič M., 2001), ki jim sledi razumevanje drugih ljudi kot intencionalnih posrednikov po analogiji s seboj (Tomasello 1995; prav tam) ter prijateljsko (vrstniško) sodelovanje, tudi kadar pride do konfliktov (Hartup 1993; prav tam). Iste ugotovitve potrjuje Hoffmanovo raziskovanje empatije (1987, 2000; prav tam), ki ga prikaže kot koncept, ki izhajajoč iz emocionalne izmenjave, postopoma vključuje razvoj kognitivnih kapacitet. Za Hoffmanove raziskave tudi Noddingsova ugotavlja izjemno sorodnost konceptov 'empatije' in 'potopitve' ter obžaluje, da med njimi doslej še ni prišlo do sodelovanja na področju raziskovanja moralnosti (Noddings 2002, str. 151). 

Zagotovo najbližja pa je povezava med zagovorniki teorije objektnih odnosov (Kernberg, Kohut, Winnicott itn.) in zagovorniki ontogenetskega primata odnosa skrbi pri oblikovanju ustreznega moralnega razvoja v otroštvu (Noddinmgs, Rawls). Preko konceptov simbioze, zrcalnega stadija, primarne emocionalne (imaginarne) identifikacije in simbolne identifikacije namreč zagovorniki teorije objektnih odnosov omogočijo razumevanje pomena čustveno stabilnega in skrbnega okolja, ki se postopoma dograjuje s sprejemanjem moralnih pravil kot simbolnih objektov identifikacije. Če je za otrokov razvoj v prvih mesecih življenja najpomembnejše čustveno zlitje objekta in subjekta skrbi (simbioza), nam kasneje identifikacija z racionaliziranimi moralnimi pravili omogoča zmanjševanje čustvene navezanosti na avtoriteto pomembnih odraslih oseb, krepitev procesov separacije in individuacije ter rast socialno-kognitivnih kompetenc (Kroflič 2000, str. 44-84).

Sprejetje teh teoretskih izhodišč v kurikularnem smislu od zasnove vzgojnega koncepta vrtca oziroma osnovne šole zahteva usmeritev v procesno načrtovanje, ki izpostavi kombinacijo ključnih posrednih in neposrednih vzgojnih dejavnikov: oblikovanje ustrezne klime medvrstniških odnosov, otrokovega odnosa do avtoritete učitelja kot objekta identifikacije, organizacija medsebojnega sodelovanja in pomoči, vzpodbujanje procesov dogovarjanja o skupnih pravilih bivanja, interpretacija različnih mnenj in želja v konfliktnih situacijah in obravnavanje tem s področja etike medosebnih odnosov (predvsem preko otroške literature) (Kroflič 2000, str. 85-144). Hkrati pa ta model predpostavlja novo interpretacijo nekaterih temeljnih vzgojno-teoretskih konceptov (predvsem povezave koncepta samoomejitvene avtoritete (prav tam, str. 65-84) s konceptom pedagoškega erosa (Kroflič 2003 a)).

III.

Kakšno zvezo ima predstavljeni model spodbujanja moralnega razvoja za oblikovanje strpnega in multikulturnega okolja? Strpnost in z njo sprejetje drugega kot drugačnega v vlogi objekta in subjekta skrbi na načelih pravičnosti je izjemno zahteven koncept (v emocionalnem in kognitivnem smislu), saj zahteva preseganje občutka emocionalne ogroženosti od drugega kot drugačnega in s tem tujega, kakor tudi spoznanje drugačnega kot vrednega in pripravljenost na vzajemno komunikacijo in sobivanje. To je mogoče doseči le v inkluzivnih okoljih, ki poskrbijo ne le za pravično vključevanje drugačnih otrok, ampak tudi za potopitev (empatično vživetje) v to drugačnost in postopno razumevanje nove kakovosti bivanja. 

Le takšno okolje omogoči že predšolskemu otroku, kakršna je Saša iz zgodbice na začetku, da postavi posebno potrebo šibkejšega otroka pred dogovorjene interese večine. Spontano sprejetje partikularne drugačnosti torej, pri katerem bi bilo vsako sklicevanje na ustrezna etična načela ena misel preveč…
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