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Vzgojno-teoretske in etične paradigme interaktivne pedagogike (delovna verzija)


	Povzetek:
Razpravo o razvoju pedagogike v obdobju postmoderne in informacijske dobe zaznamuje dilema o nadaljnjem razvoju paradigme odnosa med učiteljem in učencem. Medtem ko I. Ilich napove konec šole in s tem tehnološko zamenjavo neposrednega odnosa med učiteljem in učencem, socialni konstruktivisti izpostavijo nenadomestljivost aktivnega spodbujanja otrokovega razvoja v socialni interakciji med otrokom in odraslo osebo oziroma vrstniki. Hkrati se začno oblikovati strokovni standardi pedagoške interakcije. Vzgojno-teoretski koncepti se ukvarjajo z obliko pedagoške avtoritete in poskušajo razrešiti staro razsvetljensko dilemo vzgoje kot oblike podrejanja, ki osvobaja (Kant, Delors). Etični modeli pa izpostavijo problem vzgoje za postmoderne vrednote (etika vrednot), pravičnosti pedagoškega odnosa (etika pravičnosti) in značilnosti otrokovih prvih vstopov v socialno interakcijo (etika skrbi). Na podlagi teoretske analize omenjenih konceptov je mogoče izpostaviti hipotezo, da otrok vstopa v prve etične odnose zaradi skrbi za ohranjanje pozitivnega odnosa s pomembnim drugim, postopoma pa ta odnos nadgrajuje z razumevanjem norm in načel pravičnosti. Zato je kombinacija načel etike skrbi z etiko pravičnosti najustreznejša osnova programa moralne vzgoje v vrtcu in osnovni šoli.



Za uvod v razpravo o vlogi interaktivne pedagoške usmeritve lahko postavimo vprašanje vzrokov povečevanja pojava mladostniškega nasilja (umori!) v ZDA, ki ga z izjemno natančnostjo obdela Michael Moore, dobitnik letošnjega oskarja (2003) za najboljši dokumentarni film Bowling za Colombino. Sporočilo filma je nedvoumno: krivde za mladostniško nasilje ne moremo pripisati filmu in televiziji, računalniškim igricam in internetu, metalski glasbi in z njo povezani ikonografiji satanizma, niti mnogo prelahko dostopnemu orožju, saj vse našteto velja tudi za okolje mladih v sosednji Kanadi, pa tam nimajo težav ne z mladoletnim, ne odraslim nasilnim kriminalom. Glavni krivec za rekordno statistično prisotnost nasilja v ZDA je po M. Mooru kultura strahu in ogroženosti ter iz nje izpeljana ustavna pravica do samozaščite, ki jo ustvarja svet referenčnih odraslih oseb: od politikov preko popularnih orožarskih društev do pomembnih odraslih in vrstnikov. Šele kombinacija medijskih sporočil in odzivov pomembnih živih oseb torej ustvari pogoje za močne vzgoje učinke, pa naj so izrazito negativne ali pozitivne narave.

Zakaj začenjam prispevek z vprašanjem razmerja med tehnološkimi in človeškimi vzgojnimi vplivi? Ne le zato, ker je I. Ilich (1980) v začetku sedemdesetih let napovedoval zamenjavo šole s tehnološkimi posredovalci znanja, ampak tudi zato, ker se tehnološki posredniki informacij spreminjajo v smer interaktivnih medijev, ki so zmožni uporabnika zvabiti v aktivno komunikacijo in s tem vzpostaviti stanje navidezne (virtualne) resničnosti.


Dileme interaktivne pedagogike v obdobju informacijske revolucije

Drugo polovico dvajsetega stoletja mnogi teoretiki označujejo tudi kot informacijsko dobo, ki je korenito spremenila kakovost življenja tako v pozitivni kot negativni smeri, hkrati pa je narekovala spremembe pedagoških paradigem in modelov vzgajanja in poučevanja. Med starša in otroka ter med učitelja in učenca se vse pogosteje vriva nov člen oziroma posrednik, ki lahko v veliki meri nadomesti neposredno komunikacijo med otrokom in pomembnimi odraslimi osebami ali vsaj omeji doslej brezmejne zmožnosti direktivnega posredovanja informacij, vrednot in vedenjskih vzorcev. In ker se mnoge informacijske tehnologije (med katerimi je najznačilnejši primer razraščanje interneta) razvijajo v smeri vse kompleksnejše interaktivnosti, dobivajo moč ustvarjanja nove medijske (virtualne) realnosti z močnimi pozitivnimi in/ali negativnimi učinki. Holmes in Russell (1999) ugotavljata, do so po eni strani komunikacijsko-informacijske tehnologije izjemno socialne, saj dovoljujejo globalno povezanost (uporabnik se počuti povezanega s celim svetom, komunicira lahko s konkretno osebo v realnem času, samostojno pridobiva informacije iz svetovnih zbirk podatkov, ureja svoje obveznosti (ureja bančne storitve, nakupuje…), ne da bi zapustil stol pred zaslonom računalnika…), po drugi strani pa pospešujejo asocialno vedenje s svojim sofisticiranim solipsističnim učinkom virtualne resničnosti.

Z drugimi besedami povedano, informacijsko-tehnološka revolucija ustvarja vrednostno nasprotujoče učinke. Na eni strani je z omogočanjem bolj demokratičnega samostojnega dostopa do svetovnih zbirk podatkov pomagala razbiti klasični patriarhalni koncept apostolske avtoritete (glej Kroflič 1997), otrokom in mladostnikom pa je omogočila lažjo emancipacijo od starševskega nadzora in zmožnost oblikovanja lastne kulture (Holmes in Russell 1999). Po drugi strani pa je prinesla izjemno količino novih podatkov, ki jih uporabniki vse težje predelujemo v smiselne informacije (LIFT – Learning in Future of Tehnology) in zasedla veliko količino časa, ki bi ga sicer preživeli v »face to face« namesto v »face to screen« odnosih.

Hkrati lahko izpostavimo še eno odločilno spoznanje: tako kot resne sociološke raziskave medijskih učinkov na stališča, vrednote in vedenje odjemalcev niso mogle potrditi neposrednega učinka medijskih sporočil (pa naj bi bil pozitiven ali negativen), je tudi na področju pedagoških študij prevladalo stališče o nenadomestljivosti medosebne komunikacije in večnosti nekaterih temeljnih pedagoških konceptov in vprašanj, kakršen je na primer kantovski paradoks podrejanja avtoriteti, ki naj bi osvobajala (augeou, auxu, auctum), tudi ko gre za tako mejna vprašanja, kot je spodbujanje otrokove ustvarjalnosti (glej Kroflič 2002).

Po Hipflovi raziskave o kratkotrajnih učinkih nasilja na televiziji zavračajo posplošene trditve, da nasilje na televiziji zvišuje pripravljenost gledalcev za agresivno vedenje. Pri otrocih in mladostnikih pa se vendarle lahko pojavi povečana stopnja agresivnosti, vendar le, če so izpolnjeni določeni pogoji, kot npr. močna osredotočenost otrok na gledanje televizije, pogosto gledanje televizije, predhodno obstoječ visok potencial agresivnosti pri gledalcu, socialno okolje z relativno visoko ravnijo agresivnosti, šibki socialni kontakti gledalca in s tem povezana močna odvisnost od televizije, zelo pozitivno obarvani nasilni prizori itd. (Hipfl 1995)  Hkrati avtorica dodaja: »Odločno pa moramo zavrniti mnogokrat izraženo domnevo, da je rastoča stopnja kriminalitete, ki jo opažamo v današnji družbi, posledica nasilja na televiziji. Pri tem igrajo družbene in socialne razmere, kot so npr. rastoča osamljenost, racionalizacija, tehnizacija itd. vsaj tako pomembno vlogo.« (Prav tam, str. 47)

Tudi Danska razvoja LIFT študija o učenju v prihodnosti tehnologije izpostavi pomen neposrednih osebnih dejavnikov. Če je namreč tehnološka revolucija omogočila lažji dostop do množice podatkov (data), pa jih človek vse težje pretvarja v smiselne informacije (information, knowledge). Da bi se to stanje spremenilo, je potrebno bistveno spremeniti način šolanja: ljudi je treba usposobiti za iskanje informacij, pripraviti jih je treba za vseživljenjsko samostojno učenje, omogočiti jim je treba, da si izgradijo miselne sheme, s katerimi bodo povezovali informacije v smiselne celote, hkrati pa je treba razvijati uporabo kritičnega mišljenja. Te nove naloge zahtevajo spremembo učiteljevega položaja (in avtoritete) v razredu ter organizacijske spremembe v šoli kot instituciji, ki v svojem delu vključuje širok izbor dostopnih virov informacij ter vključuje njihovo uporabo v didaktično zasnovo pouka.

Učitelj naj bi danes namesto ekskluzivnega posredovalca informacij prevzemal vlogo izkušene osebe, ki učencu pomaga pri interpretaciji golih podatkov v smiselne informacije. S tem pa se še bolj kot v preteklosti, ko je njegova moč (avtoriteta) slonela na formalnem položaju, postavlja vprašanje njegovega položaja osebe, vredne zaupanja in ustreznega modela avtoritete, povezane z emocionalno podporo (pedagoškim erosom) (glej Kroflič 2000). Ali kot podobno misel izrazijo člani UNESCO-ve študije Učenje: skriti zaklad: “Da bi zavarovali neodvisnost vesti, morata vzgoja in izobraževanje od otroštva naprej vseskozi oblikovati sposobnost kritične presoje, ki omogoča svobodno razmišljanje in neodvisno delovanje… Tu pa se pojavi vprašanje ravnotežja med svobodo posameznika in načelom avtoritete, ki prepleta vse poučevanje. To osvetljuje vlogo učiteljev pri oblikovanju učenčevega neodvisnega kritičnega mišljenja, ki ga bodo tisti, ki bodo sodelovali v javnem življenju, neogibno potrebovali.” (Delors idr. 1996, str. 56) 


Človekove ter otrokove pravice in nove paradigme etične osnove interaktivne pedagogike

Če je do srede dvajsetega stoletja temeljno vrednostno-teoretsko podlago pedagoške teorije in prakse zagotavljala predvsem etika vrlin, se po drugi svetovni vojni kot zavezujoča teoretska paradigma vzpostavi Deklaracija o človekovih pravicah, ki se ji kasneje pridruži Konvencija o otrokovih pravicah ter pravo vrenje novih idej na področju etičnih konceptov, ki naj bi zagotovili neideološko in bolj učinkovito teoretsko podlago vzgojnim prizadevanjem v družini, predšolskih in šolskih institucijah, pa tudi v drugih družbenih institucijah, ki vplivajo na posameznikov osebnostni razvoj (zdravstvo, službe socialnega skrbstva, mediji, različne institucije civilne družbe itn.) (Kroflič 2003). Ena od idej, ki usmerja iskanje nove etične osnove vzgoje in izobraževanja, ki bi uveljavila mednarodno sprejete standarde zaščite otrokovih pravic, je »…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.« (Prav tam, str. 2)

Očitke klasičnemu kulturno-transmisijskemu modelu vzgoje, ki je temeljil na aristoteljanskemu modelu etike vrlin, lahko povzamemo z ugotovitvami o njeni neučinkovitosti in avtoritarni indoktrinarnosti. Empirične socialno-psihološke študije Hartshorna in Maya so že v dvajsetih letih prejšnjega stoletja pokazale, da vzgoja karakterja vse prevečkrat pristane na konceptu »vrednot kot mila za pranje vesti«, ko z vzgojo posredovane vrednote sprejmemo, a jih v konkretnem dejanju ne uporabimo kot vodilo moralnosti, ampak po storjenem (nemoralnem dejanju) kot sredstvo samo-opravičevanja, rekoč: vem da sem storil napako, a sem še vedno dober človek (Pečjak 1999). Temu očitku se po drugi svetovni vojni pridruži spoznanje o avtoritarnosti in indoktrinarnosti klasične vzgoje karakterja (Kohlberg; glej Noddings in Slote 2003, str. 350-351), v tako imenovani liberalni pedagoški tradiciji pa se kot temeljni cilj moralne in na njej sloneče državljanske vzgoje pojavi težnja k »čim inteligentnejši zmožnosti prilagajanja racionalnemu kodu« s »primerno mero spontane zavzetosti za moralno delovanje« (Peters 1998, str. 38). Z drugimi besedami povedano, z moralno vzgojo naj bi vzpostavili racionalnega moralnega subjekta, ki razume logiko etičnega imperativa, se odgovorno odloči za spoštovanje dogovorjenih moralnih norm, predpostavljenih v konceptih človekovih in otrokovih pravic, na družbeni ravni pa sprejme vlogo aktivnega državljana (Gutmann 1987).

A tudi liberalna pedagoška tradicija, sloneča na etiki pravičnosti (Rawls 1999), pokaže svoje pomanjkljivosti, do katerih moramo biti še posebej pozorni danes, ko se zdi, da se nevarno krepi (ne)posredna zveza med politično-gospodarskimi trendi globalizacije in liberalnimi koncepti državljanskih vrednot in moralne vzgoje (Noddings 1999, str. 18).

Glavni očitki liberalni pedagogiki in predpostavljeni etiki pravičnosti so naslednji:

	moralna apatija: C. Gilligan in N. Noddings očitata zagovornikom etike pravičnosti, da preveč izpostavijo racionalni diskurz obče veljavnih pravic, ta pa podobno kot Platonovo filozofsko mišljene, ki zahteva določeno stanje 'apatije',  predpostavlja breztemeljni ('desituated self') oziroma nevpleteni jaz ('disinterested self') (Strike 1999, str. 23). Očitke o spodbujanju moralne nevpletenosti, ki naj bi bila značilna za Rawlsov koncept razsojanja v izvornem položaju pod kopreno ignorance, zavrne Strike rekoč, da Rawls z njima predpostavi etično razsojanje o sočloveku kot enako upravičenemu do vseh državljanskih pravic in svoboščin ne glede na njegov specifičen spolni, religiozni, rasni osebni itn. položaj (prav tam, str. 33); hkrati pa izpostavi, »…da  bi v skrbnem svetu potrebovali manj zakonov in bi manj skrbeli za pravičnost…« (Prav tam, str. 29);

	diskriminatornost univerzalizma: feministični koncept etike skrbi je nastal na podlagi raziskav C. Gilligan, ki je dokazala, da je Kohlbergov model moralnega razsojanja favoriziral logiko etičnega razmišljanja, značilno za belo moško populacijo srednjega sloja, medtem ko ženske in pripadniki nekaterih drugih kultur uporabljajo enako pomembne, čeprav substancialno različne modele etičnega mišljenja (Gilligan 2001). Zato se danes pojavljajo apeli po inkluzivni družbi/šoli, ki bo tako teoretično kot praktično omogočila različnim glasovom, da se bodo lahko enakovredno uveljavili (glej Callan 1998, Noddings 1999, Strike 1999, Katz 1999 itn.; povzeto po Kroflič 2003), poudarek Rawlsovega koncepta etike pravičnosti pa naj ne bi bil več na univerzalnih imperativih pravičnosti, ampak na razsodni oziroma konsistentni, čeprav kontekstualno občutljivi etični odločitvi (Strike 1999, str. 24; Callan 1997, str.8); 
	izhodišče – posameznik kot racionalni subjekt in ne skupnost: prevelik poudarek na racionalnem usklajevanju posameznikovih moralnih namer z moralnimi normami, pravili in načeli privede po Kohlberga do ugotovitve, da mnogi posamezniki vedo, kaj je pravično, pa v konkretni situaciji tega ne storijo – torej do razkoraka med 'deontološko' in 'odgovorno sodbo', ki se v abstraktno racionalnem modelu vzgoje pravičnosti poglablja (glej Kroflič 2000). Noddingsova pa izpostavi še globljo substancialno razliko med etiko pravičnosti in etiko skrbi, ki naj bi bila v tem, 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), kar je eden od razlogov za teoretske spore med zagovorniki individualne nasproti skupnostni (komunitarni) etiki (glej Rasmussen 1990).


Meni osebno najprepričljivejši očitek o nezadostnosti etike pravičnosti kot podlagi vzgojno-teoretskim konceptom pa je misel K. Strika, da:

	vzgoje malega otroka v družini nobena normalna oseba ne bi zasnovala na modelu sodišča (Strike 1999, str. 28).


Pozivi nekaterih učiteljev v Slovenskih šolah kažejo, da model sodišča, na katerem je zgrajen postopek izrekanja vzgojnih ukrepov v osnovni in srednjih šolah, tudi ni povsem neproblematičen, kljub temu, da je v te postopke vnesel večjo mero preglednosti in zaščite učenčevih/dijakovih procesnih pravic, v pravilnikih pa je pedagoška logika izrekanja ukrepov posebej izpostavljena. Zato se osnovnošolski učitelji na razredni stopnji izogibajo disciplinskim postopkom po postopku pravilnika, svoje osebne strategije discipliniranja, temelječe na pogovoru in prepričevanju, vidijo kot »pedagoške«, medtem ko formalne postopke izrekanja vzgojnih ukrepov po pravilniku opredeljujejo kot »pravne« (glej Horvat-Pšunder 2001).

Temu lahko dodam še svoj očitek, da se pojmovanje morale kot delovanja v skladu z racionalnimi normami/načelom pravičnosti ne sklada z naravo otrokovega prvega vstopanja v socialne stike in oblikovanja zgodnjih prototipov moralnih odzivov, kakor tudi ne pomeni, da je visoko racionalno ozaveščeno delovanje v moralnem smislu boljše od čustveno občutljivega odzivanja na kontekst moralne dileme, kajti ne moremo se strinjati s Kohlbergom, da je »…neposredna skrb za drugega v moralnem smislu nižja oblika kot zavedno upoštevanje načel pravičnosti in človekovih pravic…« (Noddings in Slote 2003, str. 344), saj je »…obrat k načelu, ko naravna (spontana) skrb že deluje (ali bi lahko delovala), resnično ena misel preveč.« (Prav tam, str. 345)

Mnoge novejše razvojno psihološke raziskave namreč ugotavljajo, da otrok že v zgodnjem otroštvu, torej še preden vzpostavi kognitivne kapacitete za racionalno zahtevno etično presojanje, razvije nekakšne prototipske etične odnose z bližnjimi osebami in fizičnim okoljem na podlagi čustvene izmenjave kot oblike »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. 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 (Noddings, 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).


Pravice in dolžnosti učencev – nadomestek za vzgojni koncept?

Etika skrbi lahko torej z novo etiko vrlin in zagovorniki skupnostne etike in koncepta inkluzivnosti pomembno dopolni liberalni koncept etike pravičnosti kot osnovo vzgojnim konceptom vrtcev in šol, da bi se izoblikovale v pravične in skrbne skupnosti ter tako otroku ponudile pozitivno izkušnjo prvega vstopanja v širše družbeno okolje.

Pri tem igra uveljavljanje logike pravic in dolžnosti otrok/učencev/dijakov v javnih vzgojno-izobraževalnih institucijah nedvomno zelo pomembno vlogo. Hkrati pa lahko na pravice otrok oziroma učencev/dijakov gledamo z enako ambivalenco kot na osvoboditveni potencial lažje dostopnih tehničnih medijev informacij. Podobno kot slednji tudi jasno formulirane pravice na nek način vstopijo med neposredni odnos med učiteljem in učencem in učitelju onemogočijo apostolski položaj nezmotljive kapriciozne osebe, učencu pa odprejo pot osamosvajanja. A hkrati se moramo zavedati, da otrok vstopa v osebni stik z uveljavljenimi pravicami kot objektom simbolne identifikacije šele preko osebnega odnosa s primarnimi pomembnimi osebami, v kolikor mu te predstavljajo vzor/ideal pravičnosti in skrbne emocionalne predanosti.

Zato naj zaključim z mislijo, da družbeno uveljavljanje otrokovih pravic ne more v celoti nadomestiti predanega človeškega odnosa med odraslo osebo in otrokom, kakor nove učne tehnologije ne morejo nadomestiti osebnega stika med učiteljem in učencem. So pa lahko pomembno dopolnilo neposrednemu pedagoškemu odnosu, ki vse prevečkrat s paternalistično doktrinarno skrbjo onemogoča otrokove procese osamosvajanja.
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