Izr. prof. dr. Robi Kroflič

O PEDAGOŠKI VREDNOSTI KAZNI (delovna verzija)

Vsake toliko časa v javnosti odmevajo primeri (ne)pedagoškega ravnanja, ki nas prisilijo v razmislek o vlogi kaznovanja v vzgojnem procesu. V zadnjih letih so bili v širši javnosti najbolj odmevni naslednji dogodki: nezmožnost obvladovanja razposajenih maturantov, medvrstniško nasilje in celo primer zavestnega fizičnega kaznovanja, res da pri verouku, a vseeno v okviru strokovno utemeljene, javne dejavnosti. V strokovni javnosti pa so znani pomisleki o ustrezni pedagoški naravnanosti pravilnikov o pravicah in dolžnostih učencev/dijakov ter o ocenjevanju in preverjanju znanja ter stališče učiteljev, da pravilniki spodbujajo pravno logiko kaznovanja, ki se razlikuje od pedagoških neformalnih ukrepov. 

	I.

Sleherniku, ki se znajde v vlogi starša, vzgojitelja oz. vzgojiteljice, učitelja oz. učiteljice, celo policista oz. policistke, se zastavlja magično vprašanje:

Ali je na začetku enaindvajsetega stoletja sploh še dovoljeno razmišljati o pedagoški vrednosti kazni?

Odgovor na zastavljeno vprašanje ni preprost in samoumeven. Zatakne se že pri odgovoru na dodatna vprašanja:

	Kaj sploh je kazen?

Kdaj govorimo o pedagoški vrednosti kazni?

Do kod seže svoboda izbire sredstev kaznovanja v javni instituciji?

Kaj nam v zvezi s kaznovanjem narekuje strokovnost?

Začnimo pri zadnjem vprašanju. Znanosti in ved, ki se poglobljeno ukvarjajo z vprašanjem kaznovanja, je več. Poleg pedagogike naj omenim vsaj še psihologijo, pravo in penologijo kot vedo, ki se ukvarja z obravnavo prestopnikov v zaporih in v drugih prevzgojnih ustanovah. Problem se pojavi v tem, ker opredelitve in utemeljitve kazni v naštetih znanstvenih disciplinah niso nujno enotne; še več, neenotnost se pojavlja celo znotraj ene same znanosti!

Poglejmo si to na preprostem primeru. Psiholog bo kazen opredelil kot obliko negativne spodbude, s pomočjo katere želimo doseči vpliv na določeno obliko vedenja, zanimali pa ga bodo tudi morebitni negativni stranski učinki kaznovanja. Penolog bo razmišljal o širši paleti pričakovanih učinkov kazni: o zaporu kot obliki zaščite nedolžne množice pred neprilagojenim posameznikom, o javno izrečeni (pred stoletji pa tudi izvršeni) kazni kot obliki zastraševanja množic, da si ne bi privoščila podobnih prestopkov, o kazni kot pravičnem povračilu (retribuciji) za storjen prekršek, pa tudi o vplivu kazni na morebitno spremembo (prevzgojo) ali nepravično stigmatizacijo prestopnikove osebnosti. Pravnika bo zanimala natančna razmejitev območja dovoljenih in nedovoljenih oblik obnašanja, pravična porazdelitev kazni glede na težo kaznivega dejanja in odgovornost prestopnika, na načelni ravni pa tudi vprašanje dopustnih oblik kaznovanja glede na trenutne civilizacijske norme (vprašanje legitimnosti smrtne kazni, pa tudi vseh oblik fizičnega kaznovanja) ter vprašanje procesnih pravic osumljenca za prekršek, ki določajo pravičen postopek ugotavljanja krivde in odločanja za ustrezno kazen.

In o čem razmišlja pedagogika? Od renesanse naprej vprašanje uporabe kazni v pedagoške namene spremlja nekakšno nelagodje. Na eni strani se zdi, da je uporaba kazni v določenih primerih nujno zlo, če želimo posameznika, ki se ne odziva zgolj na spodbude, preusmeriti k primernim oblikam obnašanja. Na drugi strani pa uporabo kazni ponavadi spremlja negativen učinek – porušenje pozitivnega čustvenega stika med otrokom in vzgojiteljem, brez katerega ni mogoče pričakovati nadaljnjih vzgojnih učinkov. Najbolj bizarno rešitev omenjenega protislovja si je v 17. stoletju izmislil filozof J. Locke, ki je kot goreč zagovornik trditve, da moramo otroka za to, da se bo razvil v odgovornega posameznika, dosledno in trdo disciplinirati, predlagal, naj v nujnem primeru telesno kazen predpiše učitelj, izvrši pa naj jo domači služabnik, saj bo s tem otrok deležen »pravične obravnave«, učitelj pa si ne bo na vrat nakopal otrokovega sovraštva (Locke 1989).

Le nekaj desetletij kasneje je drugi razsvetljenski filozof, J. J. Rousseau, izumil čarobno formulo prikritega vodenja otroka brez očitne uporabe discipliniranja in kaznovanja. Njegova zvijača je bila v tem, da otroka ves čas nadziramo (danes v šole nameščamo video kamere), mu vnaprej preprečimo možnost nedovoljenega vedenja (danes bi rekli, naj dijaki ne gredo na maturantski izlet, ker ne vemo, če se bodo primerno obnašali), če pa je negativna izkušnja le potrebna, naj jo otrok doživi kot naravno posledico dejanja in ne v obliki vzgojiteljevega »pridiganja« ali druge oblike kaznovanja (poznamo izrek naših babic, naj se otrok le opeče na štedilniku, da ne bo več z rokami segal nanj) (Rousseau 1959 in 1990; Kroflič 1997).

Ko je Franc Jožef že v rajnki Avstroogrski monarhiji (1870) prepovedal telesno kaznovanje v javnih šolah, so učitelji negodovali, češ da jim je politika vzela najučinkovitejše vzgojno sredstvo, na skrivaj seveda še kar nekaj časa uporabljali »pedagoške klofute«, potem pa skupaj z vzgojnimi teoretiki začeli iskati alternativne oblike vzgojnih sredstev, ki naj bi nadomestila kaznovanje.

Z deklaracijami o človekovih in otrokovih pravicah (1947, 1989) je poseg dogovorjenih pravnih norm povsem pokopal upanje pedagogov, da lahko z uporabo telesne kazni legalno in legitimno odpravljamo vzgojne težave, hkrati pa so bile jasno prepovedane tudi takšne oblike psihičnega nasilja nad otroki, ki pomenijo napad na otrokovo osebo integriteto in dostojanstvo. In glede na lastno strokovno spremljanje dogajanja v vrtcih in šolah v Sloveniji upam trditi, da je bila telesna kazen iz javnih institucij uspešno pregnana, nekoliko več težav je pri doslednem izogibanju psihičnim oblikam nasilja (npr. kaznovanje s pomočjo spraševanja za zgled »nemirnim učencem«, zasmehovanje učenčevega neznanja pred razredom ipd.), največje nelagodje pa je še vedno razvidno v obupnih poskusih učiteljev, da bi izumili učinkovito vzgojo ob čim popolnejšem nadzoru nad učenci in brez uporabe kaznovanja.

V slovenskih šolah in vrtcih naletimo na več primerov poskusa izogibanja kazni ter nadomeščanja tega nepriljubljenega pedagoškega ukrepa z (domnevno) drugimi vzgojnimi sredstvi. Naj omenim nerealno pričakovanje ravnateljev in učiteljev, da bo sprejeti Pravilnik o pravicah in dolžnostih nadomestil vsa pereča vprašanja discipliniranja in vzgajanja učencev, čeprav je ta dokument odgovornost za izrekanje vzgojnih ukrepov (tako kazenskih kot ukrepov pomoči) dodelil predvsem razredniku, hkrati pa je vodstvu šol naložil obvezo, da v okviru razrednih in šolske skupnosti spodbudi procese dogovarjanja z učenci ter samostojno oblikuje hišni red kot interni sistem šolskih pravil in zadolžitev (Kroflič 2002). Naslednji primer izogibanja razmišljanju o pedagoški vrednosti kazni je povečevanje že omenjenih tehničnih oblik nadzora (zaklenjene ograje okrog šolskih dvorišč, zaklepanje šol in razredov med odmori, nastavitve varnostnikov, video nadzor itn.), ki sicer lahko preprečijo večje izgrede, z ničemer pa ne rešujejo vprašanja vzgoje, ki bi učence oziroma dijake pripravila do odgovornega vedenja. Tretji in morda najbolj problematičen način pa predstavljajo strokovno podprta prizadevanja za alternativne oblike vzgajanja brez kazni, kamor lahko vmestimo pri nas popularno teorijo restitucije (kjer naj bi pravično povračilo nadomestilo kazen za storjen prekršek), teorijo jaz-sporočil in komunikacije zmagam – zmagaš (kjer se pozablja, da lahko zaradi specifične vloge učitelj jaz-sporočilo »zlorabi« za povečevanje moči vplivanja), nestrokovno pripravljene »pedagoške pogodbe« (ki zavezujejo problematičnega učenca k ubogljivosti, ne da bi mu dodeljevale ustrezne pomoči in zaščite) itn.

Kje tiči vzrok, da se naštete teoretične rešitve v vzgojni praksi sprevračajo v lastno nasprotje – torej v prikrite oblike manipulacije in nevidne načine psihičnega kaznovanja? Prvi razlog je v spregledu dejstva, da ločitve kazni kot negativnega ukrepa od spodbude oziroma nagrade kot pozitivnega ukrepa ne sme določati vzgojni teoretik ali učitelj, ampak jo določa tista oseba, ki ji je ukrep namenjen – torej učenec oziroma dijak. Zgodi se nam lahko, da bo našo obliko pomoči, zaščite ali celo spodbude otrok doživel kot hujšo obliko kazni od tistih kazenskih ukrepov, ki jih predvidevajo ustrezni pravilniki. Tako ni samoumevno, da je učencu ljubše in lažje sprejeti »pridiganje« o nedopustnosti njegovega vedenja (»saj veš, da je tvoje vedenje nedopustno zaradi…«, »le kako si mogel storiti kaj takega?«), zbujanje krivde (»globoko si me razočaral…«, »le kaj si bodo mislili tvoji starši, prijatelji?«), jaz sporočila v smislu tihih pričakovanj (»tega od tebe jaz nisem pričakoval…«), nekritične pohvale (»to si pa čudovito naredil…«, čeprav otrokovega izdelka sploh nismo dobro pogledali) kot ustrezno odmerjeno kazen (»za to dejanje si zaslužiš kazen«).

Drugi razlog pa nam dokončno razkrije neko notranje protislovje, ki je po mojem mnenju zaznamovalo celotno bogato zgodovino razmišljanja o pedagoški vrednosti kazni. Če kazen kot izrazito negativen povračilni ukrep poskušamo ločiti od ostalih oblik vzgojne pomoči, presenetljivo ugotovimo, da kaznovanje predpostavlja sprejetje otroka kot odgovornega bitja, pomoč pa sprejetje otroka kot nebogljenega bitja (Pavlović 1996). Vzemimo primer iz pravne prakse. Obtoženec, za katerega je ugotovljeno, da je neko kaznivo dejanje storil pri polni zavesti, je spoznan za odgovornega za storjen prestopek in mu sodišče naloži primerno kazen. Nasprotno pa se obtoženca, ki je spoznan za omejeno ali celo povsem neprištevnega, spozna za neodgovorno osebo, ki se ji po potrebi odredi  psihiatrična ali kaka druga oblika terapevtske (prevzgojne) pomoči. Ker pa se otrokova samopodoba v veliki meri oblikuje ravno na podlagi načina, s katerim ga obravnavajo pomembne odrasle osebe, se ob ustrezni obliki kaznovanja lahko krepi otrokova odgovornost, s stalnimi poskusi vzgojno-terapevtske pomoči pa lahko prispevamo k povečevanju otrokove nebogljenosti, odvisnosti in neodgovornosti!

Odgovornost učencev lahko seveda razvijamo na mnoge načine: s spodbujanjem k dogovarjanju in spoštovanju sprejetih dogovorov v okviru razredne in šolske skupnosti, z doslednim vrednostnim razpravljanjem o aktualnih življenjskih problemih otroka oziroma mladostnika, s prostovoljnim delom, ogromno priložnosti za vrednostno razsojanje in tehtanje etičnih odločitev pa ponuja tudi učna snov pri prav vseh šolskih predmetih. A po mojem globokem prepričanju je kazen v vzgoji neizogibna, nelagodje, ki spremlja vsakega starša in učitelja ob kaznovanju otroka, pa smo dolžni vzeti nase kot najtežje breme vzgojnih odločitev. Razvpiti primeri, kot je primer duhovnika in veroučnega učitelja, ki se je fizično znesel na učencem, potem pa svoje dejanje celo javno zagovarjal kot potrebno, sklicujoč se na neustreznost otrokove družinske vzgoje in Slomškovo načelo o »šibi kot Božji masti«, nas torej silijo v razmislek, kdaj in kako uporabljati kazen v vzgoji. Pri tem se moramo zavedati, da rešitve za institucionalno pedagoško prakso niso enostavne, saj moramo na eni strani upoštevati spoznanja različnih humanističnih in družboslovnih ved, predvsem pa si ne smemo dovoliti prekoračitve pravil, ki nam jih narekujejo mednarodno sprejeti dokumenti in splošne civilizacijske norme. 

Takšnega preseganja vzgojnih pooblastil, kot je uporaba telesne kazni v javni instituciji, ne moremo opravičiti ne s sklicevanjem na blaženega Slomška, ne s sklicevanjem na zgodovinsko priznane teoretike vzgoje in strokovne argumente!

	II.

Ravno na tem mestu pa se postavi drugo od zastavljenih vprašanj, kako se namreč pri sprejemanju odločitev o pedagoški vrednosti kazni, drugih oblik pomoči otroku, preventivnih ukrepov in vzgojnih pristopov danes v javnem vrtcu oziroma šoli prepletata logiki zaščite otrokovih pravic in možnosti vzgojnega vplivanja na otrokov moralni razvoj, torej »pravna« in »pedagoška« logika.

Pedagoška teorija institucionalne vzgoje je od nekdaj zagovarjala trditev, da vrtec oziroma šola potrebuje konsistenten načrt vzgojnega ravnanja, ki ga označujemo s pojmom vzgojni koncept. Ta obsega odločitev o temeljnih vrednotah in iz njih izpeljanih vzgojnih ciljih, o načelih in metodah njihovega doseganja ter predpostavlja ustrezno strokovno poznavanje vzgojne teorije. Drugače povedano, šola potrebuje jasno izoblikovane vzgojne smotre – vrednote, načrt konkretnih vzgojnih dejavnikov in učitelja, ki zmore reflektirati svojo vzgojno vlogo, pri čemer je analitična pedagogika  učitelju lahko zemljevid, jasno opredeljene temeljne smernice –vrednote šole merilo, poznavanje vzgojnih dejavnikov in njihovo usmerjanje pa instrument uresničevanja vzgojnega koncepta šole (Kroflič 2002 a).

Temeljne smernice o vrednotah in tehnikah vzgojnega vplivanja je znanstvena pedagogika od svojih nastankov naprej črpala iz etike in filozofske antropologije ter razvojne psihologije, na prvi pogled pa se zdi, da se v zadnjih desetletjih ta naveza rahlja zaradi dveh novih momentov:

ker naj bi šola prvenstveno sledila izobraževalnim ciljem, vzgojne učinke pa dosegala posredno – preko pouka;

ker naj bi šola kot družbena institucija dosledno upoštevala pravne opredelitve temeljnih človekovih in otrokovih pravic.

Čeprav je prva od navedenih trditev v določenem smislu zavajajoča, saj tudi doseganje izobraževalnih ciljev predpostavlja razvoj ustreznih emocionalnih, volitivnih, motivacijskih in psihomotoričnih kompetenc in vrednot, torej razvoj tistih plasti osebnosti, ki jih tradicionalno pripisujemo vzgoji, moram poudariti, da je spoznanje o večji učinkovitosti posrednega modela vzgoje zelo staro, saj njegovi zametki segajo do Aristotela, Herbart kot eden od začetnikov znanstvene pedagogike pa že vzpostavi načelo vzgojnosti pouka. Temu moramo dodati dvoje spoznanj: 

da tudi izhajanje iz Herbartovega načela vzgojnosti pouka ali Deweyevega načela izkustvenega učenja predpostavlja sistematično zgrajen vzgojni koncept, ki se prvenstveno naslanja na filozofijo in razvojno psihologijo (prav tam);

da smo s sprejetjem pravilnika o ocenjevanju s prepovedjo uporabe ocene v disciplinske namene storili verjetno podobno korenit korak v pogledih na kazen v šoli, kot s prepovedjo telesne kazni (Kroflič 2002), zato ni čudno, da se podobno kot na prelomu 19. in 20. stoletja v strokovnem tisku pojavljajo apeli učiteljev, naj šolski oceni vrnemo »vzgojni« (beri: disciplinatorni) namen.

Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev oziroma dijakov pa v postopke izrekanja vzgojnih ukrepov vnašata še dve pomembni novosti, ki ju doslej pedagoški diskurz o kaznovanju ni poznal. Gre za odvzem načelne pravice vsakemu učitelju, da sproži formalni disciplinski postopek proti učencu oziroma dijaku – disciplinski postopek je odslej v pristojnostih razrednika. Poleg tega pravilnika natančno predpišeta postopek izrekanja vzgojnega ukrepa, pri čemer sledita pravni logiki procesnih pravic pri ugotavljanju krivde in odločitvi za ustrezno kombinacijo pomoči in formalne kazni. Oba ukrepa sta pri učiteljih naletela na vrsto negativnih odzivov, od očitkov, da jim pravilnika zmanjšujeta avtoriteto, do tega, da pravilnika spreminjata pedagoške postopke v birokratsko zahteven »sodni postopek«.

Sprejetje pravnih norm torej pedagogiki nalaga dodatni premislek o teoretskih temeljih vzgojnega koncepta, saj se zdi, da so v obdobju postmoderne ravno človekove in otrokove pravice edini možen konsenzualno sprejeti okvir univerzalnih etičnih vrednot. A natančen premislek pokaže na meje pravnega diskurza v pedagogiki. Tako se znotraj filozofije prava izkaže, da človekove pravice ne v teoretičnem ne v praktično uporabnem smislu ne dosežejo status univerzalnosti, predvsem pa ne zmorejo odraziti večrazsežnost človekove narave (Cerar 1996), ki so jo v zgodovini evropske miselne tradicije izoblikovale humanistične in družboslovne vede, na čelu z etiko in filozofsko antropologijo. Tiste vede torej, na katerih je bila utemeljena tudi pedagogika.

Kaj to praktično pomeni? Človekove pravice lahko predstavniki »neevropskih« kultur hitro razumejo kot evropocentrične. Hkrati pa obstaja med pravnim in etičnim diskurzom velika razlika, ki se odraža v vrsti  razlik med pravom in moralo: pravo je oblikovano načrtno, morala pa nastaja spontano in je rezultat individualne in družbene prakse; pravo zagotavlja družbeni red, morala predvsem človečnost; pravna pravila so oblikovana v sistem, moralna pravila so socialno razpršena; pravo je praviloma kodificirano, morala je bolj elastična ter dejavna praviloma tudi brez prej opredeljenih pravil oziroma vrednot; pravo je institucionalizirano, morala ne; pravo je v primerjavi z moralo izrazito togo, saj predvsem tipizira vedenje pravnih naslovljencev; pravo predvsem vrednoti in sankcionira zunanje vedenje, morala pa se obrača v človekovo notranjost; pravo ima predvsem heteronomno, morala pa avtonomno naravo; pravo je predvsem racionalna tvorba, morala pa vključuje tudi iracionalno (emocije); v pravu je sankcija vnaprej določena in postavljena “od zunaj”, v morali je lahko tudi ponotranjena; pravo je hipotetično (“če nečesa ne storiš, potem te ne doleti pravna sankcija”), morala je praviloma kategorična; v pravu so korelativne pravice in dolžnosti prisotne v enaki meri, v morali je izrazito poudarjena posameznikova (notranja) dolžnost; v pravu imajo hipotetične zapovedi naravo “moranja”, v morali pa naravo “najstva”; morala pozna samo primarna pravila, pravo pa tudi sekundarna (procesna) pravila (prav tam).

Zaradi navedenih značilnosti imajo človekove pravice v pedagoškem diskurzu izrazito ambivalentno mesto, saj igrajo vlogo nekakšnega »tampona« med učiteljem in učencem, ki učitelju preprečuje preveč paternalističen odnos do otroka ali celo zlorabo njegove družbene moči, na drugi strani pa lahko pretirano poudarjanje pravic negativno poseže v kakovost neposrednih osebnih odnosov, brez katerih ni uspešnih vzgojnih učinkov (Kroflič 2003). Pomislimo samo na številne pritožbe učiteljev glede težav, ki izhajajo iz uveljavitve obeh pravilnikov o pravicah in dolžnostih in o ocenjevanju in preverjanju znanja ter izpostavijo ugotovitev, da pravilniki učencu oziroma dijaku dajejo zgolj pravice, medtem ko je etika kot teorija morale vedno uravnoteženo obravnavala tako pravice kot dolžnosti (Kroflič 2003 b). Ali na oster argument ameriškega teoretika vzgoje K. Strikea, da vzgoje malega otroka v družini nobena normalna oseba ne bi zasnovala na modelu sodišča (Strike 1999). In končno na argument teoretikov Noddingsove in Slotea, 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;  Kroflič 2003 a).

Enako nezadostna je danes tudi zasnova liberalne etike pravičnosti kot edinega teoretskega temelja za oblikovanje vzgojnega koncepta javne šole. Na etičnem modelu, ki v središče premisleka o etičnih načelih postavi posameznika kot (predvsem) racionalnega subjekta, je težko graditi model šole kot pravične, skrbne (solidarne) in inkluzivne skupnosti, torej skupnosti, ki sprejema kulturno, versko, rasno, spolno, socialno različnost učencev kot priložnost kakovostne komunikacije, v kateri pa moramo najprej aktivno poskrbeti za potrebe in pravice najšibkejših, učencem oziroma dijakom pa pomagati pri graditvi medsebojnih odnosov. Zato kot idealno teoretsko osnovo vzgojnega koncepta šole zagovarjam kombiniranje spoznanj etike pravičnosti, etike skrbi, etike vrlin in komunitarne etike ter idejo o metodičnem primatu načel etike skrbi in komunitarne etike pred etiko pravičnosti, hkrati pa – seveda upoštevajoč opisane omejitve – izpostavljam pozitivni pomen načel pravičnosti in uveljavljanja človekovih pravic v (mikro)pedagogiki. 

Povezovanje omenjenih etičnih teorij zagovarjam zato, ker izključujočega vzvoda moralnega delovanja verjetno nikoli ne bomo odkrili (sam celo menim, da en sam motivacijski dejavnik moralne odločitve in dejanja ne obstaja!), saj lahko pomagam sočloveku zaradi občutka dolžnosti do pravne norme, zaradi spoznanja etičnega načela pravičnosti, zaradi vživetja v položaj drugega, ki potrebuje mojo pomoč ali zaradi drugih osebnostnih vrlin in vrednot. Hkrati pa omenjene etične teorije odkrijejo mnogo različnih vstopov v svet moralne odločitve, na tem pa je mogoče zgraditi tudi različne elemente vzgojnega delovanja: od zagovarjanja skupnih pravil bivanja in kaznovanja prestopkov v šoli, demokratične kulture sprejemanja teh pravil, oblikovanja razredne in šolske skupnosti na načelih solidarnosti, strpnega sožitja, pa do koncepta prostovoljnih dejavnosti, ko učencu oziroma dijaku damo priložnost, da postane subjekt skrbi oziroma oseba, ki lahko pomaga sočloveku in tako izkusi pozitivne moralne občutke, s katerimi nas navdaja dejanje solidarnosti.

Hkrati se danes zavedamo, da je otrok sposoben etičnih dejanj in pozitivnih moralnih odnosov prijateljstva, solidarnosti itn. že mnogo prej, preden je zmožen razumeti etična načela pravičnosti, strpnosti in solidarnosti. In seveda tega, da lahko tudi v imenu dobrega in močne osebnosti sočloveku ali celotnemu narodu storimo hude krivice, če brezpogojno ne sprejmemo osnovna načela pravičnosti in dostojanstva človeka ter na njem zgrajeno pravno zaščito. Pomislimo samo na današnje protiteroristične vojne in »močne zgodovinske osebnosti«, kakršen je bil na primer A. Hitler, ki je v svojem osebnem dnevniku med drugim zapisal naslednje misli: »Tako rad imam ljudi. Žal mi je za ljudi, ko jih poškropi avto na cesti… Nočem, da bi kdo trpel in nikomur ne želim nič žalega… Vse bi rad preprečil, kar po našem mnenju škoduje ljudem.« (Povzeto po Pečjak 1999)

Vzgojnega koncepta vrtca/šole torej danes ne moremo ustrezno strokovno zasnovati brez teorij, ki ponujajo večrazsežnostno pojmovanja človeka,  ki upoštevajo razvoj otroka kot socialnega bitja in ki v šoli, četudi je idealno pravična, skrbna in inkluzivna institucija, prepoznavajo tudi institucijo države/javne sfere, v kateri smo dolžni njene člane ustrezno pravno zavarovati (Kroflič 2003 b).

In kaj za konec reči o pedagoški vrednosti kazni? Ker tako na kazen kot na problem discipliniranja in omejevanja otroka gledam najprej s perspektive otrokovega doživljanja, zagovarjam trditev, da se v vzgoji za oblikovanje samostojne, kritične, odgovorne in etično občutljive osebnosti tem neprijetnim vzgojnim ukrepom ne moremo izogniti, niti jim ne smemo vnaprej odreči možnost pozitivnih pedagoških učinkov. Celoten spekter vzgojno-teoretskih vprašanj, vključujoč vprašanja kaznovanja, moramo utemeljevati na spoznanjih sodobnih etičnih teorij in razvojne psihologije, v dodatno pomoč pa nam je danes tudi odločitev za brezpogojno upoštevanje človekovih in otrokovih pravic. Pri razmisleku o mejah dopustnega pedagoškega ravnanja je logika prava na prvem mesti, pri iskanju uspešnih pedagoških rešitev v okvirih pravno dopustnega ravnanja pa mora ostati na prvem mestu naveza pedagoške teorije in etike ter razvojne psihologije.
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Povzetek:

Ker tako na kazen kot na problem discipliniranja in omejevanja otroka gledam najprej s perspektive otrokovega doživljanja, zagovarjam trditev, da se v vzgoji za oblikovanje samostojne, kritične, odgovorne in etično občutljive osebnosti tem neprijetnim vzgojnim ukrepom ne moremo izogniti, niti jim ne smemo vnaprej odreči možnost pozitivnih pedagoških učinkov. Celoten spekter vzgojno-teoretskih vprašanj, vključujoč vprašanja kaznovanja, moramo utemeljevati na spoznanjih sodobnih etičnih teorij in razvojne psihologije, v dodatno pomoč pa nam je danes tudi odločitev za brezpogojno upoštevanje človekovih in otrokovih pravic. Pri razmisleku o mejah dopustnega pedagoškega ravnanja je logika prava na prvem mesti, pri iskanju uspešnih pedagoških rešitev v okvirih pravno dopustnega ravnanja pa mora ostati na prvem mestu naveza pedagoške teorije in etike ter razvojne psihologije.
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