Robi Kroflič

Šola - izkustveni prostor socialnega učenja in/oziroma moralne vzgoje? (delovna verzija) 

Povzetek:

V razpravi poskuša avtor odgovoriti na vprašanji, ali je vsako izkustveno socialno učenje v šoli ustrezno, in ali s sklicevanjem na načelo vzgojnosti pouka lahko izobraževalnemu konceptu javne šole pripišemo ustrezne vzgojne učinke. Analiza Herbartove pedagogike pokaže, da njegov koncept Bildung predpostavlja jasno izoblikovan vzgojni koncept kot nekakšen zemljevid kreiranja vzgojnih učinkov. Analiza Deweyevega koncepta izkustvenega kontinuuma pa pokaže, da je izkušnja v vzgoji lahko tudi nepedagoška – škodljiva z vidika nadaljnjega razvoja mišljenja, moralnega razsojanja in ravnanja. Zato tudi javna šola, ki poudarja primat posrednih vzgojnih dejavnikov, potrebuje jasno izoblikovane vzgojne smotre – vrednote, načrt konkretnih vzgojnih dejavnikov in učitelja, ki zmore reflektirati svojo vzgojno vlogo. Analitična pedagogika je učitelju lahko zemljevid, jasno opredeljene temeljne smernice –vrednote šole merilo, poznavanje vzgojnih dejavnikov in njihovo usmerjanje pa instrument uresničevanja vzgojnega koncepta šole.

Ključne besede:

vzgojni koncept, vzgojnost pouka, izkustveni kontinuum, nenačrtovani vzgojni učinki


Na mednarodni konferenci ICEL Izkustveno učenje :  kulturne in etične dileme (Ljubljana 2002) sem predstavil referat z naslovom Javna šola kot prostor moralnega razvoja na načelih izkustvenega učenja (glej Kroflič 2002), v katerem sem izpostavil naslednje hipoteze:

	v pojmu signifikantnega učenja se prepletajo temeljne strukture izkustvenega učenja in teorije moralnega razvoja, saj to učenje, »…ki zagrabi celoto osebe, s tem da vpliva na preoblikovanje obstoječega znanja in izkušenj, kognitivnih struktur, občutkov, čustev in motivacije za delovanje…« (prav tam, str. 74), rešuje eno temeljnih težav vzgojnega vplivanja na moralni razvoj:

»Ključni problem moralne vzgoje je namreč od nekdaj spoznanje, da je praktično urjenje moralnih veščin (etosa) slepo, teoretično poučevanje etike pa hromo. Če slepota urjenja pravil lepega vedenja nujno vodi k usvajanju ene same moralne veščine – to je k poslušnemu prilagajanju posameznika obstoječim vzorcem socialnih odnosov,  s tem zanika status učenca kot avtonomnega in odgovornega subjekta ter hkrati omogoča manipulacijo in indoktrinacijo. Hromost teoretičnega poučevanja etike pa se pokaže v izjemno majhnem vplivu takega znanja na sprejemanje konkretnih življenjskih odločitev…« (Prav tam);
	to spoznanje najprej na ravni intuitivnega uvida, kasneje pa tudi s teoretskimi koncepti zaznamuje vso zgodovino pedagoških idej od Sokrata do danes;

ko se pojavi ideja javne šole, postane načelo vzgojnosti pouka, izhajajoče iz Herbartovega koncepta Bildung – vzgoje, ki izhaja iz pouka -  in s tem posredne vzgoje temelj institucionalne moralne vzgoje, šola pa  »…tista oblika družbenega življenja, v kateri so vsi dejavniki usmerjeni v učinkovito usmerjanje otroka, da bo delil skupne vire človečnosti in svoje lastne moči uporabljal za realizacijo socialnih ciljev…« (Dewey 1974, str. 430), če seveda upoštevamo načelo, da je šola mikro-družbeni prostor, kajti »..edini način, kako (posameznika) pripraviti za družbeno življenje, (je) vključitev v družbeno življenje.« (Prav tam, str. 116)

Ko Herbart v središče svoje pedagogike postavi koncept Bildung, sproži raziskovanje pogojev, pod katerimi izkušnja v pedagoški komunikaciji, ki je primarno vezana na posredovanje učne snovi, sproži tudi vzgojne učinke ter s tem omogoči misliti šolo izven nepremostljive razlike med izobraževalnim in vzgojnim konceptom (Kodelja 1995, str. 122). Dewey pa v nadaljevanju poskuša opredeliti pogoje, pod katerimi imajo izkušnje, pridobljene v šoli, pozitiven pedagoški učinek.

Da pa bi opredelili razmerje med konceptoma nenadzorovanih vzgojnih učinkov pouka oziroma socialnih izkušenj, ki jih proizvede vsako bivanje otroka/mladostnika v javni šoli, od takšnih vzgojnih učinkov, ki bi jih avtorja omenjenih izvornih idej priznala kot legitimne in v pedagoškem smislu ustrezne, se moramo vprašati:

	Ali je vsak naključen vzgojni učinek, ki izhaja iz dejavnikov pouka, v pedagoškem smislu legitimen?

Ali je vsako izkustvo, ki ga zagotovi bivanje v šoli, v pedagoškem smislu pozitivno?

V pričujočem prispevku želim le nakazati nekaj Herbartovih in Deweyevih idej, ki bi jih pri načrtovanju vzgojnega koncepta šole oziroma pri ocenjevanju šolskih konceptov ne smeli spregledati.


Je s sklicevanjem na načelo vzgojnosti pouka mogoče opravičiti vzgojno naravnanost šole?

Ob oblikovanju koncepta šolske reforme sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja v Republiki Sloveniji (priprava Bele knjige, šolske zakonodaje in Izhodišč kurikularne prenove) so zagovorniki rešitev, opredeljenih v uvodnem poglavju Bele knjige (Načela in teoretična izhodišča), kot dokaz, da ne zagovarjajo vrednostno nevtralne, zgolj izobraževalno-storilnostno zasnove šole, posegli ravno po načelu o vzgojnosti pouka (Kovač Šebart 2002, str. 39) ter ga podkrepili s tezami o »nepreračunljivih elementih metode« (Gogala; prav tam, str. 40), o vzgojnem učinku kot posledici transfera oziroma srečevanja nezavednega učenca in učitelja (Freud, Miller; glej Kodelja 1995, str. 122) ter o vzgoji kot bistveno drugotnem stanju, ki ga lahko dosežemo le prek izobraževanja (Elster; glej prav tam, str. 122, 137). Takšna izpeljava je v teoretskem smislu povsem korektna, postavi pa se vprašanje, kako bi se v kontekstu razmišljanja o izobraževanju učiteljev in postavitve sistemske pedagogike na takšne izpeljave odzval Herbart.

Čeprav je Herbartov pogled na vzgojo precej zapleten, ga lahko strnemo v obliki naslednjih trditev:

	prva vzgoja otroka, ki se vrši v družini, temelji na potrebi, da otroka podvržemo vodstvu (Regierung). Če bi morali izbrati vodilno idejo, s katero bi ponazorili Herbartovo načelo ustreznega vodstva, bi to bila naslednja misel: »Obnašanje otrok mora biti urejeno tako, da discipliniranje ne ogroža tistih temeljev, na katerih bosta pozneje temeljila pouk in vzgoja.« (Protner 2001, str. 43);

vodstvu sledi vzgoja, ki izhaja iz pouka (Bildung) in ki jo Herbart opredeli z znamenitim citatom: »…in že kar tukaj odkrito povem, da nimam nobenega pojma vzgoje brez pouka, tako kot vzvratno (vsaj v tem spisu) ne priznavam nobenega pouka, ki ne vzgaja.« (Herbart, Padagogische Schriften, 2. del, str. 22; povzeto po prav tam, str. 40) Osnovno metodično načelo vzgojnega pouka bi lahko bila Protnerjeva misel, da »…vzgojitelj nima pravice, da otroka vzgaja samo s čustveno manipulacijo, ker ga s tem oropa samostojnosti; vzgojni pouk v tem okviru pomeni, da mora gojencu hkrati ponuditi intelektualno oporo, ki mu omogoča avtonomno pozicijo tudi v vzgojnem odnosu.« (Prav tam, str. 42) To intelektualno oporo poskuša Herbart doseči z načelom mnogostranskega interesa, ki naj ga razvija pouk, to pa stori s pomočjo spoznavanja z izkušnjo in sodelovanja z druženjem (Herbart, Padagogische Schriften, 2. del, str.59-60; povzeto po prav tam, str. 52) ter zaključi z opozorilom, ki naj ga učitelj upošteva pri podrobnejši členitvi pouka, »…da predstavljata osnovno orientacijo spoznavanje in soudeležba, ki ju je potrebno razvijati hkrati in ki se vedno navezujeta na predznanje ter že pridobljene izkušnje gojenca.« (Prav tam, str. 53);
vzgojni pouk dopolnjuje vzgoja v ožjem smislu (Zucht), ki jo Herbart opredeli kot oblikovanje karakterja brez posredovanega odnosa med učiteljem in učencem preko »nečesa tretjega« (učne snovi), ter doda, da je njen smoter vendarle oblikovanje (Bildung), saj je odločilni del oblikovanja karakterja oblikovanje miselnega kroga (Herbart, Padagogische Schriften, 2. del, str.118; povzeto po prav tam, str. 59), to pa v vzgoji v ožjem smislu poteka predvsem preko delovanja (Herbart, Padagogische Schriften, 2. del, str.112; povzeto po prav tam).

Herbart se torej zaveda zapletenosti opredeljevanja vzgoje, ki je ne moremo pojasniti niti zgolj z discipliniranjem (vodstvom) niti zgolj s pravo neposredno vzgojo (Zuht) niti zgolj z vzgojno, ki izhaja iz pouka. Hkrati ve, kako nepredvidljivi so vzgojni učinki, saj »…upanje, stavljeno na pouk, pri večini individuov ni nič bolj gotovo kot upanje, ki se navezuje na pravo vzgojo. Kajti veliko je potrebno že za stopnjevanje znanja do učenosti; toda še veliko teže uspe na tej podlagi utrditi značajske poteze posameznika… Pri tem sicer lahko pokažemo, kako naj bi bil oblikovan pouk, da bi z največjo verjetnostjo dosegal takšen učinek; toda koliko se bomo temu cilju približali, je odvisno od individuov.« (Herbart, Padagogische Schriften – aus Herbarts Nachlass, str. 572; povzeto po Kovač Šebart 2002, str. 39) Zato se v svoji teoriji pouka, ki se sicer ne nanaša na delo učitelja v  javni šoli, ampak na komunikacijo domačega učitelja z manjšo skupino učencev (Dunkel 1970, str. 13), izrecno izreče proti temu, da bi kot učitelji preprosto stavili na vzgojne učinke kot nepredvidljive stranske učinke pouka oziroma na nereflektirane vsakdanje praktične izkušnje (Herbart, Padagogische Schriften, 2. del, str. 19-20; povzeto po Protner 2001, str. 38-39). Vso pedagoško nepredvidljivost morata po Herbartu urejati dve vodilni načeli. Prvo Herbart zapiše v uvodu v znamenito Občo pedagogiko, drugo, za katerega Protner meni, da ga je mogoče razumeti kot »…misel, ki daje njegovi (Herbartovi, op. R. K.) pedagogiki osnovni ton…« (prav tam, str. 63), pa v Kratki enciklopediji filozofije:

	»Za kar si naj vzgojitelj prizadeva, mu mora biti predočeno kot zemljevid ali kjer je le mogoče, kot načrt dobro urejenega mesta… Takšen načrt nudim tukaj neizkušenim, ki želijo vedeti, katere različne izkušnje naj poiščejo in pripravijo.« (Herbart, Padagogische Schriften, 2. del, str. 22; povzeto po prav tam, str. 39-40)

»Vzgojitelj ne more ustvariti ali preustvariti človeka; lahko pa odvrne nekatere nevarnosti in se vzdrži zlorabe in to naj se od njega zahteva.« (Herbart, Padagogische Schriften, 1. del, str. 167; povzeto po prav tam, str. 64)

Zavzemanje za strokovnost učitelja Herbart veže torej na naslednje ključne pogoje:

	oblikovati pouk tako, da bo poleg znanja vplival tudi na karakter učenca;

predvideti in načrtovati situacije, ki omogočajo doseganje smotrov pouka (ki so pri Herbartu prvenstveno vzgojni smotri, glej prav tam, str. 63; Medveš 1991, str. 225);
vzdržati se zlorab, ki jih omogoča položaj učitelja.

Zaključimo s Herbartovo idejo o dveh ciljih pedagogike, ki jo je razvil v osrednjem delu 
Obča pedagogika. Prvi del obče pedagogike naj bi bil namenjen vzpostavitvi tistega miselnega horizonta, ki ga potrebuje učitelj za načrtovanje vzgoje in izobraževanja, drugi del, ki ga Herbart ni razvil tako sistematično, pa naj bi možnosti vzgoje tudi teoretično pojasnil (Protner 2001, str. 40). Za pojasnjevanje možnosti vzgoje bi verjetno Herbart ugotovitve Freuda in Elstra pozdravil, nikakor pa ne bi pristal na načelo naključnosti vzgajanja v šoli, ki je vezana na profesionalizacijo učiteljskega poklica. To seveda ne pomeni, da bi podpisal rešitve kasnejših herbartistov, ki so vodile v striktno načrtovanje vseh segmentov pouka na ravni države. Bi pa od učitelja zahteval, da kljub naključnosti vzgojnega učinka zna predvideti vsebino in obliko učne situacije, v kateri se bo sprožil mnogostranski interes učenca, voditi učenca skozi dejavno osvajanje znanja in izkušenj ter ga pripeljati do končnega smotra vzgoje in izobraževanja – do položaja avtonomnega subjekta.


Je s sklicevanjem na metode izkustvenega učenja mogoče kritizirati zasnovo šole kot vzgojno premalo definirano?

Če je že Herbart uresničevanje vzgoje, ki izhaja iz pouka, vezal na učiteljevo spretnost, da učencu ponudi spoznavanje z izkušnjo in sodelovanje z druženjem, bi Deweyev odnos do šole kot prostora socialnega učenja in moralnega razvoja  najlažje opredelili s citatom iz njegovega dela Moralna načela v vzgoji: »(Kritiki vzgoje in izobraževanja izven šol, op. R. K.) pregledujejo šolske programe, učne načrte predmetov in v njih ne najdejo prostora za poučevanje etike oziroma 'moralno poučevanje'. Nato zaključijo, da šole ne naredijo ničesar oziroma skoraj ničesar za vzgojo karakterja… Učitelji v šolah na drugi strani užaljeno sprejemajo te kritike kot nepravične in vztrajajo, da v šolah 'privzgajajo moralo', a privzgajajo jo vsak trenutek v dnevu, pet dni v tednu. V tem kontekstu se učitelji v načelu ne motijo; če se motijo, se ne zaradi tega, ker niso predvideli posebnih učnih obdobij, namenjenih poučevanju o morali, temveč zato, ker njihovi lastni karakterji oziroma šolska klima in ideali, njihove metode oziroma posredovane vsebine poučevanja v osnovi niso takšne, da bi intelektualne rezultate združile v vitalno celoto s karakterjem in s tem postale dejavniki moralnega delovanja.« (Dewey 1975, str. 3-4)

Dewey torej vzgojne učinke v šoli pripisuje izkušnjam, ki jih učenec pridobiva vsak trenutek v dnevu, pet dni v tednu, kolikor jih posreduje ustrezen vpliv učiteljevega karakterja, šolske klime in idealov (beri: ciljev, vrednot) ter metode in vsebine poučevanja. Da bi razumeli, katerim vplivom šolskega življenja Dewey pripisuje pozitivno pedagoško vrednost, se moramo vprašati:

	Kako Dewey opredeli izkustvo?

Katera izkustva opredeli kot ustrezna v pedagoškem smislu?

Ker sem o prvem vprašanju že pisal, naj le ponovim: »…od Deweya naprej izkustveno učenje vključuje tako praktično izkušnjo kot abstraktno refleksijo, pri čemer '…impulz neposredne izkušnje predstavlja gibalo (abstraktnim) idejam; te ideje pa dajejo smer impulzom.' (Kolb 1984, str. 22; Požarnik 1992, str. 5) Hkrati moramo opozoriti na Piagetovo in Brunnerjevo spoznanje, da se z razvojem kognicije strategije mišljenja razvijajo od senzomotoričnega proti formalno-logičnemu (deduktivnemu) mišljenju, ter na Gardnerjevo spoznanje, da se posamezniki razlikujemo po razvitosti različnih tipov inteligence in po kognitivnih pristopih. A signifikantno izobraževanje mora omogočiti aktiviranje vseh štirih, po K. Lewinu ključnih elementov učenja: konkretno izkušnjo, opazovanje z razmišljanjem, oblikovanje abstraktnih pojmov ter preverjanje pojmov v novih situacijah (Kolb 1984, str. 21)(Mijočeva pa v svoji doktorski disertaciji po Bulloughu navaja še peti element Deweyevega koncepta izkustva, to je načrt za akcijo; glej Mijoč 1995, str. 63-64; op. R. K.) . In to ne glede na to, ali v epistemološkem smislu začenjamo s konkretno izkušnjo, torej z induktivnim pristopom, ali z oblikovanjem abstraktnega pojma, torej z dedukcijo.« (Kroflič 2002, str. ??)

Še pomembnejše pa je dejstvo, da se je Dewey v leta 1938 objavljenem delu Izkustvo in vzgoja poskušal ograditi tako od klasične akademske pedagogike kot od progresivnih pedagoških eksperimentatorjev, ki so ga oklicali za svojega guruja, in to tako, da je opredelil koncept izkustvenega kontinuuma, s pomočjo katerega loči med izkustvom, ki je v pedagoškem smislu ustrezno, od tistega, ki ga v šoli ne moremo odobravati. S tem se je ogradil od možne interpretacije, da s svojim konceptom izkustvenega učenja in pragmatistične etične usmeritve podpira vsake naključne vzgojne vplive v šoli; in celo od trditve, da podpira vsako eksperimentalno šolo, v kateri učitelj otroku enostavno ponudi neko praktično aktivnost v skladu z otrokovimi željami in s tem zagotovi modernost pedagoškega pristopa.

V omenjenem delu Dewey izhaja iz trditve, da pojma izkustvo in eksperiment nista enoznačno opredeljena, zato »…vera, da vse pristno izobraževanje izhaja iz izkustva, še ne pomeni, da so vse izkušnje resnično in enako vzgojne… …nekatere izkušnje imajo napačen vzgojni učinek (mis-educative).« (Dewey 1938 (1963), str. 25) Prav tako pa trdi, da bi bilo »…zelo napačno domnevati, …da tradicionalna učilnica ni bila prostor, v katerem učenci pridobivajo izkušnje… …težava torej ni v odsotnosti izkustva, ampak v njegovih napačnih lastnostih…« (Prav tam, str. 26-27) Teorija izkustvenega izobraževanja po Deweyu zahteva izdelano filozofijo izkustva ter odgovor na vprašanje, kako v pedagoškem smislu opredeliti kakovostno izkušnjo.

Kakovostno pedagoško izkušnjo Dewey opredeli z vsebinskim in formalnim kriterijem, pri čemer sta mu v vsebinskem smislu vodilo vrednoti humanosti in demokracije (prav tam, str. 33-34), v formalnem smislu pa načelo izkustvenega kontinuuma, po katerem mora aktualno izkustvo izhajati iz preteklih izkušenj ter vplivati na kakovost bodočih izkušenj (prav tam, str. 35). Pri tem moramo upoštevati:

	aktivno načelo rasti in sprememb v smeri podpore splošnega razvoja (prav tam, str. 36);

načelo kontinuitete, po katerem izkustvo izzove radovednost, okrepi iniciativo in vzbudi želje in namene, povezane z izobraževanjem (prav tam, str. 38);
opredeliti pedagoško situacijo kot situacijo, v kateri pritisk zunanjega nadzora in omejevanja svobode posameznika izhaja iz ugotovitve, da je izkustvo resnično takrat, ko se objektivne okoliščine prilagodijo izkušajočemu posamezniku (prav tam, str. 41).

Svojo filozofijo izkustva Dewey pojasni z naslednjima načeloma:

	z načelom interakcije v luči ideje socialnega nadzora, po katerem celo otroška igra ni mogoča brez upoštevanja pravil, hkrati pa so najbolj smiselne tiste omejitve, ki izhajajo iz igre ali katere koli druge dejavnosti same (prav tam, str. 52). Bolj ko učenci in učitelj aktivno sodelujejo v izbrani dejavnosti, manjša je potreba po zunanjem nadzoru učitelja in »ohranjanju reda« (prav tam, str. 55);

	z načelom kontinuitete, ki je neposredno povezano z idejo svobode posameznika. Po Deweyu edino pravo svobodo posamezniku omogoča intelekt, zato moramo svobodo opredeliti predvsem kot »…moč, da opredelimo namene, razsojamo modro in vrednotimo želje glede na posledice, ki jih lahko prinese delovanje v skladu z njimi; kot moč izbiranja in urejanja 'kapitala preteklega izkustva' za prepoznanje pomena, da bi uresničili zastavljene cilje.« (Prav tam, str. 64) Svoboda je torej oblika samonadzora, ki temelji na intelektualni zmožnosti opredeljevanja ciljev in organizaciji »obstoječih pomenov« (prav tam, str. 67).


Vzgoja mora biti zato usmerjena v urjenje intelektualnih zmožnosti, ki omogočajo opazovanje objektivnih pogojev za akcijo, zavedanje preteklih izkušenj in presojo, ki združi oboje v uvidenje pomena (prav tam, str. 69).

Eno osnovnih spoznanj, ki jih mora po Deweyu upoštevati učitelj, je uvidenje pravega pomena učenčevih notranjih impulzov in želja. Vznik želje še ni cilj izobraževanja, ampak priložnost in zahteva, da načrtujemo aktivnosti in metode; vodstvo učitelja pa je v tem smislu pomoč pri doseganju učenčeve svobode in ne njeno omejevanje. To spoznanje od učitelja zahteva: zavedanje sposobnosti, potreb, preteklih izkušenj učencev ter dopuščanje sugestij in namenov učencev, da sodelujejo pri izdelavi vzgojno-izobraževalnega načrta oz. projekta. Ključno je, da namen izobraževanja raste skozi procese inteligentne socialne interakcije (prav tam, str. 71-72).

Na tej osnovi Dewey formulira naslednja načela načrtovanja pouka:

	začetek pouka se mora povezati s preteklimi učenčevimi izkušnjami (prav tam, str. 74);

zato potrebujemo zavestno artikulacijo dejstev in idej, kar vodi do predstavitve problema; učitelj pa mora bolj kot predstavniki drugih poklicov razviti zmožnost dolgega pogleda nazaj (prav tam, str. 75);
	problem mora izhajati iz sedanjosti (izkušnje), hkrati pa mora v učencu sprožiti zahtevo po informacijah in izgradnjo novih idej; slednje postavljajo temelj nadaljnjih izkušenj oziroma problemov; proces učenja pa je zato permanentno spiralen (prav tam str. 79);
	metodične rešitve moramo iskati v sistematični uporabnosti znanstvene metode kot »…vzorca in ideala inteligentnega raziskovanja in uporabe potencialov izkustva.« (Prav tam, str. 86) Znanost namreč operira s hipotezami in ne z (do)končnimi resnicami, hipoteze pa preverja preko dejstev, ki jih opazujemo, ter povežemo ideje, dejavnosti in opažene rezultate s pomočjo refleksivnega pregleda (prav tam, str. 86-87) Da bi ustrezno vključili znanstvene predmete v šolo, moramo poučevanje in učenje videti kot »…stalen proces rekonstrukcije izkustva.« (Prav tam, str. 87)

In kako Dewey omenjen koncept izkustvenega kontinuuma poveže s problematiko vzgoje v ožjem pomenu besede? Na začetku omenjeno slepoto etosa oziroma golega moralnega navajanja tudi Dewey označi kot nepedagoško: »Načelo organizacije aktivnosti v smislu zavedanja odnosa med nameni in posledicami je uporabno celo pri zelo malih otrocih. Drugače aktivnost ni več vzgojna, ker je slepa.« (Prav tam, str. 84; poudaril R. K.) Hromost poučevanja etike, ki ni povezano z ostalimi vzgojnimi dejavniki šole ter z oblikovanjem vzgojnega koncepta, pa Dewey v spisu Načela morale v vzgoji in izobraževanju pojasni kot posledico formalnosti in patološkosti takega poučevanja: patološkosti, ker je usmerjeno v sankcioniranje prekrškov namesto v formiranje pozitivnih moralnih navad (Dewey 1975, str. 15); in formalnosti, ker, če šola ne deluje kot del širše družbene skupnosti, tudi ne more razvijati interesa za dobrobit skupnosti, ki je intelektualen, praktičen in emocionalen – in ki ga bo zaradi tega učenec prenesel tudi v življenje izven šole (prav tam, str. 16-17). Da šola mora biti del širše družbene skupnosti, pa Deweyu nikakor ne pomeni vulgarno-pragmatistične interpretacije, da mora šola razvijati takšna znanja in veščine, ki bodo takoj uporabne v komercialnem in poslovnem svetu (Dewey  1938 (1963), str. 85)

Čeprav se Dewey zavzema za aktivne metode učenja kot procese stalne rekonstrukcije učenčevega preteklega znanja (izkustva), pa je zanj  primarnejši pogoj ustrezne vzgoje v javni šoli načelo, s katerim sklene razpravo Načela morale v vzgoji in izobraževanju: »Moralo moramo prevesti v pogoje in možnosti življenja v skupnosti (pri čemer je šola oblika življenja v skupnosti, op. R. K.) ter v impulze in navade posameznika. Vse ostalo je meta, janež in kumina. Edino, kar je potrebno, je dejstvo, da spoznamo moralna načela kot realna v enakem pomenu, kot so realne ostale sile; da so inherentna življenju v skupnosti in dejavni strukturi posameznika. Če lahko zagotovimo splošno vero v to dejstvo, smo s tem zagotovili pogoje, ki so sami zase nujni, da bi iz izobraževanega sistema potegnili tiste učinke, ki jih vsebuje. Učitelj, ki deluje v duhu te vere, bo v vsakem šolskem predmetu, v vsaki metodi poučevanja, v vsakem dogodku v šoli našel plodno možnost moralne vzgoje.« (Dewey 1975, str. 58)


Zaključek

Sklicevanje na pedagoške klasike (na Herbarta in Deweya) torej zahteva specifično razumevanje konceptov vzgojnega učinka kot nepredvidljivega učinka prekritja nezavednega učitelja in učenca C. Millot in vzgoje kot stranskega učinka izobraževanja J. Elstra, pa tudi specifično ovrednotenje koncepta libidinalnega ustroja oziroma družbeno zaželene konstrucije karakterja učenca. Tudi če zagovarjamo primat posrednih vzgojnih dejavnikov in s tem izobraževalni koncept šole, mora biti vzgoja v njej načrtovana, saj nas v to silita pravni in pedagoški razlog. Prvi zato, ker šola kot družbena institucija nima primarne pravice do vzgoje otrok in mladine; legitimiteto vzgoje ji dodeljujejo starši otrok, ki morajo biti vnaprej seznanjeni z vzgojnim konceptom institucije. In drugi zato, ker je šola zapletena institucija, v kateri delujejo mnogi vzgojni dejavniki (omenjali smo vpliv učiteljevega karakterja, šolske klime, metod in vsebin poučevanja, temu pa lahko dodamo še posebne vzgojne predmete oziroma dejavnosti, medvrstniške odnose, organizacijo življenja in šolska pravila ter splošno kulturo šole), ki jih z vzgojnim konceptom povežemo v sklenjeno celoto, ki teži k realizaciji vnaprej opredeljenih vzgojnih smotrov oziroma vrednot. Če tega ne storimo, bodo omenjene dejavnike zasedle naključne partikularne ideologije.

Kovač-Šebartova monografijo Samopodobe šole (Konceptualizacija devetletke) sklene z mislijo, da vidi »…smisel pedagoške teorije v razjasnjevanju mesta, na katerem stojita … učitelj in učenec… Če namreč ne pojasnimo okoliščin, ki to mesto določajo, lahko deluje ideologija prek nas tako, da poskuša zamegliti pozicijo, ki bi jo skozi teorijo in pedagoško vednost lahko razrešili. Njen uspeh pa je seveda največji takrat, ko prek deklarativno postavljenih ciljev vztrajamo pri pozicijah, ki objektivno reproducirajo povsem nasprotne učinke od zaželenih, pri tem pa tega sploh ne opazimo ali nočemo opaziti.« (Kovač-Šebart 2002, str. 179)

Sklicevanje na nujne vzgojne učinke izobraževanja ali na izkustveni koncept pouka torej ne zadostujeta. Da bi javna šola obetala ustrezne vzgojne učinke, mora imeti jasno opredeljene temeljne smernice –vrednote (Kovač Šebart 2002, str. 53-55) ter vzgojni koncept, učitelj pa mora posedovati kakovostna znanja o zakonitostih nastajanja vzgojnih učinkov v družbeni realnosti, katere del je tudi institucija, v kateri deluje. Analitična pedagogika je učitelju lahko zemljevid, jasno opredeljene temeljne smernice –vrednote šole merilo, poznavanje vzgojnih dejavnikov in njihovo usmerjanje pa instrument uresničevanja vzgojnega koncepta šole.
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