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Učiteljeva zaveza vzgojnim ciljem javne šole (delovna verzija)
(Referat za posvet ZPDS Učitelji med zahtevami, možnostmi in pričakovanji, Kranjska Gora, 11. – 13. marca 2004)

Povzetek:

V članku predstavljam argumente za osnovno tezo, da demokratizacija šole ne more biti uspešna brez ustreznega vzgojnega koncepta šole in učiteljeve zaveze  vzgojnemu delovanju. Demokracija namreč primarno ni oblika vladanja oziroma pravne ureditve, ampak način povezanega življenja, zato predpostavlja ustrezno vzgojenost oziroma vrednotno usmeritev. Ker je naša zasnova reforme šolstva izhodiščne ideje postavila na preveč pravno-liberalni paradigmi, danes učitelji rabijo jasnejši vpogled v vsebinske pogoje za uresničitev opredeljenih vzgojnih ciljev. Temeljne konceptualne rešitve predstavim s pomočjo ključnih teoretikov svetovne liberalne in (neo)pragmatistične vzgojnoteoretske usmeritve ter predpostavk personalistične antropologije in Gogalove metodike vzgoje. Hkrati pa analiziram dva novejša konceptualna pristopa, koncept opolnomočenja in koncept aktivnega socialnega angažmaja, povezan s konceptom osebne zaveze.

Ključne besede:

Vzgojni koncept, pravičnost, solidarnost, demokracija, vrednote, opolnomočenje (empowerment), osebna zaveza (commitment)




Proces demokratizacije šolstva, ki se je v R. Sloveniji odvijal v devetdesetih letih dvajsetega stoletja, je verjetno najbolj korenito posegel ravno na področje oblikovanja vzgojne naloge javne šole, saj je bila ta v obdobju pred demokratičnimi spremembami eksplicitno vezana na takratno družbeno ideologijo. In čeprav vemo, da šolstvo s pedagogiko ne more biti generator družbenih sprememb, je sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja kritika socialističnega vzgojnega smotra vsestransko razvite osebnosti pomenila enega prvih odkritih teoretskih spopadov s socialistično ideologijo (Vsestransko razvita osebnost? 1985). V devetdesetih letih je sledilo iskanje idejne zasnove reforme šolstva, sprejetje Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (1995),  nove Šolske zakonodaje  (1996) in novih Šolskih pravil (1996) ter zasnove vsebinske prenove šolstva – Izhodišč kurikularne prenove (1996).

Opisani procesi so korenito posegli v učiteljevo vzgojno vlogo, hkrati pa so tako med pedagoškimi teoretiki kot med učitelji sprožili vrsto dilem in očitkov, da oblikovane zamisli ne rešujejo zadovoljivo vprašanja vzgoje v javni šoli, ali celo da učitelju jemljejo pedagoško avtoriteto in s tem možnost vzgojnega oblikovanja otrok in mladine v skladu s sodobnimi antropološkimi načeli.

Zadrego pedagoških teoretikov v zvezi z vzgojno-teoretskimi in praktičnimi problemi dokazuje:

	sistematično izogibanje uporabi klasičnih pojmov vzgojno-izobraževalni proces in vsestranski razvoj osebnosti, ki se nadomeščata z mnogimi »novoreki«, kot so izobraževalno-vzgojni proces, edukacija, razvoj celovite osebnosti itn.

pomanjkanje temeljnih in uporabnih raziskav s področja razvijanja ključnih elementov vzgojnega koncepta javne šole, razen ko je šlo za oblikovanje koncepta predmetnega sklopa državljanske vzgoje, varovanje otrokovih pravic in spopadanje s problemom nasilja v javni šoli.

Pomisleki učiteljev v zvezi z novimi zahtevami glede vzgojne vloge javne šole pa so se odrazili v naslednjih stališčih:

	da so cilji javne šole, pa tudi pravila ocenjevanja storilnostno/izobraževalno usmerjeni, zato mora za vzgojno komponento otrokovega oziroma mladostnikovega razvoja poskrbeti družina;

da smo s pravilniki poskrbeli za učenčeve/dijakove pravice, ne pa tudi za zavedanje dolžnosti;
da smo učitelju odvzeli neposredno pravico do vzgajanja/discipliniranja in jo prenesli na razrednika, svetovalno službo in ravnatelja;
da je pravilnik o pravicah in dolžnostih uvedel pravno-administrativno logiko kaznovanja, zato za »pravo vzgojo« v šoli ni več prostora.

Če lahko torej v objavah vzgojno-teoretskih razprav zaznamo določeno mero nelagodja, pa tudi ne dovolj eksplicitno pojasnjevanje pomenskih razlik med novo in staro (marksistično) uporabo vzgojno-teoretskih pojmov (subjektiviteta, avtonomija, demokratizacija, pravičnost itn.), v učiteljskih apelih v javnih medijih pa določeno mero obupa nad možnostjo vzgajanja in discipliniranja v spremenjenih razmerah, zaznamuje to obdobje še ena zanimiva značilnost: 

	izrazit porast objav različnih prevedenih priročnikov o vzgoji otrok/mladine v družinskem in šolskem okolju, ki pomembno vplivajo na učiteljeve implicitne teorije in praktične pristope k vzgoji, čeprav je v njih mogoče zaznati pedagoške ideje, ki niso najbolje usklajene z uradno paradigmo discipliniranja, na kateri temeljita pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev/dijakov; ta pojav bo treba dodatno raziskati, saj prva raziskava (Remšak 2003 (pred objavo)) dokazuje, da to literaturo izdajajo uveljavljene strokovne založbe (predvidoma z državnimi subvencijami!), ki mnogokrat organizirajo tudi usposabljanja za učitelje, ki so uvrščena v nacionalni katalog, učinek teh usposabljanj in samostojnega branja ponujene literature pa rezultira v izrazito nekonsistentnih stališčih učiteljev do vzgoje in discipliniranja otrok v javni šoli.


Učitelji se torej očitno zavedajo novih nalog in so željni ustreznega znanja in veščin, ki bi jim pomagalo pri obvladovanju opisanega strokovnega področja, a so v javnem (mediji) in strokovnem prostoru (literatura, programi usposabljanj) zasuti z nejasnimi ali celo protislovnimi informacijami in spoznanji, ki jih sami zelo težko kritično predelajo in povežejo v konsistenten pogled na vzgojo in disciplino. Če to oceno povežemo z ugotovitvijo, da v demokratičnem šolskem sistemu prosvetna politika ne predpisuje več vseh elementov vzgojnega /disciplinskega koncepta šole in torej od vodstva šole, pa tudi od vseh strokovnih delavcev v šoli pričakuje, da bodo znali izoblikovati operativni vzgojni koncept in uresničiti šolsko okolje, ki bo vzgojno vplivalo na učence/dijake v smeri splošnih vzgojno-izobraževalnih ciljev (glej Kroflič 2002, str. 71; Kroflič 2003, str. 9-10), se nam zastavita vprašanji, na kateri bom poskušal v nadaljevanju odgovoriti:

	ali so bile sistemske zasnove vzgoje v devetdesetih letih dovolj jasno opredeljene, da bi šole lahko samostojno izoblikovale operativne vzgojne koncepte?

Ali lahko stroka učiteljem ponudi relativno enoznačen odgovor glede vsebinskih smernic treh temeljnih vprašanj, povezanih z oblikovanjem vzgojnega koncepta javne šole: skupnih vrednot, temeljnih vzgojnih dejavnikov in ključnih vzgojno-teoretskih konceptov, ki so se izoblikovali kot teoretski odgovor na praktične dileme vzgajanja v duhu civilizacijskih vrednot svetovnega etosa, demokratične institucionalne zasnove bivanja in vzgoje v javni šoli ter doslednega spoštovanja človekovih pravic (glej Kroflič 2002 a, str. 50; Kroflič 2003, str. 9-10)?


Kritične točke sistemske zasnove vzgoje v javni šoli

Čeprav še vedno stojim za večkrat izrečeno in zapisano oceno, da naši sistemski dokumenti ponujajo dovolj široko zasnovo, na kateri je mogoče vzpostaviti kakovostne vzgojne koncepte v javnem šolstvu (glej npr. Kroflič 2002, str. 118-119), kakor tudi za oceno Kovač-Šebartove, da je Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji bolj natančno kot ostali koncepciji razvoja šolstva v R. Sloveniji opredelila tudi vzgojne naloge javne šole (glej Kovač-Šebart 2002, str. 23-26), želim na tem mestu kritično pripomniti, da so teoretske razprave ter strateške sistemske dokumente v devetdesetih letih zaznamovale določene značilnosti, ki niso ravno pozitivno pripomogle k oblikovanju konsistentnih operativnih vzgojnih konceptov v javnem šolstvu:

	večina teoretskih razprav domačih avtorjev, ki so med tem in kasneje sodelovali pri zasnovi Bele knjige, se je ukvarjala predvsem s politično-sistemskimi omejitvami vzgoje v javni šoli (načelo laičnosti) ter z demokratizacijo sistema javnega šolstva (možnosti za ustanavljanje zasebnega šolstva), zelo malo pa se je razpravljalo o vsebinskih rešitvah oblikovanja celovitega operativnega vzgojnega koncepta v javni šoli (glej npr. Verouk v šole?! 1990, Vzgoja v javni šoli 1991, Kodelja 1995);

tudi Belo knjigo v uvodnem poglavju, ki opredeljuje načela in teoretična izhodišča zasnove šolstva, zaznamuje prevelik poudarek na pravno-liberalistični doktrini šolskih vzgojnih konceptov;
ob sprejemanju strateških izhodišč, zakonodaje in podzakonskih operativnih dokumentov, ki opredeljujejo elemente vzgojnega koncepta, so bili ravnatelji in učitelji deležni premalo strokovne podpore pri razumevanju novih konceptov in operacionalizaciji vzgojno-teoretskih izhodišč.

Interes vzgojnih teoretikov za opredelitev tako imenovanih »robnih pogojev« demokratizacije šolskega sistema v devetdesetih letih je seveda razumljiv. Slovensko šolstvo je bilo pred nujno sistemsko prenovo, ki je morala uveljaviti nekatera temeljna demokratična načela, povezana s pravicami staršev in otrok do izobraževanja, ter upoštevati predhodno sprejeta ustavna načela v R. Sloveniji. Hkrati pa je jasno, da robni pravni pogoji in omejitve v vsebinskem smislu ne usmerjajo iskanja pedagoških rešitev v zvezi z vzgojo v javni šoli (v okvirih dovoljenega). Če sem že v uvodnem razmišljanju podprl sistemsko rešitev, po kateri demokratična prosvetna politika ne predpisuje vsebine in metodike vzgoje v javni šoli, na tem mestu dodajam, da bi strateški dokumenti morali spodbuditi strokovne institucije (prosvetna politika pa bi morala te spodbude tudi finančno podpreti), da bi bolj dejavno pomagale razvijati ustrezne vsebinske rešitve na tem področju.

Očitek o pravno-liberalnem poudarku načel in teoretičnih izhodišč Bele knjige je mogoče utemeljiti z analizo temeljnih pojmov, ki jih uvede uvodno poglavje. Tako se v izhodišču načel nahajata koncepta človekovih pravic in pravne države (Bela knjiga 1995, str. 13), šele za tem pa Bela knjiga navaja »skupno evropsko dediščino političnih, kulturnih in moralnih vrednot«, ki poleg omenjenih opredeljuje še pluralno demokracijo, strpnost in solidarnost (prav tam, str. 14). Tudi v nadaljevanju uvodnega poglavja so v ospredju tipične liberalno-pravne vrednote: pravice do izobraževanja, načelo enakih možnosti in upoštevanje pravice do drugačnosti, pluralizem resnic in kultur, vzgajanje kritične moči razsojanja, vzgoja za strpnost, vzporedno seznanjanje z domačo in tujimi kulturami, enakost med spoloma, integracija, možnost izbire, načelo laičnosti, svetovnonazorska nevtralnost, avtonomnost, individualnost in zasebnost (prav tam, str. 15-29). Šele v zadnji točki uvodnega poglavja, ki govori o vzgoji in participaciji v demokratičnih procesih, se poleg omenjenih pojmov ponovno pojavita solidarnost in odgovornost, ki poleg strpnosti, kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje predstavljata »nujne predpostavke za participacijo v demokratičnih procesih«, ta pa se (ponovno) opira na klasično liberalno opredeljena »pravila vedenja in komuniciranja, ki izhajajo iz pojmovanja svobode posameznika kot neomejevanja svobode drugih« (prav tam, str. 30-31).

Zakaj kot zagovornik liberalnih vrednot in koncepcije prosvetne politike ocenjujem uvodno besedilo Bele knjige kot enega od vzrokov težav pri oblikovanju vzgojnega koncepta javne šole? Predvsem zato, ker mnogi zagovorniki liberalno-teoretske paradigme vzgoje po svetu že dolgo ugotavljajo: 

	da klasične teoretske liberalno-konservativne dihotomije, kot je na primer vprašanje, ali naj vzgoja otrokom omogoča svobodo izbire ali naj jim posreduje vrednote, niso sprejemljive: »…vzgoje upravičeno ne cenimo samo zaradi svobode, ampak tudi zaradi vrline, ki jo daje otrokom; vrlina, ki jo cenimo, pa vključuje zmožnost razpravljanja o tekmujočih konceptih dobrega.« (Gutmann 2001, str. 37; omenjena študija je citirana kot ena od teoretskih podlag uvodnega poglavja Bele knjige!);

napačna je tudi dihotomija med posameznikom kot avtonomnim subjektom in subjektom človekovih pravic ter skupnostjo, ki poskuša ščititi svoje vrednote in interese ter z vzgojo kot zavestno reprodukcijo družbe (prav tam, str. 46) svoje vrednote prenaša na otroke in mladino, saj je predpogoj uspešne demokratsko naravnane vzgoje v duhu človekovih pravic spoznanje, da je »…demokracija več kot le oblika vladanja; prvenstveno je način povezanega življenja, vzajemne komunikacijske izkušnje…«, ta način pa zahteva ustrezno vzgojenost (Dewey 1916/1966, str. 87) v duhu podpore ustreznih družbenih vrednot in vrlin, ki jih P. White opredeli kot: upanje in zaupanje, pogum, samo-spoštovanje in samo-zaupanje, prijateljstvo, dobra vera (trust), poštenost in dostojnost (White 1996), pri mnogih avtorjih pa naletimo na sorodne sezname klasičnih vrednot (Gutmann 2001, Quinton 1987 itn.).

Skratka, načela liberalne demokratične vzgoje v duhu človekovih pravic vzpostavijo zahtevno potrebo po ločitvi vzgoje za svobodo od klasične indoktrinacije, po strpnem in solidarnem sprejemanju različnosti namesto življenja v duhu kulturno-zgodovinske monolitnosti, ter končno po idealu aktivnega državljanstva namesto podreditve obstoječi družbeni politiki in kulturi, čeprav natančnih in dokončnih odgovorov, kako je v šoli mogoče uspešno uresničevati te ideale, pedagoške vede še niso iznašle, kaj šele da bi jih poznali učitelji-praktiki. Hkrati pedagoška praksa dokazuje, da se na primer privlačen ideal participacije učencev/dijakov pri odločanju v šoli ne uresniči kot preprosta posledica »predpisa« (glej Šolska pravila 1996; Šolska pravila v srednjih šolah 1997), ampak mora šola želeti in znati posredovati določene klasične moralne vrednote, da bi učitelji in učenci sprejeli aktivno vlogo pri učenju in odločanju kot imperativ kakovostnejšega in privlačnejšega življenja.


Vsebinski elementi vzgojnega koncepta javne šole

Ker izhajam iz predpostavke, da so učitelji-praktiki glede na strokovno obvezo, da avtonomno oblikujejo konsistenten vzgojni koncept pouka in bivanja v šoli kot celoti, upravičeni do ustrezne strokovne podpore, bom poskušal opozoriti na temeljne vzgojne dejavnike v šoli in konceptualne rešitve, ki jih vzgojna teorija razvija kot odgovor na nedopustno enačenje vzgoje z indoktrinacijo in manipulacijo kot instrumentoma gole družbene reprodukcije in ohranjanja ideološke hegemonije (o problemih večplastnega odnosa do pojma indoktrinacija glej Kodelja 2003).

		Klasifikacije vzgojnih dejavnikov

Vzgojne dejavnike šole lahko razvrstimo na več načinov, pri čemer posamezne pedagoške discipline uporabljajo specifične pojme in merila klasifikacije. Tako lahko v skladu s kurikularno teorijo vzgojne dejavnike razvrstimo med dejavnike uradnega in prikritega kurikuluma (glej npr. Kroflič 1997), didaktika med vzgojnimi dejavniki pouka izpostavi učno vsebino, učne metode in oblike, celotno učno situacijo ter učiteljevo in učenčevo vlogo v pedagoški komunikaciji (glej npr. Kovač-Šebart 2002, str. 53), sam pa sem tokrat kot osnovo klasifikacije izbral temeljne predpostavke personalizma in Gogalov poskus prenosa personalističnega koncepta človeka in duha na področje pedagogike.

Če pojmujemo človeka kot osebo, torej kot bitje telesa, duše in duha, ki si v življenju prizadeva za izoblikovanje celovite osebnosti, potem se njen stik s svetom objektivnih duhovnih vrednot znanosti, umetnosti, morale, filozofije in religije ne vzpostavi sam od sebe, ampak ga omogoča osebni odnos z učiteljem in doživetje druge osnovne personalistične entitete, skupnosti (glej npr. Gogala 1931 in Gogala 1931/32). Ali drugače povedano, če vzgojo opredelimo kot komunikacijo z vrednotami (zgodovinskih nosilcev objektivnega duha), potem se ta vzpostavi preko medčloveške komunikacije (na nivoju osebnega stika z učiteljem in življenja v osebno povezani šolski skupnosti kot »zajednici« oziroma »občestvu«) (Medveš 2000, str. 196).

Vzgoja v javni šoli torej primarno ni odvisna od ustreznega nabora učne snovi (učni načrti) in metod poučevanja, kakor tudi ne od formalno vzpostavljenih pravil (pravic), ki definirajo šolo kot institucijo, čeprav jo lahko opredelimo kot komunikacijo s kulturnimi vrednotami izročila in sedanjosti. Odločilen dejavnik vzgoje v javni šoli je oseben stik z vrednotami, ki ga omogoča široka paleta osebnih odnosov in doživetje živetih vrednot šolske skupnosti. Pri tem Gogala izpostavi naslednje ključne pogoje take osebnostne vzgoje:

	učitelj mora delovati z močjo svoje osebnosti, stvarne (karizmatične) avtoritete in z zavzetostjo pedagoškega erosa, hkrati pa mora biti usposobljen za osebno izbiro njemu ustreznih pristopov k poučevanju, metod in vsebine učne snovi (glej Kroflič 2000; Kovač 2000; Pergar Kuščer 2000)

vzgoja ne sme biti le učenje o vrednotah ali celo dresura, ampak mora temeljiti na omogočanju učenčevega osebnega doživetja vrednot (Glej Medveš 2000 a);
vzgoja ne sme biti v nasprotju življenjem v šoli in njeni neposredni življenjski okolici (glej Gogala 1937/38 in Gogala 1937/38 a).

Za današnji razmislek o učiteljevi zavezi vzgojnim ciljem, kakršne je vzpostavila zadnja reforma šolstva v R. Sloveniji, je potrebno izpostaviti dejstvo, da se tako izpostavljen personalistični koncept vzgoje v celoti sklada z deklariranimi vzgojnimi cilji in ključnimi teoretskimi opozorili liberalne vzgojnoteoretske tradicije, ki je po drugi svetovni vojni poskušala vzpostaviti temeljna načela tako imenovane deliberativne vzgoje oziroma vzgoje za svobodo. Tako na primer I. Scheffler v paradigmatskem članku Moralna vzgoja in demokratični ideal med drugim zapiše:

»Zaveza idealu demokracije kot organizacijskemu načelu družbe vsebuje radikalne in daljnosežne posledice ne le za politične in pravne institucije, ampak tudi za vzgojne koncepte, ki usmerjajo razvoj naših otrok. Vse institucije namreč delujejo preko  posredovanja oseb; družbeni dogovori so 'mehanizmi' le v zavajajočem metaforičnem smislu…«  (Scheffler 1989, str. 136)

»Izbrati demokratični ideal družbe pomeni v celoti zavrniti koncept vzgoje kot instrumenta oziroma pravila; pomeni odpravo ideje o oblikovanju ali formiranju učenčevega duha. Namen vzgoje v demokraciji je prej osvobajanje duha, krepitev njegovih kritičnih moči, informiranje z znanji in miselnimi kompetencami za samostojno raziskovanje, pritegnitev njegove človečne simpatetičnosti in razjasnjevanje njegovih moralnih in praktičnih izbir.« (Prav tam, str. 139)

»Takšna smer vzgoje je obtežena s tveganjem, saj pomeni poverjenost naših sedanjih konceptov presoji naših učencev.« (Prav tam, str. 143)

Da bi torej sprejeli tveganje prenosa tradicionalnih učiteljevih kompetenc za presojanje v imenu dobrega učenca na učenca samega, se ne smemo zanesti le na deklarirana formalna pravila demokracije in človekove pravice. In da bi vzgojo namesto kot oblikovanje razumeli kot spodbujanje samostojnega, a etično odgovornega in občutljivega raziskovanja vrednot, ki seveda zajema tudi seznanjanje s kulturno tradicijo, ne moremo tvegati popolnega moralnega relativizma, če ne oblikujemo ustrezno vrednotno strukturo razsojanja in delovanja skupnosti raziskovalcev (koncept filozofije za otroke M. Lipmana; povzeto po Šimenc 2002).

V tem kontekstu razmišljanja se nam dodatno razjasni pomen že citirane Deweyeve ideje o potrebi po vzgoji za sprejetje načela demokracije kot oblike vzajemnega življenja v skupnosti ter seznama klasičnih vrednot in vrlin P. White, ki šele omogočajo vzgojo avtonomne,  kritične in strpne osebe, med katerimi bi posebej izpostavil socialno upanje (White 1996, str. 8-15), prijateljstvo (prav tam, str. 38-51), osebno zaupanje in zaupanje v institucije (prav tam, str. 52-65) ter dostojnost kot skupno značilnost etosa demokratične šole (prav tam, str. 78-87). Enako tezo pa potrjuje tudi filozofija prava, ki trdi, da sta normativni sistem prava in morala skupnosti medsebojno soodvisna sistema, ki sta lahko učinkovita le ob usklajenem (so)delovanju (Pavčnik 1997, str. 233-234), saj »…pravno pravilo ne more biti avtonomno sprejeto, če ni hkrati tudi pozitivno moralno vrednoteno. Pravo, ki te opore nima v zadovoljivem obsegu ali jo začenja izgubljati, postaja čedalje bolj prisilno in nasilno.« (Prav tam, str. 233)

		Vzgojni koncepti institucionalne vzgoje

Najpogosteje citirana konceptualna načela vzgoje v naših strateških dokumentih, Herbartovo načelo vzgojnosti pouka in Elstrovo načelo vzgoje kot stranskega proizvoda izobraževanja, izhajajo iz teoretsko pravilnega spoznanja, da šola za uspešno vzgojo ne potrebuje posebnih vzgojnih predmetov ali dejavnosti. Hkrati pa, kot sem dokazoval v razpravi Šola – izkustveni prostor socialnega učenja in/ali moralne vzgoje? (Kroflič 2002 a), vsi nenameravani vzgojni učinki šole nikakor niso sprejemljivi. Življenje v šolski skupnosti je tako lahko generator pravičnih in solidarnih odnosov in oblikovanja ustreznih demokratičnih vrednot, ali pa prostor nesolidarne tekmovalnosti in nestrpnosti.

Da bi torej šola res usmerjala načela načrtovanja pouka in drugih form sobivanja, vzgojni koncept rabi jasno vrednotno usmeritev (prav tam). Hkrati pa se v zadnjih desetletjih oblikujejo nekateri novi koncepti, s katerimi teoretiki in praktiki poskušajo spodbuditi razvoj šolske kulture v smeri demokratičnih vrednot pravične in solidarne (skrbne) skupnosti.

Prvi od takih pristopov je koncept opolnomočenja (empowerment), ki ga v svetu in pri nas razvija predvsem teorija socialnega dela. Če že pri Deweyu zasledimo jasno izpostavljene ideje, da demokratična kultura šole sama na sebi spodbuja formiranje etičnih vrednot in vrlin (Dewey 1975; Dewey 1916/1966), pri Kohlbergu in njegovih učencih pa realizacijo ideje, da je demokratična šolska skupnost, zgrajena na načelih pravičnosti in skrbnosti (socialne zaščite), najpomembnejši vzgojni dejavnik (Kroflič 2002, str. 113), saj:

	»…(se) na šolskih srečanjih, ki temeljijo na načelu demokratičnega sprejemanja pravil, učenci srečujejo z reševanjem realnih življenjskih problemov, kar spodbuja njihov moralni razvoj v večji meri kot reševanje hipotetičnih (izmišljenih) moralnih dilem;

demokracija spodbuja učence, da razmišljajo o sebi in svoji usodi bolj neodvisno od zunanjih avtoritet (učitelja);
na ta način se uresničuje Dewejevo načelo življenjskega (praktičnega) učenja (learning by doing);
v demokraciji se lažje uveljavlja načelo popravljanja napak kot v avtoritarni skupnosti;
demokracija lahko zagotovi pogoje za preseganje zidu, ki ločuje kulturo odraslih (učiteljev) od mladinske kulture s pomočjo ustvarjanja skupnega občutka odgovornosti za pravila življenja v šoli;
demokracija opogumlja (in motivira) učence, da sledijo (svojim) pravilom šolskega življenja.« (Prav tam, str. 117; glej tudi Power idr. 1989, str. 27),

se nam upravičeno zastavi vprašanje:

	če naj sodelovanje pri demokratičnem odločanju motivira in opogumlja učence, da neodvisno razmišljajo o svoji usodi, rešujejo lastne življenjske probleme in sledijo dogovorjenim pravilom bivanja, hkrati pa smo že spoznali, da demokracija predpostavlja vzgojenost udeležencev v smislu ravnanja v skladu z določenimi vrednotami, kako učence oziroma dijake opogumiti za aktivno participacijo pri demokratičnem odločanju?


Koncept opolnomočenja odgovarja prav na to vprašanje, še posebej ko gre za opogumljanje družbeno zapostavljenih skupin brez pravih predhodnih pozitivnih izkušenj z družbenim angažmajem. Po besedah avtoric Zaviršek, Zorn in Videmšek je koncept opolnomočenja spretnost, ki spreminja razumevanje socialnega dela  kot »pomoči nemočnim« (Zaviršek idr. 2002, str. 60), oziroma koncept etike skrbi loči od problematičnega diskurza usmiljenja (Kroflič 2003 a, str. 27-34). Ključne faze procesa opolnomočenja so po navedenih avtoricah naslednje:

	pridobivanje občutka, da je oseba sposobna odločati o svojem življenju;

podpora, da svoje odločitve uresniči v vsakdanjem življenju;
podpora, da se človek odloči tako, kot sam misli, da je zanj najbolj prav;
spoznavanje družbenih in osebnih ovir;
spoznavanje in razumevanje družbeno ustvarjenih strukturnih diskriminacij;
povečevanje vpliva v svojem življenju;
krepitev občutkov samozavesti, da uporabnica začne uporabljati moč, ki jo ima (Zaviršek idr. 2002, str. 60-62).

Če pomen posameznih faz/dimenzij procesa opolnomočenja povežemo s klasičnimi demokratičnimi vrlinami, kot jih opredeljuje P. White, zasledimo veliko mero ujemanja. Opolnomočenje je namreč proces krepitve socialnega upanje in zaupanja vase in v pravičnost družbenih institucij, poguma, ki temelji na samo-spoštovanju in samo-zaupanju ter ozaveščenju družbenih in osebnih ovir, hkrati pa uporaba lastne moči v procesih pomoči spodbuja prijateljstvo, poštenost in dostojnost.

Razlaga zadnje faze/dimenzije procesa opolnomočenja pa že razkriva povezavo tega koncepta s konceptom aktivnega socialnega angažmaja, ki ga zasledimo v opredelitvah etike skrbi, metode prostovoljne pomoči in v opredelitvi koncepta osebne zaveze (commitment): »Eden od načinov uporabe moči, ki jo človek ima, je, da postane soudeležen v procesih pomoči. Ljudje lahko svoje stiske in težke življenjske situacije, ki so jih preživeli, transformirajo v kreativno moč, s katero lahko pomagajo ljudem, ki doživljajo podobno, kot so doživljali sami.« (Prav tam, str. 62)

Ker sem o konceptu etike skrbi in njenem pomenu za oblikovanje inkluzivnega šolskega okolja že pisal (glej Kroflič 2003 a), naj na tem mestu le še dodam, da model prostovoljnega dela, ki ga naše šole razvijajo kot obliko izbirnega predmeta, nikakor ni nujno usmerjen v socialno angažirano delo učencev v lokalni skupnosti, ampak bi se moral usmerjati tudi v oblike vzajemne pomoči v šoli sami, kar bi lahko privedlo do krepitve vrednot povezane skupnosti, ki bi omilile negativne učinke tekmovalnosti in občutka socialne izoliranosti otrok s posebnimi potrebami, otrok iz drugih socialnih in/ali nacionalnih okolij itn. Model tutorstva, ki se počasi razvija v visokem šolstvu, bi lahko postal zgled procesom oblikovanja osnovne in srednje šole kot inkluzivne skupnosti.


Zaključna opozorila

Za zaključek razmišljanja o učiteljevi zavezi uresničevanju vzgojnih ciljev javne šole lahko vzamemo nekaj trditev ameriške (neo)pragmatistične etike in pedagogike, ki so po svoji sporočilnosti izjemno jasna in hkrati ravno zaradi zdravorazumske jasnosti nevarna:

	konceptualni pristop k šolski 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…« (Dewey 1975, str. 3)

Zaveze učiteljem vzgojni vlogi šole ne smemo graditi le na vzgojnih predmetih in vzgojnih ciljih, opredeljenih v učnih načrtih. Hkrati pa nam trditev, da šola vedno proizvaja vzgojne učinke že kot forma sobivanja in to še bolj kakovostno kot učne vsebine, saj gre za praktično – izkustveno učenje, ne sme pomeniti, da za kakovost teh učinkov šolske socializacije ni treba sistematično skrbeti. Isti avtor namreč opozarja, da »…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.« (Dewey 1938 (1963), str. 25; glej tudi Kroflič 2002 a) Hkrati pa dodaja, da se učitelji z opravičevanjem, da »…vzgajajo vsak trenutek v dnevu, pet dni v tednu…«, lahko motijo, če »…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)

	etos šole oziroma oblikovanje ustreznih medosebnih odnosov:


 »…obrat k etičnemu načelu, ko naravna (spontana) skrb že deluje (ali bi lahko delovala), je resnično ena misel preveč.« (Noddings in Slote 2003, str. 345)

Mnoge raziskave o načinu vstopanja otroka, pa tudi odraslih oseb v moralno komunikacijo dokazujejo, da za ustrezno etično dejanje ne potrebujemo zapletenega racionalnega presojanja, »ali bo moja namera delovanja lahko sprejeta kot obči zakon?«, »ali bom sočloveka z nameravanim dejanjem obravnaval kot cilj in ne kot sredstvo?« oziroma »ali bi si, če bi bil v položaju sočloveka, tudi sam želel podobne obravnave?«. Še več, otroci razvijejo nekatere klasične vrline, kot je prijateljstvo, še preden so zmožni zahtevnih racionalnih presoj, seveda če jih ustrezno okolje spodbuja k tem odnosom. Šola naj bi torej spodbujala učence/dijake k vzpostavljanju vzajemno občutljivih in odgovornih odnosov, ki so tako pravični kot strpni in skrbni, kar naj bi tvorijo osnovo moralne vzgoje in oblikovanja etosa šole. Napačno pa bi bilo branje opozorila zagovornikov etike skrbi in etike vrlin, da razumevanje etičnih dilem ni potreben del šolske moralne vzgoje in državljanske vzgoje za demokracijo. Sprotno osmišljanje in utemeljevanje (racionalizacija) moralnih dejanj, osebnostnih lastnosti (vrlin) in osebnih ter družbenih vrednot namreč uspešno preprečuje možnost, da bi se odnosi skrbi prevesili v usmiljenje in/ali celo v obliko socialne (pre)moči, hkrati pa razumevanje moralnih dilem okrepi stabilnost ustreznega moralnega vedenja. Osmišljena in z vrednotami podkrepljena moralna dejanja se tako utrdijo v relativno trajne etične usmeritve posameznika (več v Kroflič 2003 b).

	vloga človekovih in otrokovih pravic:


»…koncepti pravičnosti so pogosto prevedeni v pravila, ki jih moramo ubogati, ker lahko nosijo moč zakona, četudi bi bolj kontekstualno občutljivo razsojanje velevalo, da ravnamo drugače. V praksi se zdi, da skrb dopušča večjo mero fleksibilnosti kot pravičnost.« (Strike 1999, str. 26) Še več, »…nobena normalna oseba ne bi vodila družinskega življenja kot sodišče.« (Prav tam, str. 28)

K. Strike torej svari pred pretirano »pravno« regulacijo vzgoje oziroma reševanja moralnih dilem, pa naj gre za družinsko ali institucionalno okolje. Norme pravičnosti mnogokrat ne zmorejo ustrezne občutljivost za posebnost posamične situacije, pa naj se še tako zavedamo dejstva, da je pravično ravnati z vsemi enako le v enakih okoliščinah, različne okoliščine pa narekujejo različno ravnanje. Angažiran odnos do sočloveka, ki je utemeljen na skrbi in strpnosti, se lažje izogne opisani nevarnosti. In vendar moramo opozoriti na dva argumenta, s katerima Strike in drugi teoretiki dopolnijo navedeni trditvi. Prevajanje posamičnih odnosov skrbi v konsistentna etična načela pravičnosti prispeva k temu, da socialno angažirano obliko odnosov tudi doživljamo kot pravično, hkrati pa moramo preprečiti možnost, da bi v imenu substancialnih, univerzalnih vrednot posegali v civilizacijsko dogovorjene standarde človekovih pravic in svoboščin (več v Kroflič 2003 b). Poleg tega pa moramo šolo pojmovati tudi kot »…institucijo države/javne sfere, v kateri smo dolžni njene člane ustrezno pravno zavarovati.« (Kroflič 2003, str. 25)

Šola, ki danes sprejema demokratične vrednote in koncept deleberativne vzgoje za svobodo duha ter ideal aktivnega državljanstva, se mora torej zavedati, da so ti ideali uresničljivi le v radikalni obliki:

	opuščanja pojmovanja vzgoje kot doktrinarnega oblikovanja učenčeve osebnosti v skladu z vnaprej določenim kanonom vednosti in vrednot;

odstopa od brezpogojne apostolske avtoritete oziroma ustvarjanja permisivnega videza svobode na prikriti avtoriteti;
doslednega spodbujanja načela soodločanja pri vzpostavljanju šolskih pravil.

Takšna usmeritev šole učitelja dodatno zavezuje k ustreznemu etosu bivanja in pomenu, ki ga pripisuje uresničevanju vzgojnih ciljev. Odgovorno in občutljivo sprejetje načel sobivanja namreč ne izhaja iz formalnih pravil in pravic niti ni nujni stranski učinek liberalnega koncepta izobraževanja, ampak je ideal, ki ga ne moremo uresničiti brez aktivne vzgojne dimenzije šolanja, in hkrati ideal, ki šele omogoči uresničitev demokratične organizacije šole in širše družbene skupnosti. Oblikovanje strukture odnosov na načelih demokracije in ustreznih vrednotah ter dogovorno oblikovanje šolskih pravil bivanja pa je tako prva naloga vzgoje v javni šoli in hkrati pogoj demokratičnega življenja v današnji šoli.
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