
Primerna celovitost za učitelje – zgled 
 

 

 

The 12th IRDO International Scientific Conference SOCIAL RESPONSIBILITY AND CURRENT CHALLENGES 2017:  
Value added as Business Information from the View of Social Responsibility, 28 September 2017, Maribor, Slovenia, EU 

 

 

1 

Primerna celovitost za učitelje – zgled 
 
 

Prof. dr. Vesna Bukovac 
Univerza v Mariboru 

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede 
 
 

Povzetek 
 
Avtorica v prispevku v obliki pisma, ki ga naslovi na učiteljice in učitelje ter ostale, vpletene 
v izobraževalni proces, razmišlja o njihovi vlogi pri spodbujanju kreativnosti in 
opolnomočenja mladih v povezavi z družbeno odgovornim delovanjem. Izpostavi 
problematiko sedanjega načina poučevanja v sistemu formalnega izobraževanja in njegovih 
okostenelih pedagoških konceptih, ki jih vidi kot takšne, ki ubijajo kreativnost posameznika 
in njegovo motiviranost, da doseže svoj potencial. Pozove k novim metodam poučevanja za 
trajnostni razvoj in kreativnemu pedagoškemu konceptu, ki bo dosegel pro-aktivnost, 
radovednost, zavednost in navdušenost študentov, dijakov, učencev. Nove metode poučevanja 
naj mlade motivirajo in navdihujejo njihovo kreativnost, ki jih žene k razvijanju ustvarjalnih 
rešitev, ki jih iz šolskega lahko prenesejo na domače okolje in ga s tem izboljšajo. Ne 
nazadnje naj nove metode poučevanja mlade opolnomočijo, saj bo le opolnomočen 
posameznik družbeno odgovorno skrbel zase in za svoje okolje.  

Ključne besede: formalno izobraževanje, kreativni pedagoški koncept, motiviranje 
posameznikov, opolnomočenje posameznikov, družbeno odgovorno delovanje 

 

Requisite holism for teacher - an example 

Abstract 

In this contribution author reflects (in a letter form, addressing teacher and others involved in 
the education process) about their role in encouraging creativity and empowerment of 
youngsters in connection with social responsibility. She exposes the problematic of the 
current style of teaching inside the system of formal education and its petrified pedagogical 
concepts that (in her perception) kill individual creativity and motivation to realize students' 
potentials. She calls for new methods of teaching for sustainable development and creative 
pedagogical concepts that will attain pro-activity, curiosity, awareness and enthusiasm of 
students of all ages. The new teaching methods shall motivate youngsters and inspire their 
creativity that drives their development of creative solutions, which they can transfer to their 
home environment and improve it in this way. Last but not least, the new methods empower 
the youngsters; only an empowered individual can be socially responsible in his or her care 
for him or her-self and his or her environment. 

Key words: formal education, creative pedagogical concept, motivation of individuals, 
empowerment of individuals, socially responsible activity  
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Ljube učiteljice in učitelji, kolegice in kolegi, vpeti v izobraževalni proces,  

srčno vas nagovarjam, da preberete to pismo.  

Učiteljski poklic je poklicanost biti z vsem bitjem zgled mladi generaciji in ji v vsakem hipu 
dovoliti, da nas preseže. Ko posameznik živi svoj polni potencial ne živi konkurenčnosti, 
temveč svojo edinstvenost – unikatnost. Tu je srž problema – ovira pri predaji znanj. Bistvo 
modrosti ni v tem, da ima posameznik znanje, temveč v tem, da to znanje deli. 

(Albert Einstein: »Čudež je, da radovednost preživi formalno izobraževanje. Edina stvar, ki je 
ovirala moje učenje in spoznavanje, je bilo moje splošno izobraževanje.«) 

Sistemski pristop k udejanjanju kreativnega pedagoškega koncepta se zdi nujen. Dokler se bo 
učitelj držal katedre in študent, dijak, učenec tiho sedel in poslušal vsebine, se ne bo nič 
zgodilo. Sin me je pred leti spomnil, kakšno moč imajo že osnovnošolci, a je ne uporabijo – 
vprašal je: »Ali je učiteljica plačana za to, da nam govori večino ure o svoji družini, potem pa 
nas priganja, da prepišemo vsebino s prosojnice?«  

Vrednote so danes zares v krizi; ljudje se prerivajo za službo, čeprav se zavedajo, da zadevna 
služba sploh ni zanje. Kako bodo na tem delovnem mestu torej polno delovali? Na takih 
mestih so tudi učitelji, profesorji. To je pereč problem družbe. Predlog sprememb? 
Sprememba je zmeraj v nas samih. Zato nagovor vsakemu posamezniku, da napravi vse, da 
doseže svoj polni potencial. To imenujem uspeh. Uspešen posameznik je čudovit člen uspešne 
družbe. Žal si uspeh danes radi razlagamo popolnoma drugače – zgrešeno.  

Zdi se, da si tudi sam učni uspeh razlagamo popolnoma zgrešeno. Oprostite, a uspešen 
posameznik se ne meri po kvalitetnem ponavljanju na pamet naučenih vsebin, niti po 
treniranosti izvajanja računskih operacij, ki mu ne nudijo uporabnega znanja, temveč le 
dokazujejo, da je sposoben slediti okovom sistema kot ovca. V bistvu zlomimo na ta način 
vso kreativnost, unikatnost, čudovitost razvijajočih gledišč mladih posameznikov, ki so do 
tega hipa še uspeli ohraniti krila. Krila uspešnosti. Današnja družba se zdi, da se smatra za 
uspešno šele, ko posameznikom pristriže krila, ko jih ukalupi in predela v pohlevne 
ponavljalce znanj, ki so jih domislili drugi iz svojih lastnih izkušenj, in novi generaciji ne 
dovoli, da bi jih presegla in tolmačila po svoje. Oprostite, a opisano se izvaja v danes veljavni 
obliki formalnega izobraževanja. 

Posameznika, ki ne želi slediti ukalupljanju, se priklene, kaznuje, mlade se prisili ponavljati 
letnike, ponovno opravljati izpite, dokler ne klonejo, dokler se odvržejo še tiste malo 
kreativnosti, ki jih je risala kot nekaj posebnega v tem svetu. V sistemu materializma, ki se 
hladno vzpostavlja zadnja desetletja, sistem formalnega izobraževanja posamezniku skoraj ne 
nudi druge izbire. Kje je tu skrb za človeka? Kje je tu bistvo človeka: ljubezen, moralno 
etične vrednote, usmiljenje? Zdi se, kot da je izhlapelo. 

V procesu izobraževanja imamo učitelji dejansko vpliv, da posameznika usmerjamo, mu 
svetujemo, mu konkretno pokažemo pot. S sistemsko načrtovanim družbeno odgovornim 
delovanjem lahko posameznika opolnomočimo. Opolnomočen posameznik bo kreativno, 
polno, z navdušenjem in fokusom h konkretnim družbeno odgovornim dejanjem skrbel tako 
zase, kakor tudi za svoje okolje.  

Mladim, ki jih najstniško obdobje tipičnega primerjanja z drugimi stane ogromno energije, je 
treba prisluhniti, jih voditi, tudi konkretno prijeti za roko, jim pokazati iskreno sočutje, 
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ljubezen in jih opogumiti, da sledijo sebi in razvijajo svojo enkratnost. Nikakor ni primerno 
nastopati grobo, jim ne dovoliti, da radovedno sprašujejo, jih obravnavati skoraj kot nevredne 
družbe, češ slab/-a si, ne znaš, ne zmoreš, ponavljaj ta izpit, ta letnik, dokler ne doumeš 
našega tolmačenja uspešnega posameznika. V slovenskih domovih je žal še prevečkrat 
prisotno  družinsko nasilje, neljubezen – strah, se zavedamo, da smo žal mnogokrat učitelji 
edini, ki lahko mlademu posamezniku zagotovimo mirno, ljubeče okolje? Družba, ki se ne 
zaveda neprecenljive vrednosti posameznika, je hladna, neljubeča, človeka nevredna 
materialistično naravnana družba, ki sebe in druge vodi v prepad. Ljube učiteljice in učitelji, 
res ne vidite, da smo prignali ljudi v tej družbi prav do roba prepada? Za Božjo voljo, 
ukrepajte! Ukrepajte z ljubeznijo, s skrbjo, z usmiljenjem! Zdaj! 

Z zavedanjem, da smo del vesolja in zato povezani z vsakim živim bitjem, ter tega, da je 
vsako živo bitje del nas, se bomo vsekakor odzvali drugače in spremenili del navad, ki so se 
na grob način zakoreninile v nas. Povezanost z naravo in sobivanje v miru, ljubezni, 
usmiljenje in osnovna postava v srcih ljudi so vsebine, ki morajo biti prioritetne v vseh 
izobraževalnih institucijah. To je smer, v katero moramo prenoviti današnje šolske in 
študijske programe.  

Eden ključnih izzivov tega časa je razumeti človeške organizacije kot žive sisteme. Zavedati 
se moramo, da trajnost ni posamezna lastnost, ampak je lastnost celotne mreže odnosov. 

Da človek razume naravo in lahko postane njen tolmač, da dobi privilegij, da lahko uspešno 
raziskuje splošne in večno veljavne zakone narave, so nujno potrebni nekateri pogoji. Odložiti 
mora vnaprej pridobljene predstave, naučena znanja, dogme, vse osebne predsodke in vse 
dvome. Potrpežljivo, ponižno, brez kričanja, s spoštovanjem prisluhne lekcijam o vsem, kar 
ga uči mati Narava, ki temu človeku osvetli skrivnosti, da torej vidi, česar drugi, ki ne 
zadostijo tem pogojem, ne morejo videti. Svoje resnice Narava sporoča tistim, ki so 
dojemljivi. Človek se odloči, ali bo te resnice sprejel. Če jih sprejme, je z vsem vesoljnim 
svetom v harmoniji. Temu lahko rečemo naravni krog. Človek je našel trdno osnovo za 
znanost, ko je odkril, da je del vesolja, ki je večno spremenljivo po obliki in večno 
nespremenljivo v substanci. Živimo v mrzlem in temnem svetu, če nočemo odpreti notranjih 
oči duha za notranji plamen narave. 

V raziskovanju narave si je potrebno prizadevati, da ustvarimo poligon kritične presoje, 
strokovnosti, širine, zadostne in potrebne celovitosti. Šele tak pogled na sestavljanko 
milijonov posameznih koščkov, ki se združujejo v sliko narave, nam omogoča, da jo vsaj 
delno razumemo. Razumemo, kar si lahko razlagamo, lažje si razlagamo, kar lahko izmerimo. 
Česar ta hip ne znamo izmeriti, si mnogokrat tudi ne znamo razlagati. V vrhuncu sodobne 
tehnologije smo ljudje še zmeraj zelo omejeni z razlago tehnologije narave. V zgodovini so 
stali znanstveniki mnogokrat na trhlih tleh, ko so dokazovali nekaj le v prepričanju ozkega 
zornega kota, ki so ga doumeli. A Zemlja se vendarle vrti. Dejstvo, da nekaj ni v skladu z 
našimi navadami, znanjem in razmišljanjem, ne pomeni tudi, da je napačno. Za koga se pa 
imamo ljudje, da tako radi sodimo druge? Kakšen vpogled v celostno sliko sploh imamo? 
(Sokrat: »Neraziskano življenje ni vredno življenja.«) 

Iz akademskega gledišča zaskrbljuje ožina zornega kota, ki jo v šolskih in študijskih 
programih nudijo sodobne izobraževalne institucije. Bolj kot človek postaja strokovnjak 
nekega ozkega področja, bolj izgublja stik z vsemi ostalimi koščki sestavljanke in kmalu se 
zdi, da širše slike ne vidi več. Človek je izgubil stik. Če kdaj, potem se danes prav gotovo zdi, 
da je človek bolj izgubljen kot kadarkoli doslej. 
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Veliko srečo imamo, saj bivamo na planetu, ki je čudovit čudež narave. Narava in okolje, v 
katerem živimo, nista naključna, temveč imata red in namen. Od najmanjšega enoceličnega 
organizma do človeštva je namen in prostor za vse in vse ima svoje mesto in namen. Ko 
pridobimo razumevanje in spoštovanje življenja, odkrijemo, da za intervencijo človeka sploh 
ni potrebe. Zdi se, da se kaos in brutalnost v naravi pojavi šele, ko človek poseže v ravnovesje 
in si dovoli zaobiti in preglasiti naravne zakone. Narava bo na koncu zmagala, pa naj človek z 
njo sodeluje v harmoniji ali pač ne. 

Akademska družba ima danes privilegij poveličevati in kazati trajnostno pot. V času krize 
potrebuje družba univerze, ki lahko zagotavljajo inovativne rešitve in odpirajo nova obzorja.  
(Albert Einstein: »Problema ni mogoče rešiti na isti ravni razmišljanja, ki je problem 
ustvarila.«) 

Iskati je potrebno učinkovite rešitve na višji ravni. Univerze imajo ključno vlogo pri 
osveščanju o družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju. 

Akademska področja so bila organizirana na način, da naravoslovje obravnava materialne 
strukture, medtem ko se družbene vede ukvarjajo z družbenimi strukturami. V prihodnosti 
taka stroga delitev ne bo več mogoča, saj je ključni izziv novega stoletja izgradnja ekološko 
trajnostne skupnosti, oblikovane na način, da njihove tehnologije in družbene institucije – 
njihov material in družbene strukture – ne bodo motile inherentne sposobnosti narave ohraniti 
življenje. Načela oblikovanja naših prihodnjih družbenih institucij morajo biti v skladu z 
načeli organizacije, ki jih je narava razvila za vzdrževanje mreže življenja. Za to nalogo bo 
ključnega pomena poenoten konceptualni okvir za razumevanje materialnih in socialnih 
struktur (Fritjof Capra, The hidden connections). 
(Albert Einstein: »Moja vera sestoji iz ponižnega občudovanja neomejenega superiornega 
duha, ki se razkriva v majhnih podrobnostih, kot smo jih sposobni dojeti z našim krhkim in 
šibkim umom.«) 

Vse je energija, bodisi so to tla, voda, zrak, bodisi kaj drugega. Razlog, da so stvari različne, 
je energijski vzorec in frekvenca, s katero posamezna stvar vibrira. Nekateri vzorci in 
frekvence so biološkemu življenju škodljivi, drugi koristni. Cilj je povečati koristne in 
zmanjšati tiste, ki so škodljivi. Danes smo priča reakcijam narave na človekova dejanja. Ali 
smo res preponosni, preveč egoistični in preveč zaslepljeni z močjo, da bi priznali naše 
napake in pričeli živeti v povezanosti z naravo?  
(Herbert Spencer: »Če človekovo znanje ni urejeno, bo njegova zmešnjava toliko večja, 
kolikor večje bo njegovo znanje.«) 

Želja in motivacija mladih, da se organizirajo v zdravem in samozadostnem življenju, jih 
žene, da so ustvarjalni, zato je izkustveno izobraževanje posameznika zelo pomembno. Z 
izkušnjami in novim znanjem mladi razvijajo ustvarjalne rešitve. S pomočjo 
eksperimentalnega dela osvajajo nova uporabna znanja, ki jih lahko prenesejo v svoje bivalno 
okolje. Povezovanje izkušenj z izkustvenim učenjem doseženih novih znanj spodbuja mlade, 
da razmišljajo kreativno, še zlasti, če lahko pridobljena nova znanja prenesejo v svoje domače 
okolje in ga s tem izboljšajo. Motivacija je časovno krajšega dometa kakor navdušenje. 
Motivacija nas vodi skozi dan, navdušenje nas žene skozi celo življenje. 

Učitelji moramo dopustiti mlajši generaciji, da ostane odprta in svojo odprto miselnost 
uporabi za raziskovanje okolja, in jo le voditi kot tutorji, da doseže lastna zadostno in 
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potrebno celovita stališča. Zdi se, da je to razumen način za poučevanje mlajših generacij; 
pomaga pridobiti uporabno znanje tudi o stvareh, ki jih mi, njihovi učitelji, ne razumemo. 
Čas, ki ga učitelji preživimo s študenti, dijaki, učenci, je najprimernejši za udejanjanje takšne 
inovacije. Najboljša stvar pri inovaciji je, da je inovacija nekaj novega in koristnega v praksi 
uporabnikov. Nekaj, česar se še včeraj nismo zavedali, postane danes inovativna praksa. To je 
narava – kolo sprememb. Ne smemo se bati sprememb. Potrebujemo inovacije v poučevanju, 
ki bodo slušateljem zagotovile znanja, ki jim bodo spremenila življenja.  

(Rudolf Steiner: »Predavatelj mora delovati tako, da resnico, dobroto in lepoto ne le zgolj 
prikaže študentu, temveč, da to živi. To kar on je, preide na študenta, ne pa tisto, kar ga uči. 
Bistveno je, da vsako učenje predstavimo študentu s svojim zgledom. Poučevanje samo mora 
biti umetnost; ne zgolj teoretična snov.«) 

Ovire so zmeraj priložnosti za preskus uporabnih znanj in kreativnosti vsakega posameznika, 
zato so vsekakor dobrodošle. Ovira je običajno »sestavni del« posameznika, mnogokrat 
posledica navad in zakoreninjenega gledišča okolja, v katerem posameznik odrašča, zori, 
prevečkrat izgovor, da se posameznik izogne spremembi, katere se običajno bodisi boji, 
bodisi ni pri volji zanjo nameniti energije. Največja ovira aktualnega časa je razvajenost, 
komoditeta, dejstvo, da se da vse doseči brez pravega truda posameznika.  

(Matjaž Mulej: Sodobni razvoj razvaja, namesto da razvija človekove sposobnosti, saj jih 
nadomešča.) 

Zakaj je temu tako? Se kdaj vprašamo, s čim smo sploh sposobni motivirat mlado generacijo? 
Si je tako težko priznati, da sistem formalnega izobraževanja, ki je bil vzpostavljen v 
popolnoma drugih časih, niti približno več ne navdušuje mladih kreativnih posameznikov? 
Danes je vendar večina informacij oddaljena le klik vstran od nas. Čemu bi ponavljali nekoč 
veljavne vzorce pridobivanja znanj? 

Mednarodni program izobraževanja UNESCO-UNEP opisuje pripravo učiteljev kot prioriteto 
vseh prioritet. Potrebujemo nove metode poučevanja za trajnostni razvoj, metode, ki bodo 
dosegle pro-aktivnost, radovednost, zavednost in navdušenost študentov, dijakov, učencev. 

Mladi danes razmišljajo zelo drugače od generacij, ki še niso rasle za računalnikom. Bistvena 
razlika je v dostopnosti znanj. Okosteneli pedagoški koncepti formalnega izobraževanja še 
vedno ponujajo programe pomnjenja vsebin in njihovega recitiranja (tj. ponovnega navajanja) 
v pisni ali ustni obliki. Slednje vsekakor ne prispeva h kreativnosti posameznika, saj mu v 
nobenem primeru ne dovoli, da bi izrazil sebe, svoja razmišljanja, svoje gledišče. Posledično 
taki pedagoški koncepti ubijajo kreativnost in ne nazadnje motiviranost posameznika, da v 
družbi doseže svoj polni potencial. Resnično se vprašajmo o smislu ponavljanja matematičnih 
in podobnih operacij in njihovem namenu. Za dosego svojega polnega potenciala, svoje 
čudovite unikatne kreativnosti posameznik ne rabi urjenja možganov v smislu učenja na 
pamet in treniranja življenjsko neuporabnih operacij, tehnik, metod… 

Realne možnosti za spremembe vidim v mladih, v učiteljih nove generacije. V vseh, ki jim je 
popolnoma jasno, da formalno izobraževanje, kot ga poznamo danes, ne prinese kreativnih 
idej za boljši, mirnejši in z ljubeznijo do vseh gradnikov narave napolnjen jutri.  

Tudi sama sem poklicana poučevati. Svoj polni potencial razvijam v stalni diskusiji s študenti. 
Delim znanja, ki sem jih pridobila, in se v vsakem hipu učim od mladih, ki so polni enkratnih 
znanj in razmišljanj. Zares si prizadevam, da v mladih vzbudim radovednost, da se zbiramo v 
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krogu, kjer ima odprta diskusija možnosti, da popolnoma izrine kateder in podajanje znanja 
brez možnosti za ugovor. Enoumje je zmeraj slabo. V praksi se najbolj obnesejo diskusije, 
kjer se ustvarita vsaj dve nasprotni si polji in jih ima avditorij možnost zagovarjati na način, 
kot ga vidi iz svojega gledišča. Tako se avditorij uči odprte komunikacije in zagovora stališč, 
kar ga oblikuje in zori v smeri nabiranja modrosti kreativnega enkratnega človeškega bitja, ki 
ga živi znotraj sebe, na sebi in okoli sebe. Na vseh nivojih. S trudom za obuditev vrednot, z 
ljubeznijo in spoštovanjem zase in za vsa živa bitja okoli sebe. Hvaležna sem mladim, saj me 
ogromno naučijo. 

Ljube učiteljice in učitelji, spoštovane kolegice, kolegi vpete/-i v izobraževalni proces, vsa 
znanja, vsa modrost je v Nas. Samo poslušajmo se in sledimo sebi. 
Znamo! Zmoremo! Gremo!  
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