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 Etika je temelj našega odnosa do nas samih in do sveta okoli

nas. Namen in vloga etike je bila vselej ohranitev človeškega
bitja kot osebe, njegovega dostojanstva ter pogojev za dobro
življenje v odnosu do okolja. Vselej smo v odnosu z drugimi,
namreč v odnosu vzajemnega dajanja in prejemanja, zato je
osrednjega pomena pripoznanje naše odvisnosti od drugih in
obenem skrbi za njih. Ta skupnostna naravnanost etike je
izredno pomembna in narekuje razmisleke o pravičnosti,
solidarnosti, sočutju, sodelovanju idr. Tovrstna prizadevanja
in odkritja so tesno povezana z dialogom, ki gradi na
odprtosti, medsebojni povezanosti in vzajemnemu
pripoznanju.
 Filozofija za otroke/filozofija z otroki sta pristopa, ki
sicer nista omejena zgolj na etične teme in vprašanja, temveč
predstavljata metodo, ki je primarno usmerjena na način,
kako pristopiti k zelo različnim temam, vprašanjem in
izzivom.
 Preplet med etiko in filozofijo za otroke naslavlja vidike
vzgojnega in izobraževalnega procesa, ki se neposredno ali
posredno nanašajo na etične oz. vrednostne razsežnosti
naših življenj.

 Z etično vzgojo tako merim na vse vidike vzgojnega in

izobraževalnega procesa, ki se neposredno ali posredno
nanašajo na etične razsežnosti naših življenj ter se jih
lahko načrtuje, oblikuje, usmerja in spremlja z ustreznimi
vzgojnimi in izobraževalnimi metodami ter orodji.

 Izraz etična vzgoja uporabljam kot krovno ustreznico

temu, kar v angleškem jeziku nastopa kot ethical
education, pa tudi ethics education, moral education,
values education in podobno.

 spodbuditi etično refleksijo, zavedanje, samostojnost, odgovornost pri otrocih,
 omogočiti otrokom vpogled v in razumevanje pomembnih etičnih načel in vrednot

ter jih povezano s tem opremiti z intelektualnimi in moralnimi sposobnostmi
(kritično mišljenje, refleksija, razumevanje, sprejemanje odločitev, sočutje idr.) za
odgovorno moralno presojo, odločanje in delovanje,

 usmerjati otroke k raziskovanju različnih vrednostnih razsežnosti ter različnih

moralnih utemeljitev ter upravičenj za pripisovanje vrednosti ali moralnega statusa,

 usmerjati otroke k zavezanosti do prepoznanih temeljnih vrednot, pomena in smisla

življenja ter hkrati s tem graditi svojo samo-podobo ter občutek lastne vrednosti,

 omogočiti otrokom preseči morebitne predsodke, diskriminacijo in druge neetične

naravnanosti ter prakse in jim hkrati pomagati oblikovati ustrezen, spoštljiv odnos
do samih sebe, do družbe in do okolja,

 spodbujati

sodelovalno vedenje ter poglabljati motivacijo
skupinskega, razrednega ali šolskega okolja kot etičnih skupnosti,

za

ustvarjanje

 graditi posameznikov značaj (spoznavne in moralne vrline) na način, da mu bo to

omogočalo doseganje moralno sprejemljivega, s smislom napolnjenega in osebno
zadovoljujočega dobrega življenja,

 razviti in reflektirano umestiti otroke kot člane lokalnih in globalnih skupnostih z

nalogo, da prispeva k njim.

 Takšno široko razumevanje se tako smiselno umešča v okvir splošnega

cilja vzgoje in izobraževanja, kakor ga je postavil Dewey, in sicer:
»oblikovanje kultivirane in ustrezno delujoče dobre presoje ali okusa
glede tega, kar je estetsko občudovanja vredno, razumsko sprejemljivo
ter moralno odobravajoče, je poglavitna naloga človeških bitij, ki nam je
naložena v okviru niza izkušenj« (Dewey, 1980: str. 262).

 Eden izmed ciljev izobraževanja ta, da »pripomore k temu, da se otrok

razvije v vrlo, tj. pošteno, odgovorno in sočutno osebo. Že zrelejše osebe
pa mora ozavestiti ter jim pomaga razmišljati o pomembnih ter tudi
spornih moralnih vprašanjih. Oba ta vidika sta vpeta še v širši projekt –
osmišljanje življenja. Glede na večino stališč moralnost ni nekaj, kar bi
lahko povsem po prostem razmisleku izbrali, ni stvar osebne izbire ali
subjektivnih vrednot. Moralnost je vpeta v tradicije, v pojmovanja o tem,
kaj pomeni biti človeško bitje, v okvir svetovnih nazorov.« (Nord in
Haynes, 1998: str. 197–198).

 Pristopi segajo od precej neposrednega prenosa in vcepljanja moralnih

vrednot/načel preko vsebin v izobraževalnem procesu, preko šolskih praks
ali politik, do bolj odprtih in reflektivnih pristopov, ki so povezani
predvsem s filozofijo z otroki in kritičnim mišljenjem.

 Nekateri pristopi v središče postavijo posamezne vidike moralnosti

(pristop etike skrbi, pristop, utemeljen na empatiji, etična vzgoja,
osrediščena na kognitivni moralni razvoj otroka, vzgoja značaja, ipd.) ali pa
se usmerjajo predvsem k etični vzgoji preko delovanja (izkustveno
učenje, skupnosti namenjeni projekti in dejavnosti na šoli).

 Warnick in Silverman: »[e]n možen pogled na etično vzgojo, ki je

priljubljen predvsem pri tradicionalnih filozofih, ta, da jo vidimo predvsem
kot priložnost za učenje oziroma poučevanje filozofskih etičnih teorij.
Glede na ta pristop študente poučujemo o eni ali več etičnih teorijah
(običajno utilitarizmu, kantovski deontologiji ali etiki skrbi), potem pa jih
opremimo še s tem, kako jih uporabimo pri razreševanju moralnih dilem
oziroma kako nam lahko te dileme vsaj osvetlijo« (2011, str. 274).

 V zadnjem obdobju se vse več pristopov (ali predlogov zanje) razvija v smeri

večrazsežnostnih, celostnih in integrativnih pristopov.

 niz mednarodnih projektov na temo

etične vzgoje:

 ETHOS: Ethical education primary

and pre-primary schools for a
sustainable and dialogic future,
Program Vseživljenjsko učenje
(Comenius), 8 partnerskih organizacij iz 7
držav (2012-2014)
 ETHIKA Ethics and values education
in schools and kindergartens,
Erasmus+, 9 partnerskih organizacij iz 6
držav (2014-2017)
 LITTLE Learn Together to Live
Together Erasmus+, 4 partnerske
organizacije iz 4 držav (2016-2019)

 namen projekta je bil

učiteljicam_učiteljem in
vzgojiteljicam_vzgojiteljem
ponuditi izhodiščne podlage za
etično vzgojo ter naslavljanje
vrednostnih tem v razredu/skupini

 dejansko stanje – izhodišča,

izkušnje, prakse in priložnosti na
tem polju se med državami zelo
razlikujejo

 zadevni skupini pogosto umanjka

bolj poglobljeno znanje s tega polja,
predvsem pa tudi veščin in izkušenj

Ali ste usposobljeni za naslavljanje
etičnih tem oz. vprašanj?

Ali ste pripravljeni oz. se čutite dovolj
sproščeni za naslavljanje etičnih tem oz.
vprašanj?

 odzivi učiteljev: potrebovali bi

priročnike, primere učnih
dejavnosti in iger ter multimedijska
gradiva.

 predlagali so teme: etična zavest,

vrednote, poštenost, spoštovanje,
dostojanstvo, prijateljstvo, odnosi,
odnos do okolja

 Izzivi:
 Kam to umestiti v učne programe in

kako?
 Kako razviti podporno mrežo in
mrežo za izmenjavo izkušenj?
 Kako naslavljati teme, ki so “težje”?

 pet ključnih tem: spoštovanje,

strpnost, odgovornost, vrednote,
prijateljstvo

 tematske škatle orodij za učitelje
 starostne skupine: 3-5, 5-7, 7-9, 9-

11, 11-14 let

 metodološka vodila
 predlogi kurikulov

 Projekt je obravnaval področje

izobraževanja o etiki in vrednotah
ter se osredotočil na učiteljice_učitelje
in vzgojiteljice_vzgojitelje, da bi na tem
področju okrepili svoj profesionalni
razvoj (ključne kompetence in veščine).

 Obravnaval je te teme z uporabo

pristopa kritičnega mišljenja in
filozofije z otroki, da bi tako okrepil
znanja in spretnosti učiteljev in
učencev.

 Rezultati: priročnik za učitelje, učna

gradiva in orodja, predlog učnih
načrtov in načrtov za usposabljanje in
dokument o politikah.

 Mnogi učitelji so povedali, da za to

področje sploh niso bili pripravljeni, del
njih je poznal te pristope in teme zgolj
površinsko.

 Učitelji so se tudi strinjali, da si z metodami

kritičnega razmišljanja in filozofiranja v
učilnici lahko zelo pomagajo.

 V svojih odgovorih so učitelji tudi

poudarili, da bi morala biti etična vzgoja
povezana z aktualnimi vprašanji,
življenskimi primeri ter vsakdanjim
življenjem otrok.

 Etične teme lahko naslavljamo s široko

paleto metod (npr. zgodbe, dileme, igre
vlog, razprava in sokratski dialog), vendar
je to odvisno od učiteljevega odnosa in
izkušenj.

 še poteka
 vodi ga irsko združenje šol Educate Together
 spletni tečaj za učitelje in vzgojitelje

 Module 1 : Ethical Education
 Module 2: THOUGHT – Critical & Creative Thinking
 Module 3: JUDGMENT – Ethical Dilemmas & Decision Making
 Module 4: EXPERIENCE – Holistic & Biographical Learning
 Module 5: ACCEPTANCE – Dialogue, Diversity, Differences and Conflict
 Module 6: PRACTICE/ACTION – The Ethics of Care

Kontakt:
vojko.strahovnik@teof.uni-lj.si
mateja.centa@teof.uni-lj.si

Predstavljeni projekti so bili oz. so sofinancirani s strani Evropske komisije ter nacionalnih
agencij CMEPIUS in LEARGAS v okviru programa Erasmus+. Odklonitev odgovornosti: Ta
dokument odraža zgolj stališča avtorjev, zato Komisija in agenciji ne moreta biti odgovorni za
njegovo vsebino, informacije v njem ter njihovo uporabo.

