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PEDAGOŠKA ISKRICA – SPOBUDA ZA STARŠE IN UČITELJE 

 

Misli iz knjige: pater Karl Gržan: Kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih?, Založba Sanje, 

d. o. o., april 2017, str. 218 – 228. 

 

ZA STARŠE IN UČITELJE 

 

Močna ljubezen ne izključuje močnih mej. In tisti, ki (prizemljeno) ljubi, usposablja otroka za realnost 

in ne za idealnost življenja. Ko otrok nekaj zmore, potem tudi mora. Spoznati mora ne le blagost 

cartanja, pač pa okus napora in odpovedi za dosego ciljev. Dobro je, če obstaja Varuh otrokovih pravic, 

a bi bilo v znamenju ravnovesja, če bi obstajal tudi Varuh otrokovih dolžnosti, kot sta svojo knjigo 

naslovila Simona Levc in Marko Juhant, s podnaslovom: nehajte se ukvarjati z otrokovimi pravicami; da 

ne bi zašli v drugo skrajnost, dodajam: samo z otrokovimi pravicami, saj so prav tako pomembne kot 

dolžnosti. 

Trenutno smo v obdobju permisivne vzgoje: poudarjena je ljubezen, ki skuša otroku vse ugoditi, v njej 

je malo mej (ali sploh so?) in veliko pravic. Ta vzgoja je kontrast – tudi pri vzgoji se gibljemo v skrajnostih 

– predhodni avtoritarni vzgoji, ki je spregledovala izraz ljubeče pozornosti in poudarjala predvsem 

meje. Kot sem spoznal v šoli življenja: potrebujemo močno ljubezen in močne meje. Potrebujemo 

materinstvo (brezmejno ljubezen) kot očetovstvo ( ljubezen, ki te prizemlji v odgovornosti). 

Otrok je staršem zaupan tudi zato, da v številnih življenjskih okoliščinah vadi meje sobivanja. V krogu 

družine vedno znova dobimo potrditev v dobrih ravnanjih in ustavijo nas tam, kjer bi prestopili prag 

temeljnih pogojev spoštljivega, pravičnega in odgovornega sobivanja. 

Čeprav se zdi nehumano, je potrjeno dejstvo, da samo tista meja, ki zaboli, učinkuje. Ni treba, da so 

zapovedi številne – zadostujejo temeljne, a te morajo držati in usmerjati naše ravnanje. Tisti, ki misli, 

da ga bo vodila le ljubezen se lahko hitro izgubi; ljubezen nam doda notranjo moč in spodbudo, da lažje 

živimo in negujemo medsebojno spoštljivost, odgovornost, da smo v ravnanjih pravični – v nesebičnem 

odnosu je to samoumevno. Vsako idealiziranje pa odnosu škoduje. 

Kako pomembno je, da smo v krogu najbližjih prepoznani in sprejeti v tej resničnosti – v realnosti 

svoje osebnosti. Na eni strani v konkretnih sposobnostih (talentih) in na drugi v tistih nebogljenostih, 

s katerimi se moramo nujno soočiti, da ne pride do frustracij (in zato manipulacij). Prav tako je nujen 

uvid ne le v osebne kreposti, pač pa tudi v tiste slabosti, h katerim smo nagnjeni. Zavist, ljubosumje, 

jeza, maščevalnost … so realna čustva slehernega izmed nas. Če smo v njih spregledani ali zavrženi, se 

z njimi ne bomo soočili in jih za to ne bomo obvladovali, preraščali, kanalizirali, predelovali. 

Potrebujemo družino, potrebujemo vsaj eno osebo, ob kateri se lahko mirno soočimo s svojo 

celovito resničnostjo, in zato iz nje rastemo v neslutene možnosti uresničevanja svoje osebnosti. 

Danes se toliko osebno resničnega prikriva za maskami! 

Zato potrebujemo območje brezpogojne ljubezni, v katerem bomo mirno sprejeli svojo svetlo in 

temno plat – oboje kot priložnost. Dobro bomo krepili, zlu pa bomo postavili meje in ga s (po)močjo 

preraščali – ne iz strahospoštovanja, pač pa iz ljubeče spoštljivosti. 
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ZA UČITELJE IN STARŠE 

 

Pedagogika ljubezni ali božanska pedagogika kot pedagoški minimum.  

Dovolite, da neobremenjeno in neodvisno od katoliške religije in neindoktrinirajoče temveč svetovno 

nazorsko povzamem citat iz svetopisemske knjige preroka Jeremija, ki pravi takole: »Zgodila se mi je 

beseda Gospodova, rekoč: 'Preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal, preden si prišel 

iz materinega naročja, sem te posvetil./ …/ Nikar ne govori: deček sem./ …/ Nikar se ne boj, saj sem jaz 

s teboj / …/« (Jer.) 

Kot pravi pater Karl Gržan, bi lahko »božansko pedagogiko« strnili v naslednje poudarke: 

1. Dal sem ti darove – imaš svoje talente. 

2. Ozavesti jih in uporabi. To, kar zmoreš, to moraš! 

3. Nikar se ne boj, saj sem s teboj! 

V teh poudarkih je izjemna pedagoška modrost. 

Samozavest se gradi na pozitivnem in ne na negativnem pristopu do človeka. Starši, najbližji sorodniki 

in potem vzgojitelji, učitelji moramo prepoznati konkretne vrednosti posamezne osebnosti, ki je prišla 

na svet. V vsakem otroku se zrcali božanska čudovitost v nenehni izvirnosti, ki je presenečenje in 

upanje za ta svet. Odgovorni smo, da jo prepoznamo in v konkretnih odličnostih – talentih 

posamezno osebo potrdimo, ovrednotimo in ne zmanipuliramo za svoj interes. Samo ovrednoteni 

se bodo lahko vrednotili in prepoznali svoje življenje v priložnosti. Prerasti morajo koncept negativne 

pedagogike »iz tebe ne bo nič!« in podobne grozljive izjave, ki (za)morijo in (za)dušijo osebnost v kali 

razvoja. 

Dobro je bližnje vedno znova potrjevati v dobrem. 

Če v izhodišču svojega življenja nismo bili dobro sprejeti, nam bo ob tem najprej neprijetno in 

nelagodno (kajti naša podoba ni bila pozitivno potrjena), poem pa … potem bo, kakor da bi se osvežili 

v jutranji rosi, ki jo poišče vzhajajoče Sonce s svojimi žarki – končno so nas prepoznali in se lahko zato 

uvidimo v svoji lepoti, v svoji vrednosti. 

Don Pierino pravi: » Vzgajati, pomeni pomagati osebi, da odkrije v sebi energijo, lasten sposobnosti 

in možnosti uresničitve.« Prepoznamo se, ko smo bili in ker smo prepoznani, in zato lahko »zacvetimo« 

… 

Človek je vredne ne v popolnosti, pač pa v realnosti svoje osebnosti. V svoji stvarnosti smo tudi 

nemočni, zmotljivi … Zaradi tega lahko bližnje nenehno 'morimo' lahko pa jim s spodbudami krepimo 

moč življenja. 

Naj povzamem primer:  

Na govorilno uro je prišla mati, ki je bila utrujena. Učiteljica je bila prav tako izčrpana od naporov ne le 

od svojega poklica – v življenju je še toliko drugih obremenitev. »Veste, vaš otrok ni …« je začela 

učiteljica. »Moj otrok je!« jo je vznemirjeno prekinila mati. »Veste, moj otrok najprej je vreden in je 

dober. Tako kot ste vi najprej požrtvovalni in vztrajni in se trudite.« Za hip je umolknila, potem pa 

nadaljevala: »Veste kaj je najhuje: to, da nam vsi govorijo predvsem ali pa smo tisto, kar ni dobro«. In 

potem ji je preutrujena mati pripovedovala, kako pregoreva v službi, kako njen šef pride k njej samo 

takrat, ko se zgodi napaka, ko stvari ne tečejo po načrtu … Ko bi prišel vsaj enkrat in pokazal, da vidi in 

ceni tisto dobro, kar naredi. Koliko lažje bi zdržala napetosti …« Potem se je zazrla v učiteljico svojega 

otroka: »Pogosto se spomnim na vas in pomislim, kako zmorete s toliko otroki, ki prinesejo vsak dan 

svojo zgodbo in vam jo tako ali drugače sporočajo. Danes je toliko ranjenih in prizadetih otrok, ki zato 

ranijo in prizadenejo. In potem smo tu starši, ki od vas pričakujemo popolnost, da boste vse zmogli …« 
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Mati je umolknila in se nato nasmehnila presenečeni učiteljici: »Opravičujem se. Tako zelo sem 

utrujena in tako zelo sem si želela, da bi mi najprej povedali, da je moj sin tudi dober dečko. Tako rada 

bi naprej slišala, kje je uspešen … Potem bi lažje prisluhnila tistemu, kar bo treba še popraviti.« Takrat 

jo je učiteljica razumela in sta se razumeli … 

 

Dobro je videti najprej dobro! V zemeljski stvarnosti ni popolne odličnosti. Od naše notranje čistosti 

– duhovne in srčne svobode – je odvisno, ali bomo v realnosti življenja in resničnosti svojih bližnjih 

zmogli zaznati in prepoznati najprej dobro, lepo – vredno ali pa bomo duhamorni zagrenjenci, ki 

daleč naokoli grenijo in bremenijo z negativizmom. 

Zame je dober pedagog le tisti, ki zna videti na bližnjem najprej lepo, dobro, vredno in to potrditi. 

Izjemnega pomena je pedagoška pronicljivost v vrednotenju posameznikove izvirnosti – najprej na 

področji osebne odličnosti, talentov in potem v pomoči sprejemanja realnosti, kjer so tudi šibkosti 

naravno dejstvo slehernika. Dober vzgojitelj zmore legalizirati tudi to, da na nekaterih področjih 

preprosto nismo (ali pa smo manj), toda samo zato, da nas je lahko drugje več, da smo lahko v 

samosvojosti dar presenečenja za čas in prostor, v katera smo utelešeni! Smo in nismo, in obojemu 

je treba pomagati v sprejetje, v katerem se lahko zaiskri naša dragocenost, naša izvirnost, naša 

(p)osebnost. Šele tako se zmoremo tudi sami sprejeti v svoji čudnost in jo prepoznati kot čudežno 

čudovitost v kateri smo posebni – neponovljivost pomembni in vredni. Takšen pristop je temeljna 

zahteva, je pedagoški minimum. 

Naj razmišljanje zaključim s primerom brezmejne ljubezni.  

»Popihaj, boli me,« poprosi majhen otrok osebo, ki ga ima rada. In ko L/ljubezen 'popiha', ozdravlja. 

Tako se celi, kar je bilo nekoč krvaveča rana. In pride čas ko se rana ozdravi – ostane le brazgotina. Ta 

ne moti. Brazgotine našega srca so kot žlahtne gube na obrazu, ki pozvedujejo o zgodbah našega 

življenja, ki so nas naredile – zgnetle v plemenitost in modrost. 

 

Vse dobro in pogumno. 

 

Tolmin, 18. 3. 2020      mag. Primož Hvala Kamenšček 

              ravnatelj 


