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Teze 

 Moralna in intelektualna odličnost nista  

vrlini. 

 

 Pridobivanje znanja ni več proces – 

temveč samo klik (pa še to samo pod 

pogojem, da je skladno z vnaprejšnjim 

prepričanjem ter da te osrečuje).  



 
Načeti temelji šole – 

kultiviranje duha in razuma. 

 
Šola s svojimi rituali, načini delovanja učence: 

 odvrne od razmišljanja, 

 jih zavaruje pred življenjem (čakalnica na življenje).  

  

 

Vse je kapital – človeški kapital, znanje kot kapital.   

 

Zapovedano dobro počutje (ležanje na plaži, pridobivanje 
znanja). 

 



Izravnavanje sveta 

 V kakšni družbi živimo (družba znanja, 

mreženja, informacijska družba) 

 Izravnavanje sveta – vpliv tehnologije – 

kdo znanje sploh še potrebuje, predvsem 

pa, katero znanje.  



Platon 

 Učenje ni mogoče brez želje po učenju, 

če se ne zgane duša. 

 Moč mišljenja škodljiva – usmerjeno k 

dobrem- sicer je prazno. 

 Znanje osvobaja. 



Aristotel 

 Moralna in intelektualna odličnost. 

 Učenje ali usposabljanje – ni predmet 

tisti, … 

 Razumevanje znanja kot uporabna 

vrednost/ neposredna korist ne more 

doseči svobode, moralne in intelektualne 

odličnosti. 

 Primer: vojska, glasba. 

 



Učenje ni usposabljanje 

 Znanje (razširiti obzorja) -  usposabljanje 

(omejeni koncepti) 

 Peters (ljubosumni mož, javna hiša) 



Odtujeni intelektualizem 

 Če ne pride do vzgiba duha. 

 

 Znanje razumljeno kot kapital – 

usposabljanje za delo vodi k instrumental 

pedagoškim strategijam. 

 

 



Kaj v šoli 

 Intencionalno kultiviranje duha in razuma 

– usmerjeno k dobrem. 

 Razvoj potencialov za doseganje 

Dobrega in Lepega. 

 

 Iniciacija v različne oblike mišljenja, v 

kulturno dediščino.  

 Osmišljevanje sveta (raven svet). 

 



Heidegger o bistvu izobrazbe 

 “  preobrazba celega človeka v smislu 

privajajoče se premestitve iz okoliša 

tistega, kar najprej srečujemo, na drugo 

področje, kjer se pojavlja bivajoče samo. 

Ta premestitev je možna le, če se 

spremeni vse, kar je bilo človeku doslej 

očitno ter način, kako mu je bilo očitno.” 


