
Pozdravljeni, 
  
Dovolite mi, da vam pojasnim velik vsebinski problem, ki me skrbi že od prve okrogle mize. Popolnoma 
razumem stališče, da je neproduktivno zgolj kritiziranje obstoječega stanja in da se je bistveno bolje 
posvetiti iskanju rešitev, vseeno pa bomo morali, če se ne želimo zadovoljiti le s kozmetičnimi popravki 
obstoječega sistema, prijeti "bika za roge". 
  
Včeraj smo sedeli za mizo z gospo Jasno (Rodovna šola), Primožem (SVOOD) in Tomom iz Kanade (se 
opravičujem, če sem si napačno zapomnil njegovo ime) in zavzeto debatirali o tem, kako bi prišli do šole 
brez ocen. Iskre so se kresale, vsaj meni pa se je zdelo ozračje zelo pozotivno in na koncu smo vsi 
skupaj ugotovili, da razmišljamo o isti stvari, o istem osnovnem problemu, le drugače smo ga poimenovali 
in predlagali vsak drugačno pot do rešitve. 
  
Področje, ki najlažje razgali osnovni problem obstoječe javne šole, je namreč ravno ocenjevanje. "Šola 
brez ocen" ni mogoča do takrat, dokler so ocene: 
    (1) primarni motivator za učenje in  
    (2) prevladujoče sredstvo za discipliniranje učencev! 
  
Kar pa danes žal velja za večino javnih šol in učencev, saj vse vpletene v to nezavedno sili sam 
"sistem". Več kot enkrat je bilo na okrogli mizi popolnoma jasno izrečeno, da se morajo učitelji, ki želijo 
učiti "s srcem", "upreti sistemu" oz. si upati stopiti "iz sistema", če želijo narediti karkoli dobrega in 
pametnega zase in za svoje učence. 
  
To, da je današnji šolski sistem zgrajen primarno na prisili, ki jo v veliki meri podpira ocenjevanje, je po 
mojem mnenju osnova, iz katere izhajajo vse ostale težave. Tvegal bom z izjavo (tu pa me bodo moji 
včerajšnji sogovorniki popravili, če se motim), da je osnovna razlika vseh "alternativnih" šol (pa naj bo 
to radostna, rodovna, waldorfska, zelena ali modra... :-)) ravno v bistveno drugačnem odgovoru na 
vprašanje, kako motivirati učence za učenje. Ne prisila ampak vzpodbujanje naravne radovednosti, ki 
nam je vsem prirojena, le pri večini otrok žal tako kmalu nasilno zatrta! (Tudi pri meni za slabih 30 let ;-) 
  
Ker sem po duši matematik, si malce daljšo razlago, ponazorjeno s primeri, lahko preberete na 
http://www.ednevnik.si/entry.php?w=razsvetljencek&e_id=96754.  
  
Naj še kot "zen-učenec" opozorim, da kljub revolucionarnemu duhu, ki morda veje iz zapisa, osebno 
nikakor ne podpiram nasilnih sprememb, "rušenja" sistema ali kakršnegakoli "revolucionarnega pristopa". 
Edina pot je, da poskušamo s pomočjo javnosti in medijev in jasnim sporočilom, da je 
"cesar gol", pripraviti pogoje za nov uvid vseh vpletenih in s tem začetek  spremenb v srcih čim več 
udeležencev tega našega nesrečnega "šolskega sistema".  In dokler večina učiteljev in "strokovne 
javnosti" tega ne uvidi in ponotranji, kar pa bo zelo boleč, dolgotrajen in za nekatere tudi osebnostno 
nemogoč proces, do takrat bo tudi naša pobuda le bob on steno. 
  
In ravno od tu izvira moj osnovni pomislek, da naša iniciativa stoji in pade na vprašanju, ali bomo dovolj 
glasni pri tem, kar mislim da bi moralo biti naše osrednje sporočilo, da bodo učitelji in strokovna javnost 
(večina učencev namreč to že sedaj na svoji koži zelo jasno občuti... :-) slišali in uvideli, da je osnovni 
problem današnje šole to, da je zgrajena na prisili in s tem na popolnoma napačni motivaciji, vsi 
ostali problemi šole pa so le posledice in vsi naši predlogi za reštve brez tega osnovnega uvida le 
kozmetični popravki.... 
  
...lahko pa se seveda tudi motim... ;-)) 
  
Upam, da bomo imeli v prihodnje možnost, da bi skupaj malce razmislili o vsem napisanem, da bi svet 
modrih morda tudi meni pomagal razkaditi to "meglo v glavi", do takrat pa še enkrat najlepša hvala za vaš 
trud, brez katerega ne bi bilo tega, zame osebno tako zelo pomembnega projeta. 
  
Lep pozdrav, 
Boštjan Resnik 
Usnjarska 12 
1241 Kamnik 
(041 393 206) 
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