
Pozdravljeni, 
  
z vsem navedenim se popolnoma strinjam in dodajam še nekaj svojih misli o tem novem 
konceptu šole, ki niti ni tako nov, saj je v svetu prisoten že dolgo.  
 
Pri šoli brez ocen še zdaleč ne gre za zgolj tehnicistični pogled na izobraževalni koncept, 
ki zahteva le nekaj manjših  korekcij obstoječega sistema - potreben je popolnoma nov pristop k 
človeku, ki mu v današnjem šolskem sistemu rečemo "učenec". Začne se torej že pri pripoznavi 
osnovnega subjekta, človeka - otroka, in ne materiala za oblikovanje in produkcijo (učenca). Nič 
manj pomemben ni sam odnos med tistim ki podaja znanje in tistim ki ga prejema - prevladovati 
mora vzajemno spoštovanje dveh enakovrednih subjektov, od katerih ni eden podrejen drugemu 
v nobenem pogledu. Sedanji sistem temelji na apriorni avtoriteti učitelja in podrejenosti učenca, 
kar že v osnovi izniči možnosti za enakopraven odnos in pogoje za radostno učenje. Razlog za 
takšen odnos je ponavadi primaren strah učiteljev pred neobvladovanjem situacije (razreda 
učencev), zaradi česar je že vnaprej premišljen sistem kako to preprečiti - z vzpostavitvijo 
avtoritete, pravil in nadzora. Na žalost je takšen sistem bistvo celotne šolske problematike, ki v 
okviru sedanje zasnove šole ni rešljiv. Šele dobri medsebojni odnosi, zaupanje, vzdušje, počutje, 
pa tudi red in odgovornost vzpostavljajo osnovne pogoje za tisto, kar je Boštjan imenoval 
MOTIVACIJA za učenje, ki ni nič drugega kot nadgrajevanje znanja in izkušenj. 
  
Motivacija je resnično bistveni del izobraževalnega procesa. Politika "korenčka in palice" 
kakršen je sedanji sistem ne ustvarja kreativnih ljudi, pač pa poslušne državljane. Če je to namen 
države, potem ni potrebno nič spremeniti. Če pa želimo svobodne in kreativne ljudi, ki bodo 
sposobni uspešno in odgovorno voditi najzahtevejše projekte in naloge, potem so korenite 
spremembe nujno potrebne. Seveda šola brez ocen brez določenega cilja in načina kako ga 
doseči - ni dovolj. Znanje ki ga naj otroci pridobijo mora biti uporabno in življenjsko, podano na 
način, da v otrocih ustvarja željo in potrebo po nadgrajevanju, pa naj gre za naravoslovna, 
družboslovna ali katerakoli druga področja. Glede tega bi bilo nujno sodelovanje s strokovnjaki 
na posameznih področjih, ki bi kot mentorji v projektih skrbeli za to, da se znanje ne bi oddaljilo 
od realnih potreb. Na delavnicah Kakšno šolo hočemo je bilo predstavljenih še veliko drugih 
odličnih idej kako izboljšati odnose, pogoje in sam vzgojno-izobraževalni proces. 
  
Vendar za uresničitev ideje o šoli brez ocen niso potrebne revolucije: spremembe naj se 
uveljavljajo postopno. Pri tem bi rad opozoril na tisto klasično slovensko gesto zavisti, češ če jaz 
nimam tudi sosed ne bo imel. V tem kontekstu pa nekako takole: obstoječi sistem je (edini) 
dober, alternativni sistem sam po sebi pa pomeni da ni; torej ga preprečimo. Namesto dialektike 
dveh možnosti razmislimo raje o (heglovski) sintezi, o rešitvah na drugem intelektualnem nivoju, 
če parafraziram z Einsteinom - ista zavest, ki je problem ustvarila, ga ne more tudi rešiti. Seveda 
so korenite spremembe vedno povezane z določenim tveganjem, a to je pravzaprav bistvo 
napredka človekše družbe - drzniti si nekaj novega. Kdor si ne drzne - bo vedno izgubil. Mogoče 
je prišel čas, da si Slovenci drznemo in naredimo korak v novo. Korak in ne skok, kajti ne 
potrebujemo spreminjati celotnega šolskega sistema - novost lahko vpeljemo postopno, na 
začetku kot lokalno omejena izbira izobraževalnega sistema v okviru javne šole, ob dobrih 
rezultatih pa kasneje tudi v širšem obsegu. S tem nihče nič ne izgubi, pridobimo pa vsi: država, 
stroka, učitelji, lokalne skupnosti starši, in seveda otroci.  
  
Koncept šole brez ocen odpira možnost tudi drugim združljivim konceptom, kot je morda 
individualni nabor predmetov in projektno sodelovanje med otroci. Takšni šolski sistemi v tujini 
obstajajo že več desetletij in so praviloma zelo uspešni. Vpis otrok je konstanten, osip 
minimalen, uspeh nadpovprečen, motivacija izredna. Vse to, kar si želi sleherna šola na tem 
svetu. Človek se potem začudeno sprašuje zakaj v Sloveniji tretjega tisočletja stroka in oblast 
sploh ne razmišlja - kaj šele načrtuje - razvoj šolstva v to smer; raje s sramežljivo skromnostjo 



vztraja v varnem zaledju povprečnosti. Po drugi strani pa poslušamo o željah po 
visokouposobljenih in motiviranih kadrih in visokoletečih ciljih našega javnega šolskega 
sistema. Ja kako le, če niso pripravljeni nič spremeniti, z izjemo izlajnanih idej o "boljših 
odnosih" in drugih mikroskopskih kozmetičnih povpravkih šolskega sistema!? 
  
Ali je mogoče s tem novim pristopom k vzgoji in izobraževanju doseči podobno stopnjo in 
kvaliteto znanja kot v sedanjem sistemu? Kaj se bi/bo zgodilo ob prehodih v višje stopnje 
izobraževanja, iz devetletke v gimnazijo? Ali bo zagotovljena kompatibilnost znanja v 
obstoječem sistemu? Ali bodo potrebne tudi srednje šole in fakultete brez ocen? Mnogo je še 
odprtih ali na pol odprtih vprašanj, na katere v tem trenutku ne vemo odgovora. A če 
upoštevamo visokokakovostno znanje, pridobljeno z močno osebno motivacijo in odgovornostjo 
- se nam odgovor ponuja kar sam: znanje (naj) bo tisto ki kaj šteje in odloča, ne mrtve ocene. 
 
Toliko na kratko z moje strani, 
  
Primož Verbič, Društvo za svobodo odločanja 
 


