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1. Uvod
Ali ste učitelj/učiteljica? Ali imate radi šport? Bi radi izvedeli nekaj več o etiki v športu? Bi si
želeli z vašimi dijaki razpravljati o temah kot so namerno kršenje pravil in pravična igra v športu,
vrline in pomanjkljivosti v športu, enakost spolov v športu in rasizem v športu? Če je temu tako,
potem je ta priročnik za vas.
Šport je razširjen in priljubljen družbeni pojav, je sestavni del kulture in širše družbe.
Najstarejše športne spomenike so našli na otoku Kreta, kjer so odkrili športna igrišča. Ta igrišča
izvirajo iz obdobja krške kulture, razvite od približno 2600 do 1100 pr.n. št. Takrat je bila na Kreti
priljubljena športna igra z biki. Šport je zelo pomemben tudi v sodobnem svetu. Danes šport ni samo
šport. Šport je del našega kulturnega življenja, šport je postal eno večjih podjetij po vsem svetu. S
profesionalnim športom so povezane ogromne količine denarja. Zaradi tega se nekatere vrline in
vrednote športa spreminjajo, denar pa postane eden glavnih motivatorjev športa.
S projektom Etika in šport v programih srednjih šol želimo pomagati učiteljem tako, da smo
zbrali znanje iz različnih področij etike športa.
Priročnik sledi smernicam etike športa, razvitimi v okviru globalnega gibanja filozofije športa
od leta 1972 naprej. V priročniku so predstavljena izobraževalna orodja, učni pripomočki za
poučevanje etike športa kot tudi za etično poučevanje na splošno, ki spodbujajo kritično in
ustvarjalno razmišljanje, ob tem pa dijaka upoštevajo celostno z vsemi njegovimi potrebami in
posebnostmi. Takšni pristopi k učenju bodo spodbudili dijake in na splošno učence h kritičnem in
ustvarjalnem raziskovanju in odgovornemu ravnanju za svoje življenje in življenje drugih.
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2. O projektu Etika in šport v programih srednjih šol
Projekt je začel Matija Mato Škerbić z Nenadom Vakanjacom. Osnovna ideja projekta je bila
vključiti teme iz etike športa v različne humanistične učne predmete v srednjih šolah. Poleg tega
razviti metodologijo in metode poučevanja za izvajanje v učnih predmetih kot so politika (rasizem,
napetosti med državami…), ekonomija (denarna vprašanja in tržna ekonomija, izkoriščanje otrok…),
telesna vzgoja (moralni problemi, zlasti in posebni šport), teologija in religija (vest, vrednote in
vrline…), sociologija (ekipne vrednote, enakost spolov, nasilje…), pedagogika (poučevanje s
športom…), umetnost (merjenje lepote v estetskih športih, kot so drsanje, gimnastika…), Filozofija in
etika (moralna vprašanja, kot so prekrški, goljufija, nepoštenost ...).
V projektu sodeluje pet partnerjev iz štirih različnih držav. Elektrotehniška šola iz Varaždina,
Hrvaška, Srednja šola za gostinstvo in turistične storitve "Ancel Keys" Castelnuovo Cilento iz Italije,
Gimnazija Friedrich-Wöhler Singen iz Nemčije, društvo Mala Filozofija iz Zadra, Hrvaške in Teološka
fakulteta Univerze v Ljubljani iz Slovenije.
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3. Etika v športu
Etika športa je poddisciplina filozofije športa. Filozofija športa se je začela leta 1972 v
Združenih državah Amerike, na College - Brockport New York University. Področje se je bolj
razširilo v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so različnih znanstveniki začeli objavljati svoja
dela z naslovom (ali različicami le tega) etike v športu. Eno najpomembnejših del je bilo Pravilne
odločitve v športu (Right Actions in Sport) avtorja Warrena Fraleigha, objavljeno leta 1984. Od tedaj
je bilo po vsem svetu objavljenih še veliko različnih del, ki so se dotikala različnih vprašanj iz etike v
športu. Med pomembnejšimi avtorji so William J. Morgan, Mike McNamee in Robert L. Simon.
Etika športa je moralna filozofija športa, ki se ukvarja z vprašanji vedenja, pravil,
naravnanosti, običajev in praks v športu. Za učitelje je pomembno tudi dejstvo, da etika športa
odpira vprašanja o vzgoji, etiki in športu. Kako pomembno so ti pojmi med seboj povezni lahko
preberemo v uvodnem besedilu knjige Petra J. Arnolda Šport, etika in vzgoja (Sport, Ethics and
Education) (1997): »Prvič, šport je najbolje razumeti kot z vrednotami povezano človeško prakso,
katere bistveni del je tudi moralna rast. Drugič, šport je v okviru šole, ne glede na druge namene,
tudi moralna vzgoja. […] Šport je pomembna institucionalna dejavnost, ki vpliva na naše družbeno,
gospodarsko in politično življenje, ki pa se v zadnji letih slabša. Agresija, nasilje, goljufije in uživanje
drog so le nekatere slabe oblike vedenja, ki vplivajo kakovost in pomen športa. Zato je potreba po
tem, da se ta trend spremeni, velika. Slabo vedenje v športu lahko deloma pojasnimo, vendar ne
opravičimo, z metaforo "zrcala življenja". Metafora zrcala pomeni, da podobo v ogledalu predstavlja
šport, ki je odraz in odsev zunanjega sveta, ki je izven ogledala, torej tega, kar se dogaja v družbi, in
na to ne moremo kaj dosti vplivati. Vendar ne bi smelo biti tako. Dejstvo je, da če želimo, da šport
ostane pomembna vrednota v našem življenju, jo je potrebno vaditi v skladu s svojimi ideali in
najboljšimi tradicijami.« (Arnold, 1997, xiv).
Če se zdaj osredotočimo na športno vzgojo v šolah in športnih klubih in če se strinjamo, da je
športna vzgoja vzgoja značaja, potem so ti trije pojmi nujno vključeni, povezani in so del vzgoje.
Nadalje bi morali določiti, kakšne so resnične etične vrednote v športu. Avtor Bruno Avelar Rosa v
članku Etika v športu - smernice za učitelje (Ethics in Sport - Guidelines for Teachers1) trdi, da
naslednja načela sestavljajo vrednote etike športa:

1

“Ethics in Sport - Guidelines for Teachers” sledite povezavi: http://www.pned.pt/media/31479/Ethics-in-Sport-Guidelines-forTeachers.pdf
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Raven uspešnost in dosežki: uspešnost mora biti vedno povezana s prizadevanjem za dosego ciljev.
Pravila: uspešni smo lahko le, če delujemo v skladu s pravili.
Enake možnosti: brez izjeme, bi morali imeti vsi ljudje možnost dostopa do različnih športnih
aktivnosti, kar pomeni tudi enake pravice in dolžnosti (zahteve). Enaki pogoji morajo veljati tudi za
tekmovalne športe, kjer imajo vsi športniki dostop do enakega treninga.
Spoštovanje: do sotekmovalcev in vseh, ki so
kakorkoli udeleženi v določenem športu, moramo
biti strpni in sprejemajoči.
Zdravje: športne dejavnosti nikoli ne smejo ogrožati
zdravja in dobrega počutja športnikov.
Veselje

do/v

učenju:

mladi

preko

športnih

dejavnosti, gibanja, igre razvijajo fizične, značajske
in intelektualne veščine.
Fairplay: Fairplay (poštena igra) je pojem v športu,
ki ga uporabljamo z namenom spodbujanja k
učenju in delovanju poštenega in pravičnega
vedenja tako v športu, na igrišču, kot tudi širše v
družbi.
Spoštovanje drugih: mladi se v večkulturni družbi
učijo

sprejemanja

različnosti,

mirnosti

in

spoštljivosti v pogovoru ter razumevanja.
Zasledovanje odličnosti: v zasledovanju odličnosti se mladi učijo izbirati zdrave in dobre odločitve za
svoje življenje. Trudijo se postati in delati najboljše po njihovih močeh.
Usklajenost telesa, uma in duha: učenje ne poteka le v naših mislih, marveč zahteva celotno telo.
Gibanje spodbuja tako umsko kot moralno učenje. (Avelar Rosa, 2015.)
Avtor Avelar Rosa trdi, da je etika bistvo značaja. Šport pa je orodje preko katerega lahko
značaj gradimo.
Zgoraj omenjene vrednote so vključene v dejavnostih v Kurikulumu za etično vzgojo in so
kratko predstavljene tudi v tem priročniku. Preden pa bolj podrobno začnemo govoriti o etiki
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športa, je pomembno, da opredelimo etiko kot filozofsko disciplino. Etika je ena najstarejših
filozofskih disciplin, katere cilj je moralno delovanje. V Aristotelovi razdelitvi znanosti (theoria,
praxis, in poesis) se etika skupaj s politiko in ekonomijo uvršča v praxis in se nanaša na uporabno
splošne vednosti v konkretnih primerih, vključno z moralnim presojanjem.
Etika in morala nista povsem jasno določena in nedvoumna pojma. Etika je filozofska
disciplina, ki se ukvarja z moralnim (moralnostjo), to je z moralno dobrim in slabim, s tem, kaj je
moralno pravilno ravnanje in kaj napačno. Morala je pomemben etični pojem. Ko govorimo o
moralnosti, v ospredje postavimo praktični vidik oz. vidik našega delovanja, v katerem pa se lahko
odseva tudi teoretični premislek o morali. Etika v ožjem smislu je tako filozofije morale.
Če želimo šport razložiti z etičnega vidika, moramo razpravljati o vrednostnih vidikih športa,
o pomembnih etičnih smernicah v športu (npr. deklaracije, pravila, ipd.) in o tem, kaj lahko šport
doseže v moralnem smislu. Zaradi velike razširjenosti športa kot pojava, ki je globoko ukoreninjen v
sodobni družbi - v glavah in srcih teh, ki se aktivno ukvarjajo s športom, teh, ki so le gledalci, pasivni
opazovalci ali pa vneti navijači (glede na medijsko izpostavljenost športa), trenerjev in učiteljev
športne vzgoje, - se z njim ukvarja tudi filozofija, zlasti pa etika športa, ki v športu vidi številna
izhodišča za razmislek in razpravo.
Spoštovani učitelji in učiteljice, v tej kratki predstavitvi omenjenih perspektiv v etiki športa
bomo poskušali kratko predstaviti to filozofsko poddisciplino in vam posredovati nekaj idej, kako ta
izhodišča uporabiti v učilnici.

3.1. Vrlinska etika oz. etika kreposti in šport
Beseda vrlina se v filozofskem smislu se uporablja kot prevod grške besede ἀρετή (arete).
Korenine aretaične etike ali vrlinske etika (tudi etika kreposti) so tako že v antičnih časih. Platon je
podal prvo sistematično teorijo vrlin in nekatere od njih označil za kardinalne vrline (modrost,
pogum, zmernost in pravičnost), medtem ko je Aristotel zgodovinsko najpomembnejši avtor glede
delitve vrlin na intelektualne oz. spoznavne vrline (um, razum, presodnost, itd.) in na etične oz.
nravstvene vrline (darežljivost, pravičnost, pogum, dobrotnost, itd.).
V grškem jeziku se izraz »vrlina« uporablja tudi za opisovanje vsakodnevnega uporabnega
predmeta ali kot opis za telovadca. Vendar »vrlino« z vidika etike (zlasti etike športa) razumemo
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funkcionalno - nanaša se na (značajske) lastnosti ljudi, ki so hvalevredne. V sodobni etiki je pojem
vrline tudi precej aktualen, saj se nanaša na značaj in motivacijo - kot razpoloženje volje, da deluje v
skladu s pravilom (zakonom), ki opredeljuje dobro.
Vrlinska etika športa v aristotelovskem smislu doseže svojo ideal v ljubiteljskem športu, ki je
usmerjen v zdravje, zdravo telo in dobro življenje športnika nasploh. Toda če pomislimo na sodobni
šport ter imamo pri tem v mislih zaželene lastnosti športnikov, med drugim odgovornost,
sodelovanje, predanost in moštveni duh, lahko tudi podvomimo, ali ne gre hkrati tudi za vrline, ki se
v sodobnem športu morda zdijo nezaželene, saj jih je mogoče razumeti kot ovire na poti športnika
do rezultatov, slave ali denarja. Vrline, ki se sicer zdijo tudi zaželene zunaj športnega konteksta, so
poštenost, iskrenost in strpnost. Razlog za to različen pogled na zaželene in nezaželene vrline je
mogoče razložiti z neskladjem med razumevanjem vrlin v športu in vrlin v vsakdanjem življenju.
In zato ni boljšega načina spoznavanja življenjskih vrednot in vrlin kot biti pozoren na to, kaj
se dogaja na športnem igrišču ter razmišljati o primernih ravnanjih in vzorih. Pomembna je tudi
presoja v različnih situacijah v športu - individualna vadba, skupinska vadba, doživljanje nabora
različnih čustev, kjer mora športnik ostati profesionalen, ipd. Aristotel je prav tako poudarjal pomen
dobre presoje (phronesis, presodnost), ki nam pomaga razbrati, kako ravnati, tako glede na lastno
korist oz. dobro kot tudi z vidika dobrega za druge - šele takrat lahko govorimo o resnični aretaični
etiki športa.
Kot primer uporabe aretaične etike športa v športni dvorani ali v učilnici lahko otrokom
damo različne športne igre, v katerih morajo delovati kot ekipa, pomagati soigralcem, jih pohvaliti,
medtem ko se zabavajo tako krepiti njihove psihomotorične in intelektualne sposobnosti.
Najpomembnejša pravila, določena pred nekaterimi športnimi igrami, morajo biti spoštovana v
duhu spoštovanja do druge osebe na igrišču (športni). Prednost tega pristopa do športa je razviti
dianoitikós (intelektualne oz. razumske) vrline, o katerih pridobijo neposredne izkušnje na igrišču
(oz. športnem terenu) in jih lahko kasneje uporabijo v življenju.

3.2. Deontološka etika oz. etika dolžnosti (ter pojem vesti v športu)
Osnova deontološke etike je pojem dolžnosti, zato jo pogosto imenujemo tudi etika
dolžnosti. Ta etika je običajno povezana z imenom nemškega filozofa Immanuela Kanta in njegovo
teorijo o kategoričnem imperativu, tj. da je oseba zavezana moralnim pravilom, ki jih ni dovoljeno
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kršiti niti v primeru, ko bi to imelo boljše posledice kot pa sledenje tem pravilom. Z drugimi
besedami, tudi če zakoni ne bi obstajali, nas etični imperativ še vedno zavezuje, kazen za kršitve
pravil pa je (slaba) vest kot odmev moralnega zakona, ki je v vseh nas.
Jasno je, da so vidiki deontološke etike pomembni tudi v športu. Deontološka etika športa
razpravlja o odnosu med vestjo in fairplay-em. Tu se filozofija športa povezuje s sokratskim etičnim
intelektualizmom. Sokrat verjame, da se človek, ki ima vednost o tem, kaj je prav in dobro, ne more
obnašati moralno napačno in da nihče ne ravna neetično prostovoljno. Moralnost lahko
vzpostavimo le v obliki kreposti oz. značaja (preko posnemanja in vzgoje), ne moremo pa se je
preprosto zgolj naučiti v obliki znanja. Deontološka etika zadeva tudi vprašanje pravil v športu. Kaj
so pravila, kakšen je njihov temelj, zakaj se jih moramo držati ter ali obstajajo okoliščine, kjer jih je
dovoljeno (morda celo zaželeno in častno) prekršiti.
Ker deontološka etika tesno poveže moralnost in racionalnost ter izpostavili tezo, da je
resnično moralno dejanje samo tisto, kar se naredi iz občutka dolžnosti (ne pa na podlagi drugih
motivacij, npr. sočutja ali določenih želja), se lahko vprašamo, v kolikšni meri je ta vidik prisoten v
sodobnem športu, ki pogosto vključuje močna čustva in želje, zavite v tiste dele naših življenj, ki niso
zgolj razum. Kako torej otroke naučiti vidikov deontološke etike? Odgovor na to vprašanje je ta, da
je od zgodnje mladosti zelo pomembno, da otroku določite jasno določena pravila vsake igre, ki jih
igramo ali vadimo v telovadnici ali učilnici. Učitelji morajo biti pripravljeni tudi razrešiti dileme, ki se
lahko pojavijo pri športnih aktivnostih, zlasti ko gre za tekmovalne dejavnosti. Danes se v nekaterih
športih pravila nenehno spreminjajo in si jih marsikdo lahko razlaga na različne načine, tako da so
otroci lahko nezadovoljni, zmedeni in občutijo, da se jim je zgodila krivica. Pomembno je, da vsako
odstopanje od pravil pojasnimo ter se o njem tudi pogovorimo.

3.3. Posledicistična etika, utilitarizem in razmislek o posledicah naših
dejanj
Za razliko od prejšnjega pristopa, to je deontološke etike, za katerega smo ugotovili, da v
sodobnem športu ni zelo razširjen, je predmet tega razdelka, to je posledičistična oz. utilitarna etika
v športu zelo prisoten, zlasti v vrhunskem profesionalnem športu. Izpostavlja lahko kar nekaj
primerov tako imenovanega “utilitarnega vedenje” športnikov, ki se odraža pri odločanju o številnih
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ravnanjih oz. kako ukrepati ali ne, ob tem pa upoštevati ne le dobro (korist) za ekipo (ali sebe),
ampak tudi dobro (korist) za igro (ali šport) na splošno.
Obstaja veliko primerov takšnega vedenja, na primer gol argentinskega velemojstra Diega
ona, imenovan “božja roka” iz svetovnega prvenstva v nogometu leta 1986, kjer je gol dosegel z
roko. Izpostavimo lahko tudi začetni, namerni in strateški grobi prekršek hrvaškega igralca
nogometa Josipa Šimunića proti Srbiji leta 2013, s katerim si je prislužil neposredni rdeči karton,
vendar je Hrvaški dolgoročno pomagal pri uvrstitvi na svetovno prvenstvo. Znan je tudi primer
Thierryja Henryja, ki je leta 2009 tudi z roko zaustavil žogo, nato pa jo posredoval soigralcu, ki je
dosegel gol ter s tem popeljal francosko reprezentanco na svetovno prvenstvo v nogometu. Henry
je po kontroverzni tekmi nastopil v medijih s stališčem, da se je njegova ekipa kljub "roki pomoči"
zasluženo uvrstila in da na njegovi strani ni nobenega obžalovanja, ker je sodnik to sporno potezo
spregledal oz. je ni opazil. To ravnanje in Henryjeva izjava je pokazala nespoštovanje do sestavnih
pravil nogometa, jih zrelativizirala, hkrati pa se je odrazilo tudi, da ni spoštovan nenapisanih pravil
spoštovanja do nasprotnikov. Takih primerov v športu je veliko, in ni redko, da nekateri športniki na
treningih tudi trenirajo namerno grobe prekrške ali "telefonske" simulacije (lažni padci v
nogometnem kazenskem prostoru, da bi izsilili kazenski strel, ali igranje hujše poškodbe v rokometu,
da bi tako ustaviti protinapad nasprotne ekipe).

Če želimo, da se otroci učijo poštene igre in osnovnih moralnih vrednot, kot je fair vedenje v
telovadnici ali učilnici, se podobnim praksam na kakršen koli način izogibajmo. Če želimo vzgajati
otroke, ki bodo spraševali sebe in svoje vedenje na športnih področjih in v življenju, in če želimo, da
se bodo naučili moralnega ravnanja, moramo vseskozi poudarjati pozitivne vidike fairplaya in to, da
športni rezultati niso tako pomembni, kakor je pomembna pot do njih. Ker rezultat človeka ne
naredi, ampak človek doseže rezultat.
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4. Metodološki pristopi v etiki športa
Pristopi so različni. V pripročniku jih podajamo le nekaj, ki se lahko dobro vključijo pri učenju
etike v športu.

4.1. Kritično mišljenje
Pri vrednostnih vprašanjih in razpravi o etiki je izjemno pomembno kritično mišljenje.
Kritično mišljenje je mišljenje, ki ga na ustrezen način vodijo (dobri) razlogi, ne pa na primer želje,
predsodki, strahovi, pristranosti, moč ipd. Kritično mišljenje zadeva tako to, v kaj biti prepričan
(prepričanjski, kognitivni oziroma spoznavni vidik) kot tudi to, kaj (moramo) storiti (delovanjski
oziroma praktični vidik). Kritično mišljenje lahko postavimo nasproti nekritičnemu mišljenju. Takšno
je pogosto tudi naše vsakodnevno mišljenje, vsaj v nekaterih njegovih delih, ki je mnogokrat
nerazumno in nelogično, podvrženo napakam in izkrivljanjem, ali pa preprosto nepovezano.
V nasprotju s tem je za kritično mišljenje značilno, da temelji na določenih kriterijih, ki
zagotavljajo njegovo jasnost, natančnost in razumnost, torej na kriterijih, ki ga določajo kot dobro ali
pravilno mišljenje. Med temi kriteriji lahko na primer izpostavimo:


pri argumentih in argumentaciji: veljavnost sklepanja, sprejemljivost in relevantnost ter
zadostnost premis, ustrezna moč argumentov, ...;



pri opredelitvah oziroma definicijah: jasnost, določnost, nekrožnost, …;



pri razlagah, teorijah, interpretacijah: skladnost, pokritost, razlagalna moč, prepričljivost, ...

Kritično mišljenje je samouravnajoče mišljenje – tj. sami moramo zavestno uravnavati lastno
mišljenje in ga reflektirati, ozaveščati (skrite) predpostavke, morebitne zmote, spremembe v
kontekstu, se odzvati na te ter sebe oziroma naše mišljenje glede teh vidikov izboljšati.

Razlog
Ena izmed izhodiščnih strategij za vstop v kritično in argumentirano mišljenje je ta, da se naprej
osredotočimo na sam pojem razloga. Ključna točka je ta, da znamo poiskati dobre razloge za svoje
trditve oziroma primerno odgovoriti na vprašanje, zakaj zastopamo določeno stališče ali zakaj tako
mislimo. O dobrih razlogih govorimo zato, ker poznamo dve temeljni vrsti ali razumevanji razlogov,
12

in sicer normativne in psihološke razloge. Psihološki razlogi so razlogi, zaradi katerih smo nekaj
dejansko prepričani ali zaradi katerih nekaj dejansko storimo Na primer, prepričan sem, da bom
zadel na loteriji, ker res potrebujem denar. Ta razlog za moje prepričanje je v psihološkem smislu
res (lahko) podlaga mojega prepričanja, vendar pa to ni normativen oziroma dober razlog, saj glede
loterije vemo, da le redko zadenemo kakšno izmed nagrad in da naše želje ali potrebe niso povezne
s tem, ali bomo zadeli ali ne. Dober razlog za moje prepričanje bi bil, če bi na loteriji kupili skoraj vse
srečke. Da podpremo svoje stališče, moramo zanj podati čim boljši razlog oziroma čim več dobrih
razlogov.

Argument in argumentacija
Korak naprej od podajanja razlogov storimo, če v podporo svojemu stališču oziroma tezi oblikujemo
argument. Kaj je argument? Argument je sestav, v katerem je določena trditev na razumen način
podprta z razlogi za njeno sprejetje. V argumentu razlogi utemeljujejo (to je podpirajo, upravičujejo,
dokazujejo, demonstrirajo) sklep, ta podpora pa racionalno osebo prepričuje v sprejetje sklepa.
(Šuster 1998) Argument sestavljajo premise in sklep (pogosto tudi vmesne premise in vmesni
sklepi). Pri argumentu gre torej za niz trditev, izmed katerih nekatere predstavljajo naša izhodišča
oziroma premise argumenta, druge pa predstavljajo zaključke oziroma sklep argumenta. Drugič, oba
sklopa trditev sta med seboj povezana in sicer na način, da premise podpirajo sklep (v logičnem
smislu). In tretjič, argument ima vlogo, da vsako razumno osebo prepričuje v sprejetje sklepa. To ne
pomeni, da se bo vsak nujno strinjal z našim argumentom, ampak to, da v kolikor nekdo sprejema
izhodišča oziroma premise argumenta ter smo argument dobro oblikovali, bo nujno (glede na
razumnost) moral sprejeti tudi sklep argumenta. Pogledamo si lahko preprost primer argumenta, ki
bo ponazoril pravkar omenjeno.
Vsi ljudje so smrtni.

premisa

Sokrat je človek.

premisa

Torej je Sokrat smrten.

sklep

Vidimo lahko, da sestoji iz dveh premis in sklepa, pri tem pa je oboje tesno povezano na način,
da sklep (logično) sledi iz premis samih. Vsak, ki sprejema prvi dve trditvi, bo moral sprejeti tudi
sklep. Vse skupaj poimenujemo tudi sklepanje.
Deduktivni argumenti so vrsta argumentov, za katere pravimo, da sklepamo »iz splošnega na
posamično« in kjer sklep sledi z logično nujnostjo. Poleg deduktivnih argumentov poznamo tudi
omenjene, induktivne argumente, kjer sklepamo »iz posamičnega na splošno«, ter abduktivne
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argumente, kjer gre za sklepanje na najboljšo možno razlago (primer: Danes zjutraj je bila streha
mojega avtomobila na parkirišču mokra. Torej je ponoči deževalo.).
Poleg argumentov lahko sedaj kratko pojasnimo še pojem argumentacije. Argumentacija je
strategija argumentiranja, ki sestoji iz oblikovanja argumentov, nizanja oziroma povezovanja
argumentov ter oblikovanja proti-argumentov v prid ali nasproti določenemu stališču. Kot takšna je
temelj razumne razprave in tudi temelj raziskovalnega dela. Argumentacija je integralni del
strokovnega ali znanstvenega besedila v celoti in v vsakem njegovem smiselno zaključenem
vsebinskem odseku. Od začetka mora biti jasno, kaj je tema, ki jo obravnavamo, kaj osrednja teza, ki
jo zagovarjamo ter kakšni bodo glavni koraki v naši argumentaciji. V zaključku je v pomoč to, da
ponovimo glavno stališče in poudarimo glavne argumente, ki jo podpirajo.
Argumentativno besedilo mora biti jasno in jedrnato. Pri razdelitvi vsebinskega razdelka v
manjše dele oziroma odstavke, naj ti sledijo argumentacijski strukturi. Bralci oz. poslušalci morajo
vedno slediti in vedeti, o katerem argumentacijskem koraku govorimo oziroma kje smo v naši
argumentaciji. Ne gre torej le za to, da navedemo svoja stališča ali mnenja, ampak moramo podati
razloge in argumente zanje, tj. odgovoriti na vprašanje »zakaj« bi nekdo to trdil oziroma zakaj to
trdimo mi.

Napake in zmote pri argumentih in argumentiranju
Ob zgornjem kratkem prikazu argumentov in argumentacije lahko opozorimo tudi najpogostejše
napake in zmote pri argumentih in argumentiranju. Tiste, ki jih običajno imenujemo formalne
logične napake, so vezane na pomanjkljivosti v našem mišljenju, ki so neposredno povezane z
logično veljavnostjo sklepanj, ki jih uporabimo pri argumentiranju. Pogoste pa so tudi neformalne
zmote, ki zadevajo drugačne pomanjkljivosti oziroma hibe v argumentaciji.
Poleg teh formalnih napak pa lahko izpostavimo še celo vrsto neformalnih zmot, ki so
pogoste v argumentaciji oziroma razpravi. Prva oblika takšnih zmot je povezana s pomenskim
dvoumjem. Do zmote pride, kadar v sklepanju oziroma argumentu en in isti izraz uporabimo v dveh
različnih pomenih v premisah in sklepu. Zelo enostaven primer te zmote bi bil, da bi sledili
naslednjemu sklepanju. Vsi igralci te ekipe so še zeleni. Tomaž igra za to ekipo, torej je Tomaž
zelene barve. Jasno je, da je izraz »zelen« uporabljen v dveh različnih pomenih, enkrat kot oznaka za
neizkušenost drugič pa kot barva. Zato gre za zmotno sklepanje. To je seveda preprost primer, ki ga
takoj prepoznamo kot zmoto, vendar so tovrstne zmote sicer pogoste, posebej v besedilih, ki so
povezana z vrednostnimi vprašanji. Na primer, v razpravah o moralni dopustnosti abortusa pogosto
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nastopa pojem osebe, pri čemer ni povsem jasno, ali avtor meri z izrazom oseba kot vezanim na
zarodek na enak pomen, kot pa je običajen pomen izraza oseba. Ne želimo trditi, da je temu vedno
tako ali da je ustrezna ali smiselna le ena interpretacije pojam osebe, ampak zgolj izpostavljamo
pomembnost pozornosti na možnost glede teh in podobnih zmot. Za podobno zmoto gre pri
skladenjskem dvoumju, kjer do nejasnosti v argumentiranju prihaja zaradi skladenjske strukture
oziroma dvoumnega izražanja. Slovit primer iz zgodovine predstavlja napoved oziroma prerokba
delfskega svetišča lidijskemu kralju, ki je iskal nasveta glede vstopa v vojni spopad. Prerokba se je
glasila »Ko boste napadli Perzijce, bo uničeno veliko kraljestvo«. Lidijski kralj je iz tega sklepal, da bo
v vojni zmagal, porazil Perzijce in uničil njihovo kraljestvo, zgodilo pa se je, da je bil poražen sam ter
je uničil svoje kraljestvo. Do zmote v tem primeru pride zaradi nejasnosti v sklepanju, ki so posedica
slovnična zastavitve trditev.
Naslednji sklop argumentacijskih zmot predstavljajo tako imenovane zmote pomembnosti,
do katerih pride, kadar premise argumenta s sklepom sploh niso v pomembni zvezi oziroma ta
pomembnost ni takšna, da bi sklep sledil iz premis. Preprost primer bi bil naslednji argument. »Kako
je lahko moj klient kriv za naročeni umor, saj sem v zagovoru brez sence dvoma pokazal, da v času
umora sploh ni bil v Sloveniji. Torej je nedolžen.« Vidimo lahko, da sklep in premise niso v relevantni
oziroma pomembni zvezi, saj to, da obtoženi v času umora ni bil v Sloveniji, ne ovrže tega, da ni
mogel umora naročiti prej ali na kakšen drug način. V okviru te vrste zmot poznamo še več drugih
podvrst, vsem pa je skupno to, da premise ne vzpostavijo zadostne podlage za izpeljavo sklepa. Ena
izmed takšnih podvrst je najprej argument iz nevednosti (ad ignorantiam). Poglejmo primer.
»Duhovi umrlih obstajajo. Raziskovalci so si dolga leta prizadevali, da bi dokazali, da temu ni tako, in
vendar jim ni uspelo. Torej lahko sklepamo, da obstajajo.« Zmota je torej v tem, da na podlagi tega,
da nekaj ne vemo oziroma da nekaj ni dokazano, sklepamo na nasprotno. Podobna je zmota
sklicevanja na sklicevanja na splošno mnenje (ad populum). Primer je naslednji. »Večina ljudi pije
sladke gazirane pijače in misli, da ne škodujejo zdravju, torej so te pijače zdrave.« Iz dejstva, da je
nekaj prepričana večina ljudi, ne moremo sklepati, da je to tudi resnično. Podobna je zmota
napačnega sklicevanja na avtoriteto (ad verecundiam), kjer poskušamo svoje stališče podpreti tako,
da njemu v prid navajamo podporo avtoritet, pri čemer pa ni jasno, kaj to njihovo avtoriteto za dana
vprašanje sploh vzpostavlja. Primer bi bil, ko bi trdili, da je Zemlja ploščata ali pa da cepiva
povzročajo avtizem, ker tako meni tudi več znanstvenikov, pri tem pa le-ti navedeni ne bi imeli
nobenega pomembnega znanja, izkušenj ali usposobljenosti za tovrstna vprašanja. Pri
argumentiranju se izogibamo tudi sklicevanju na moč (ad baculum), kjer bi poskušali nekoga
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prepričati v sprejetje sklepa z grožnjami ali podobnimi posledicami. Podobna je tudi zmota
sklicevanja na čustva (ad misericordiam), ko želimo nekoga prepričati v naš prav, tako da poskušamo
vplivati na njegova čustva. Pri argumentnaciji v strokovnih in znanstvenih besedilih je pogosta tudi
zmota, ki jo imenujemo slamnati mož ali argument proti slamnatemu možu. Gre za to, da najprej iz
nam nasprotnega stališča napravimo nekakšnega »slamantega moža«, to je stališče, ki je popačeno
in ki ga prav za prav nihče ne zagovarja, potem pa sami z argumentom to stališče ovržemo ter tako
zagovarjamo svoje stališče. Primer bi bil naslednji. »Naša država ne skrbi za revne, saj nima
posebnega davka, ki bi iz proračuna nato šel za odpravo revščine.« Gre za tipičen primer tovrstne
zmote, saj nihče ne zagovarja stališča, da je edini možni način, da skrbimo za revne ali za odpravo
revščine ta, da imamo uveden prav poseben davek.
Zadnjo skupino zmot, ki jih bomo izpostavili, pričenja zmota krožnega sklepanja (petitio
princii). Pri tem zmoti gre za to, da v premisah že predpostavimo to, kar bi morali v sklepu šele
izpeljati, zato je naše sklepanje krožno. Primer je naslednji. »Ne lažem, torej govorim resnico. ...
Kako lahko utemeljim, da ne lažem? Preprosto, saj vendar govorim resnico«. Naslednja je zmota
kontinuuma oziroma spolzke strmine. Gre za zmoto v argumentaciji, kjer poskušamo sklep podpreti
s tem, da pričenjamo sicer s sprejemljivimi premisami in koraki sklepanja, potem pa vse bolj
»drsimo navzdol po strmini« ter sprejemamo korake v sklepanju, ki niso nujno dobro utemeljeni.
Primer takšne zmote bi bil naslednji. »Nikoli ne smemo igrati iger na srečo. Ko enkrat pričnemo,
ponovimo to tudi naslednjič. Tako torej ne znamo odnehati. In tako sčasoma izgubimo ves denar in
se zatečemo h kriminalu, da plačujemo svoje dolgove.« Jasno je, da je med tem, da enkrat kupimo
loterijsko srečo in med dolgovi ter kriminalom precej velik razkorak. Zaključimo še z dvema
podobnimi in povezanima zmotama, in sicer zmoto delitve in zmoto sestave. Pri zmoti delitve gre z
to, da posameznim delom pripišemo lastnosti celote. Na primer »Ker so možgani sposobni
zavedanja in zavestnega doživljanja, potem so tudi posamezni nevroni v njih sposobni zavedanja in
imajo svojo zavest.«. Zmota sestave pa nastopi, ko celoti pripišemo lastnosti njenih delov. Na
primer: »Opeke so visoke 20 cm. Torej je tudi opečnat zid, zgrajen iz teh opek, visok 20 cm.«
Argumente, logične napake in zmote smo prestavili na razmeroma jedrnat način in s preprostimi
primeri ravno zato, da jih bomo znali razbrati in razumeti. Pri tem pa se moramo zavedati, da je v
siceršnjih strokovnih in znanstvenih besedilih te zmote precej težje razbrati, ne zato, ker ne bi bile
pogoste ali se ne bi pojavljale, temveč zato, ker sta sama vsebina in obseg argumentacije bolj
zapletena in obsežna, jezik bolj zahteven ter tako te napake in zmote niso na prvi pogled očitne.
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Dobre definicije oziroma opredelitve
Če želimo misliti jasno, natančno in torej kritično, potem moramo uporabljati dobro opredeljene
pojme oziroma izraze. Vsak nov izraz, ki je ključen za našo razpravo in argumentacijo moremo uvesti
na način, da ga opredelimo, saj šele s tem vzpostavimo polje skupnega razumevanja.
Poznamo več vrst opredelitev oziroma definicij:


Stipulativna definicija: definicija, kjer si izberemo poljuben nov izraz/znak, ki nam potem
označuje nek poljuben pomen.



Leksikalna definicija: definicija, ki jo najdemo na primer v slovarjih in ki nam zgolj pove, kako
je nek izraz/znak že rabljen v določeni jezikovni skupnosti.



Razločujoča definicija: definicija, s katero natančneje opredelimo pomen nekega izraza ali
znaka. Pogosto je tak način definiranja uporaben na primer v pravu.



Teoretična definicija: teoretična definicija nekega izraza teži k temu, da zajame in upošteva
teoretično zadosten in znanstveno uporaben opis stvari, na katere se izraz nanaša. Takšne
definicije so tesno vpete v teoretične okvirje in predpostavljajo njihovo sprejemanje. (na
primer pri definiranju temeljnih pojmov fizike kot so masa, navor ipd.).



Prepričujoča definicija: je definicija, pri kateri poskušamo vpeljati vanjo tudi nek emotiven
pomen, tj. čustven prizvok, pogosto, da bi na ta način nekoga prepričali v naš prav. Ker s tem
po navadi zgolj »zameglimo« pravi pomen izraza, se teh definicij ogibamo.

Klasična logika je razvila metodo opredelitve pojmov (definiendum oziroma to, kar
definiramo) oziroma izrazov preko podajanja njihovega najbližjega rodu in vrstne razlike (definiens
oziroma to, s čimer definiramo). Pri tem najprej opredelimo splošno kategorijo zvrsti, kamor
spadajo stvari, ki jih pojem označuje, potem pa navedemo še razlikovalne lastnosti, ki te stvari
oddelijo od drugih v tej množici. Shema s primeri je prikazana spodaj.

Miza je

kos pohištva,

z ravno ploskvijo, na katero lahko odlagamo
druge stvari.

(najbližji) rod

vrstna razlika

genus proximum

differentia specifica

DEFINIENDUM
Človek je

DEFINIENS
žival,

ki ima razum.
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Pravičnost je

vrlina,

kjer vsakomur damo tisto in toliko, kolikor mu
pripada.

Hkrati se je pri opredeljevanju oziroma definiranju dobro držati določenih pravil. Prvič, osredotočiti
se moramo na bistvene značilnosti, tako da je naša definicija ne zgolj resnična trditev, temveč tudi
relevantna. Primer napake bi bila definicija »Človeška bitja so dvonožci brez perja.«. Drugič, izogibati
se moramo krožnosti, torej da pri definiranju ne uporabimo tega, kar bi šele morali definirati.
Primer napake bi bila definicija »Brezžična povezava je povezava, pri kateri ni žic.«. Tretjič, definicija
mora zaobjeti pravilen obseg pojma, kar pomeni, da mora biti koordinirana (obsega definienduma in
definiensa morata biti enaka). Primer napake bi bila definicija »Kvadrat je ravninski lik, ki ima štiri
kote.«. V tem primeru ima definiens večji obseg kot definiendum. Četrtič, izogibati se moramo rabi
metaforičnega ali nejasnega izražanja. Definicija naj bo jasna, enoznačna in natančna. Primer
napake bi bila definicija »Ljubezen so metuljčki v trebuhu.«. In petič, definicija naj ne bo nikalna, naj
bo raje trdilna. Čeprav je vedno možno opredeliti določen izraz tako, da povemo na kaj se ne
nanaša, se takšnim definicijam poskusimo izogniti. Primer tovrstne napake bi bila definicija
»Trikotnik ni mnogokotnik z več kot tremi stranicami«.

4.2. Sokratski dialog
Sokratska metoda ali učenje s pomočjo vprašanj.
Metoda spraševanja je dobila ime po grškem filozofu Sokratu (469-399pr.n.št.). Sokratska
metoda je metoda s katero (o)vrednotimo naša prepričanja s preučevanjem nasprotij med
posledicami ali z drugimi besedami: je učenje, pri katerem naredimo prostor za druge ideje,
prepričanja in poglede, ne glede na to, koliko nasprotujejo našim trenutnim prepričanjem. Končni
cilji Sokratske filozofske metode so vedno etična. Ob koncu je namen, da ozavestimo svoje zmotne
predstave, zablode in samo-zavajanje ter nas pripelje do boljšega razumevanja dobrega in nam tako
pomagati pri doseganju cilja, ki si ga želijo vsa človeška bitja - sreče (eudaimonia).
Sokratski dialog
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V začetku 20. stoletja je nemški filozof Leonard Nelson razvil sokratski dialog za skupine (Die
Sokratische Methode, 1922). Namen je doseči skupni dogovor o nekem vpršanju. Dialog se začne z
analizo nazornega primera iz življenja.2
Povezava z etiko v športu:
Sokratski dialog je uporabna metoda za vsako dobro razpravo.3 Sokratski dialog je dialog s
podajanjem argumentov, kar spodbuja udeležence, da tvorijo in oblikujejo globlje misli o določeni
tematiki. Sokratski dialog je odlična metoda za razpravljanje o etičnih vsebinah. To pomeni, da
lahko naslovimo vse teme, ki jih naslovimo v kurikulumu za etiko športa: namerno kršenje pravil in
pravična igra v športu, vrline in pomanjkljivosti v športu, enakost spolov v športu in rasizem v športu
in tudi druge.
Primer:
Za začetek razprave potrebujete zanimiv video, članek iz lokalnega časopisa, zgodbo,
aktualno pesem, primer iz vsakdanjega življenja, nekaj, kar bo pritegnilo pozornost vaših dijakov in
je povezano z (etiko) športa. Na primer, uporabite lahko video, ki prikazuje, kako je nogometaš
Brian Carrasco v nogometni igri (Chile proti Ekvadorju) simuliral prekršek (avtoagresija)
(https://www.youtube.com/watch?v=abguZQSA5KU). Video pokažite dijakom in nato začnete z
razpravo. Kot vodja razprave lahko začnete s preprostim vprašanjem: Kaj je naredil Brian Carrasco?
Dijaki bodo verjetno odgovorili: Da je to simulacija prekrška, četudi je ni sodnik opazil. Nadaljujete
lahko z vprašanjem npr. Zakaj simulacija prekrška v športu ni dobra? Dijaki bodo tu imeli verjetno
več odgovorov. Pri odgovorih spodbudite dijake, da podajajo argumente. Namen razprave ni, da
boste na koncu imeli perfekten odgovor, marveč to, da bodo dijaki globlje razmišljali o športu in o
tem, kako goljufanje uničuje lepoto športnega tekmovanja.
Nadaljujete lahko s predlaganimi vprašanji. Predvsem pa sledite toku misli in razpravi dijakov:
Zakaj je simulacija prekrškov v športu napačna?
Je simulacija goljufija?
Kje vse lahko simuliramo prekrške v športu?
2

Vojko Strahovnik in: Ćurko, Bruno; Feiner, Franz; Gerjolj, Stanko; Juhant, Janez; Kreß, Kerstin; Mazzoni, Valentina; Mortari,
Luigina; Pokorny, Svenja; Schlenk, Evelyn; Strahovnik; Vojko. Ethics and Values Education - Manual for Teachers and Educators .
Ljubljana: Project ETHIKA - Ethics and values education in schools and kindergartens, 2015. str. 24
3
Na tej povezavi lahko najdete opis, kako voditi razpravo po metodi sokratskega dialoga:
https://www.getadministrate.com/blog/a-practical-guide-to-implementing-the-socratic-method/
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Zakaj je goljufanje napačno?
Če je goljufanje napačno, zakaj športniki in športnice to počnejo?
Ali je pravična igra (fairplay) pomembnejša od zmage?
Kakšna je zmaga, če moški ali ženska goljufa?
Zakaj je zmaga tako pomembna?
Ali je v poklicnem in ljubiteljskem športu kakšna goljufija? Če je, kakšne so razlike?

4.3. Razredna razprava - sožitje in povezovanje med različnimi narodi in
kulturami
Eden najpomembnejših ciljev šole je vzgoja. Sožitje in povezovanje med različnimi narodi in
kulturami, ki temeljijo na priznavanju človekovih pravic in na pravicah vseh do življenja in razvoja, so
odpirajo nova področja raziskovanja in preučevanja, to pa prinaša tudi nove vrednote, ki jih mora
šola prepoznati, utrjevati in učinkovito vključevati v svoje poslanstvo. To pa se odraža v bogatenju
vsake kulture. Za takšno vzgojo je zato potrebno in pomembno upoštevati tako podatke, kot tudi
občutke, upoštevati različne vrednote in načine komunikacije v različnih okoljih, vse kar ohranja
upanje in podaja novo, konkretno vsebino pričakovanjem in izbiram mladih.
Pot solidarnosti ni lahka. Lahko pa začnemo tam kjer lahko. Šola je prostor, ki spodbuja
vključevanje in ne izključevanje, se razmišlja o univerzalnosti in vzajemnosti in ne o posebnostih in
več vrednosti, ekskluzivnosti ipd. Da bi se lahko spopadli s problemom npr. rasizma in
antisemitizma, ni dovolj, da enega avtorja nadomestimo z drugim ali en argument z drugim kot je to
narava "humanističnih znanosti", temveč da se zavzemamo za dolgoročne in trajnostne rešitve, ki
vključujejo vzgojo in izobraževanje, ki je vključujoče, kritično, spodbuja kritično razmišljanje,
upošteva številne avtorje, gledišča in o njih razmišlja. V tem oziru številne šole uporabljajo različne
pristope v vzgoji, ki upoštevajo barvitost izražanja v jezikih, preko filmov, pesmi, plesa itd. Vsa ta
izražanja pa zahtevajo od učenca dolgotrajno predanost in trening, da so uspešna in da se ohranijo.
Nujna je osredotočenost in hkrati odprtost posameznika za nove vsebine, kjer pa je ključen kritičen
premislek. In da bi vse to dosegli ima tu nepogrešljivo vlogo šola, ki je prostor, kjer se vzgaja in uči
tako posameznik kot skupnost. Zato je pomembno, da šola deluje kot eno učiteljsko telo, ki deluje
poklicno kot tudi sosedsko, da je kritična in objektivna, da razume posameznika in je odgovorna
zanj, da deluje po principu vrednot spoštovanja, strpnosti, odgovornosti in solidarnosti.
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Povezava z etiko v športu:
Na podlagi zgoraj povedanega lahko zaključimo, da je dobro, da šole sledijo in stremijo k
zmanjševanju predsodkov in stereotipov, k razvoju in spodbujanju ozaveščanja lastnih predsodkov,
prepoznavanju identitete, lastne kulture in kulture drugih ter iskanje novih poti, ki vodijo k mirnemu
povezovanju. Vse našteto pa velja za celotno osebje na šolo in ne le za učence. Zato je dober način s
katerim lahko začnemo to pot etika v športu, ki je predmet, ki združuje na sproščen in hkrati poučen
način in se učenci učijo na vseh ravneh ter si pri tem pomagamo z različnimi oblikami razprav. Npr.
sokratski dialog, razprava s premikanjem, hodnik stališč itd. Predvsem je pomembno, da se dijaki
med tem, ko razmišljajo tudi gibajo.
Primer:
Namen dejavnosti je spodbuditi kritično mišljenje glede prepričanj in vrednot, ki so
povezane z določenimi izbranimi vprašanji iz področja etike v športu npr. rasa in diskriminacija.
Dijaki bodo po zaključki znali oblikovati svoje stališče, ga na prepričljiv način izraziti, znali prepoznati
moč argumentov nasprotne strani in prilagoditi ali spremeniti svoje prepričanje ter razpravljati.
Za samo dejavnost potrebujemo učilnico, hodnik, igrišče ali telovadnico s takšno
postavitvijo, ki bo omogočala prosto in enostavno premikanje po njej.
Razprava
Osrednji del dejavnost je razprava z dijaki. Pri tem lahko uporabite različne metode razprave
npr. sokratskega dialoga, razprave s premikanjem ali hodnik stališč. Pri razpravi s premikanjem
učitelj npr. podaja stališča v zvezi z rasnimi prepričanji, dijaki pa se vzdolž navidezne črte v razredu,
hodnika, igrišča razporedijo glede na to, ali se s trditvijo strinjajo ali ne. Pri tem morajo navesti
razloge za svojo odločitev. Ostali dijaki te razloge poslušajo ter lahko tudi spremenijo svoje mnenje
in se premaknejo drugam. Pri hodniku stališč oblikujemo dve vrsti dijakov, ki gledata drug drugo, en
dijak pa je izbran, da se sprehodi med obema. Pri tem vsaka izmed vrst dobi svoje stališče, ki ga
mora zagovarjati, izbrani dijak pa mora poslušati obe strani, na koncu »hodnika« pa mora pretehtati
argumente obeh strani ter povedati svoje mnenje glede na te argumente. Teme, ki jih lahko
vključite v razpravo: črnci so boljši športniki, kot belci; pripadniki določene religije so nestrpni do
drugih in to se odraža tudi v (ne)športnem vedenju; ipd. Prav tako lahko razpravljate o drugih
vprašanjih glede etike v športu, ki so bila predstavljena že zgoraj. Dijake lahko spodbudite, da doma
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napišejo tudi kratko refleksijo o razpravi in so bolj pozorni na to tematiko v svoje življenju in o tem
poročajo naslednjič, ko se srečate.
S takšnimi razpravami in igrami želimo spodbuditi dijake k samorefleksiji, ozaveščanju in
razvijanju kritičnega mišljenja, da so odprti in prepoznvajo v različnosti prednosti zase in za druge,
da so sprejemajoči in prepoznajo, da je srečno in dobro življenje v povezovanju in sodelovanju. To
lahko naredimo s povezovanjem med dijaki samimi, s povezovanjem šol iz različnih regij, držav itd.
Dijake spodbujamo, da se udeležujejo različnih športnih aktivnosti tudi izven šole in o teh izkušnjah
skupaj razpravljate v razredu4.

4.4. Igre z dilemami – igra Ribiči
V socialni psihologiji se od sredine 20. stoletja uporabljali primeri dilem v obliki
eksperimentalnih iger ničelne vsote. Uporabljajo se za preigravanje družbenih konfliktnih situacij, da
bi dobili boljši vpogled kaj pri ljudeh vpliva na sodelovanje in odločanje. Od tu so se nadalje razvile
še druge oblike preprostejših metod npr. igre z dilemami, ki se nanašajo na mamljive ponudbe in
človeški egoizem in skupnem dobrem. Primer takšne metode je igra Ribiči, ki so jo razvili leta 1985
razvila na Univerzi v Freiburgu. Na podlagi izbire taktike igre lahko slabo ekonomsko racionalno
vedenje in odločanje učencev (sprejemanje odločitev za povečanje dobička) pripelje do propada
ribolova oz. izpraznjenja ribnika. To se zgodi, ker so posledice njihovih dejanj vidne šele na koncu, ali
pa zaradi mišljenja, ene ali več skupin, da njihovo ravnanje ni donosno in bi bile lahko druge skupine
na njihov račun, uspešnejše in se zato odločijo pretirano izkoriščati skupne vire.
Nauk te igre torej ni le soočanje s težavo oz dilemo, marveč je to, da si učenci sami ustvarijo
težave, če ne izbirajo dobrih odločitev za vse. Takšen način učence tudi motivira, da sami rešujejo
težave. Pred vsako naslednjo odločitvijo pa se je seveda pomembno pogovoriti in utemeljiti, zakaj so
se tako odločili ter predstaviti vizijo, kaj se bi s to odločitvijo spremenilo oz. kaj imajo od tega.
Povezava z etiko v športu:
Preko igre z dilemami dijaki kultivirajo lastne vrline ter prepoznavajo lastne prednosti in
pomanjkljivosti. Namen te metode je vzgajati posameznike za sodelovanje in delovanje v skupno
dobro. Tu lahko etika v športu deluje povezovalno, zlasti ko se pojavi konflikt, ki nastane zaradi
napetosti med egoizmom in prilagajanjem za skupno blaginjo. Dileme se pojavljajo tudi pri drugih
4

Dejavnost je prirejena. Izvirnik dejavnosti lahko najdete na povezavi (str. 60):
http://ethicaleducation.eu/The_LITTLE_Guide_For_Teachers_of_Ethical_Education_SI.pdf
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tematikah npr. tematiki vrlin in pomanjkljivosti v športu, kjer je lahko dilema zmagati za vsako ceno
in da bi ob tem npr. kršili pravila ali ne. Dijaki se na ta izkustven način učijo prepoznavati posledice
slabih odločitev in dejanj.
Primer – igra Ribiči
Igra Ribiči je nastala po navdihu ekonomske teorije Garretta Hardina oz. izhodišča »tragedije
skupnega« in katere namen je vzgajati igralce za sodelovanje in povečanje (skupnega) skupnostnega
dobička, kljub temu, da je bila lahko njihova želja po osebnem dobičku večja. Tragedija skupnega je
dilema, ki nastane če ima več oseb dostop do skupne dobrine, pri tem pa pravila njihovih osebnih
interesov ne omejujejo dovolj, da bi preprečila pretirano izrabo tega vira. Pretirana poraba lahko
pripelje do uničenja skupnega dobrega, kar ni v interesu nikogar.
Kadar imajo ljudje dostop do skupnega vira, ga po navadi bolj izkoriščajo in vsekakor bi lahko
v športni igri storili enako. V igri Ribiči se morajo igralci naučiti upravljati skupnost, medtem ko imajo
dostop le do delnih informacij in so brez zunanjega »nadzora« (npr. policija) oz. omejitev, ki bi jih
lahko prisilil k sodelovanju, in se tako izognili morebitni »tragediji«. Ko igralci začnejo izkoriščati
skupne vire, se razširjeno okolje na to odzove in spremeni svoje položaje in okoliščine. Tako igralci
lahko prepoznajo, da delajo nekaj narobe. Namen igre pa je, da se igralci naučijo igro uravnotežiti,
kar pomeni, da lovijo ravno prav rib (skupni vir) ter se tako lahko premaknejo naprej v igri.
Na začetku igre imajo vse skupine oz. ladje ribičev v skupnem jezeru 90 ton rib. Igra poteka v
več krogih. Vsaka skupina se mora v vsakem novem krogu odločiti, koliko odstotkov rib želi ujeti.
Izberejo lahko poljubno količino med 0 in 15%. Po vsakem krogu se ulov vseh skupin odšteje. Nato
gospodar igre objavi tonažo rib, ki so ostale v jezeru, vključno s stopnjo regeneracije. Ker je cilj igre
zmagati z ulovom največje količine rib, je jezero po približno 4 do 6 krogih običajno že prazno. Nato
sledi zbor ribičev, ki ga vodijo Združeni narodi in predlagajo, da bi lahko jezero zopet napolnili z
ribami, če bi skupine našle dogovor o pravilih za ribolov in tako preprečili, da bi se jezero zopet
izpraznilo. Problem pa nastane saj vsaka skupina dobi različne vloge ter navodila in imajo zato na
zboru različne želje. Če skupine kljub težavam le najdejo dogovor, se začne nova igra z
dogovorjenimi pravili. Tako preizkusijo nova pravila, če delujejo. Ker pa je cilj še vedno zmagati, je
vprašanje, ali se skupine držijo pravil ali ne.
Seveda je dobrodošla tudi kakršna koli druga dejavnost z dilemo, pomembno je le, da dijaki
prepoznajo potrebo po sodelovanju in željo po razvijanju strategij za dosego skupnega cilja in je v
najboljšem interesu vseh udeleženih.
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S pomočjo podobnih iger in dejavnosti kot je igra Ribiči dijaki spoznajo posledice taktike
»zmage za vsako ceno« in to prepoznajo v različnih športih. Poleg tega se seznanijo z vlogo in
pomenom pravil in s tem, kako lahko sprememba pravil vpliva, na pozitiven ali negativen način, tako
na potek igre kot tudi na cilje. Igra ribiči je še posebej primerna, da dijaki izkusijo negativne
posledice, če je njihov cilj zmaga za vsako ceno in ob tem ne razmišljajo o posledicah, kar pa seveda
izzove razprave in iskanje novih rešitev za vse. Dijaki s sodelovanjem v igrah v različnih vlogah, v
različnih situacijah, tako na eni strani izkusijo pozitivne strani poštene igre (kot na primer timski
duh), na drugi strani pa morebitne negativne učinke poštene igre (npr. poraz v igri). Z dodelitvijo
določenih nalog se dijaki seznanijo z različnimi pojmi, kot so moštveni duh ali taktični prekršek. S
temi pojmi lahko prikažemo in razločimo različne pojave v športu. Vse dejavnosti temeljijo na na
učence osredotočenem pristopu.
Dejavnosti, kot je igra Ribiči, so lahko uvodna vaja za nadaljnje učne dejavnosti.

Vloge
Vloga: Uvid – Ladja z najvišjim številom rib in dohodkom
V igri ste se vedno odločali za najvišjo ribolovno kvoto in si tako prislužili največ denarja. Toda
ugotovili ste, da je trenutna količina rib in tudi količina rib v jezeru v prihodnosti odvisna tudi od
vašega vedenja do zdaj. Zato sodelujete do konca igre tako, da lovite le toliko rib, da ne ogrožate
stanja rib v jezeru.
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Vloga: Zaupanje – Ladja z drugim najvišjim številom rib in drugim najvišjim dohodkom
Po vašem mnenju so vse posadke spoznale, v čem je težava in bodo v prihodnosti omejevale svoj
ulov. Prepričani ste, da se bodo prihodki posadk nekako sami po sebi uravnovesili. Zaradi tega
posebni predpisi niso potrebni. Predvsem ste proti določevanju določenih ribolovnih kvot in še bolj
proti kaznim, torej globam, če bi kršili te kvote.
Vloga: Nadzor/Kazen – Ladja s srednjim ulovom in dohodkom
V različnih stopnjah igre ste se odločali ali tako, da ste včasih ste sodelovali, včasih pa ste povečali
ribolovno kvoto. Da bi preprečili takšno odločanje drugih skupin v prihodnosti, želite uveljaviti
določene ribolovne kvote in kazni npr. globe za odgovorne posadke, v primeru kršenja pravil, ki se
izrečejo na naslednji ribiški konferenci.
Vloga: Pravičnost – Ladja z drugim najmanjšim ulovom in drugim najnižjim dohodkom
Do zdaj ste po zaslužku na drugem najnižjem mestu od vseh posadk. Zato je vaš cilj, da na naslednji
ribiški konferenci uveljavite, da bodo ribolovne kvote v naslednji ribolovni sezoni razdeljene tako, da
bo na koncu lovne sezone celoten dohodek enak za vse posadke.
Vloga: Znanje - Ladja z najmanjšim ulovom rib in najnižjimi dohodki
Vaša skupina je do zdaj vedno sodelovala oz. se prilagajala ostalim. Zelo kmalu ste tudi ugotovili, da
visoke ribolovne kvote drugih negativno vplivajo na količino rib v jezeru. Za nagrado ste prejeli
grafikon, ki prikazuje rast in upad rib v jezeru. Vaša naloga je, da grafikon uporabite za določitev
idealnih ribolovnih kvot in na ribiški konferenci prepričate ostale ribiče, da se v bodoče držijo
predlaganih kvot5.

4.5. Igra Ribnik
Dejavnost Ribnik oz. akvarij je oblika razprave, kjer si dijaki izmenjujejo različne ideje,
informacije in mnenja iz različnih perspektiv športnih tematik. Razprava Ribnik oz. akvarij je oblika
razprave, ki je primerna tudi za večje skupine.
Povezava z etiko v športu:

5

Dejavnost temelji na dejavnosti iz Osnove kurikuluma za Etiko športa na str. 47.
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Ta metoda je primerna za razpravo o različnih etičnih temah v športu. Deljenje idej in
različnih perspektiv med dijaki. V kurikulumu je predstavljen primer s pomočjo te metode, kako
lahko dijaki razpravljajo o njihovem pogledu na pojma biološkega spola in družbenega spola.
Razpravljajo lahko tudi o tem, da imajo tudi sami določene predsodke in stereotipe ter tudi o tem,
zakaj mislijo, da so nekateri ženski športi plačani manj v primerjavi z moškimi.
Primer - igra Ribnik
Imamo dve skupini dijakov, ki tvorita dva kroga, zunanji – večji in notranji – manjši krog.
Manjša skupina oz. manjši del dijakov in dijakinj sedi v notranjem krogu in razpravlja o
določeni temi (ribe) npr. o spoštovanju soigralcev. Za razmislek imajo približno 5 minut časa.
Obkroženi so z večjo skupino dijakov oz. dijakinj, ki sedijo v zunanjem krogu (rob ribnika oz.
akvarija). Zunanji krog običajno najprej posluša in opazuje. Če se želi kdo iz zunanjega kroga vključiti
v razpravo, mu mora nekdo iz notranjega prepustiti svoje mesto. Nato zunanji krog postavlja
vprašanja notranjemu krogu. Ti lahko odgovarjajo. Po nekaj minutah se kroga zamenjata in ponovite
vajo.
Dobro je, da se učitelj pripravi na igro z nekaj v naprej pripravljenimi temami in stavki oz.
izjavami, ki bodo služile razpravi. Spodaj podajamo nekaj primerov, ki jih lahko uporabite.
(Ne)pravična igra in (ne)diskriminacija:
- Vsi športniki in trenerji morajo upoštevati ustaljena pravila in smernice svojega športa.
- Ekipe, ki igrajo nepravično in si tako pridobijo prednost pred drugo ekipo, ustvarjajo
neenakovredne igralne pogoje, kar krši integriteto športa.
- Športniki in trenerji ne smejo biti diskriminirani ali izključeni iz sodelovanja v športu na
podlagi svoje rase, spola ali spolne usmerjenosti.
- Sodniki morajo soditi obe ekipi enako in ne smejo biti pristranski.
Odgovornost v športu:
- Športno vedenje pomeni, da sem odgovoren v svojih ravnanjih, kar pomeni tudi, da znam
nadzorovati svoja čustva in v primeru poraza ali prekrška to prenesem spoštljivo in sem
odgovoren za svoja dejanja ter se ne znašam nad drugimi.
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- Športniki se ob porazu velikokrat osredotočajo na zunanje razloge ali da so bili krivi drugi,
ali nepravično sojeni ipd. in iščejo drugega krivca, namesto, da bi se raje osredotočili na to,
kaj lahko sami storijo in so drugič uspešnejši.
- Odgovornost v športu zahteva, da so igralci in trenerji seznanjeni z najnovejšimi pravili in
prepovedmi glede njihovega športa.

Spoštovanje v športu:
-

Vsi športniki morajo biti spoštljivi do svojih soigralcev, nasprotnikov, trenerjev in
uradnikov.

- Vsi trenerji morajo biti spoštljivi do svojih igralcev, nasprotnikov in uradnikov.
- Vsi navijači, še posebej starši, morajo biti spoštljivi do drugih navijačev, prav tako do obeh
ekip, trenerjev in uradnikov.

4.6. Fokusne skupine
Metoda fokusnih skupin je bila ustvarjena za marketinške namene različnih podjetij. Vendar
se je ta metoda razširila tudi na druga področja in v druge namene. To metodo lahko uporabljamo
tudi v družboslovnih vedah in kot iztočnico za razpravo z argumenti. Fokusne skupinah navadno
sodeluje od 6-12 ljudi, seveda lahko tudi več, vendar je v takem primeru boljše udeležence razdeliti
v dve ali več manjših skupin.
Povezava z etiko v športu:
Fokusna skupina je dobra metoda s katero lahko dijaki raziskujejo svoja prepričanja, občutja,
izkušnje in vedenje. Npr. v trenutku, ko opazimo določeno vedenje ali odziv glede določene
tematike, izjave ipd., lahko to naslovimo z nevsiljivim in neobsojajočim vprašanjem. Vse teme etike
v športu (namerno kršenje pravil in pravična igra v športu; vrline in pomanjkljivosti v športu; enakost
spolov v športu in rasizem v športu) so dobra izhodišča za razpravo v fokusnih skupinah.
Primer:
Fokusna skupina ima tri dele. Uvodni del oz. priprava, razprava in povzetek oz. zaključki.
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Priprava (5 do 10 minut)
Priprava je namenjena kratki predstavitvi etike v športu, razlagi poteka dela fokusne skupine
in postavitev pravil. Ta del poteka od 5 do 10 minut.
Skupinska razprava (60 minut)
Moderator skupine oz. učitelj je dobro, da je pripravljen v naprej. Pripravi si nekaj vprašanj in
se pozanima o tematiki. Vsekakor pa je pomembno, da z vprašanji nismo vsiljivi in smo bolj pozorni
na dejansko vsebino, ki teče v skupini. Med samo razpravo bodo na plano prišle različne tematike in
tudi dosegale različne globine. Učitelj mora biti na to pozoren in razpravo ustaviti oz. usmeriti z
drugimi vprašanji drugam, če bi npr. skupina popolnoma zašla iz tematike. To seveda skuša narediti
čim bolj nevsiljivo. Nadalje, dobro si je določene izjave in ugotovitve zapisati. Morda na začetku
določite enega dijaka, ki si zapisuje tematike, izjave, ugotovitve itd. iz razprave in je odgovoren za
zaključek. Razprava naj poteka od 35-60 minut.
Povzetek in ugotovitve (5 minut)
Razpravo zaključite s kratkim pogledom nazaj. Kot izhodišče so vam lahko zapiski dijaka.
Nato naredite en krog, kjer vsak pove zaključno misel ali ugotovitev. Zahvalite se za sodelovanje.

5. Vloga etike kot filozofske discipline pri vzgoji in izobraževanju
Zgoraj smo predstavili tri splošne pristope v etiki (deontološka etika, posledicistična etika in
etika kreposti), v tem razdelku pa jim bomo osvetlili še na nov način in se vprašali, kakšen pomen ti
teoretični vidiki sploh imajo v okviru vzgoje in izobraževanja.

5.1. Ponovno o vrstah etike
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Kot prvo vrsto teorije lahko izpostavimo tako imenovano teleološko etiko (iz gr. telos –
smoter, cilj), pri kateri gre za pogled, da moralno vrednost dejanj določajo vrednost njihovih
posledic in ki nas celostno usmerja k vrednotam in k doseganju dobrega. Eno izmed njenih
izhodiščnih vodil je »deluj tako, da bo tvoje dejanje privedlo do največ dobrega oziroma do
najboljših posledic«. Najznačilnejše stališče te oblike je klasični utilitarizem (J. Bentham, J. S. Mill),
poznamo pa tudi njene hedonistične, evdajmonistične in druge oblike. Temeljni pojem je v tem
smislu pojem dobrega oziroma vidik vrednot. Dobro/slabo sta vrednostni opredelitvi stvari, stanj
stvari, oseb, ..., ter jedro vrednostnih sodb. Pri tem moramo biti pazljivi, da razlikujemo med tem,
kar je intrinzično oziroma neodnosno vredno (vredno samo po sebi) ter tem, kar je zgolj
instrumentalno vredno (vredno zgolj kot sredstvo za doseganje nečesa, kar je intrinzično vredno).
Vrednote imenujemo tiste stvari, ki jih relativno trajno in trdno cenimo ter na ta način tudi
usmerjajo naše interese in delovanje. So stvari, ki si jih kot posamezniki ali kot družba postavimo za
cilj oz. smernice življenja. Vrednota je tisto, kar ima določeno vrednost, in si jo s tega vidika tudi
prizadevamo uresničiti. Vrednote oblikujejo človeka in ga usmerjajo pri njegovem delovanju.
Temeljne vrednote etike so prvine, ki so pomembne za človekovo življenje in preživetje oz. pogoji, ki
ščitijo njegovo preživetje in ohranjajo njegovo človeškost. Glede na sprejemanje in univerzalnost
vrednot lahko govorimo o vrednotah posameznika, vrednotah skupine ljudi, vrednotah skupnosti
oz. družbe ter o občečloveških vrednotah.
Druga oblika etične teorije je deontološka etika (iz gr. deon –dolžnost), ki poudarja predvsem
to, da je moralni status dejanj določen z njihovo vrsto, ne pa z vrednostjo njihovih posledic. Na
primer, laž in kraja sta moralno napačni dejanji, ne glede na to, kakšne posledice bi z njimi dosegli.
Omenjeno pomeni, da moramo ravnati glede na splošna moralna načela, ki nam nalagajo naše
dolžnosti, le-ta pa naj bi ščitila tudi same pogoje človeškega življenja. Značilen predstavnik je
Kantova etika dolžnosti, ki temeljni na kategoričnem imperativu (»ravnaj tako, da bo maksima
tvojega delovanja vedno lahko tudi načelo obče zakonodaje«; »ravnaj tako, da bo človečnost v tvoji
osebi in v osebi vsakogar drugega vselej tudi smoter in nikoli zgolj sredstvo«). Ključni pojmi te vrste
etične teorije so torej moralna pravilnost in napačnost dejanj, dolžnost in načela. Moralna
pravilnost in moralna nepravilnost sta v etiki običajno razumljeni kot vrednostni opredelitvi naših
dejanj oziroma ravnanj, na primer, ko rečemo, da smo ravnali pravilno ali pa, da je bilo določeno
dejanje napačno. V nekoliko drugačnem besednjaku pogosto govorimo tudi o moralno obveznih,
zavezujočih dejanjih, moralno napačnih dejanjih in moralno dopustnih dejanjih. Naše dolžnost so v
prvi vrsti tista dejanja, ki smo jih dolžni oziroma obvezani storiti. Imeti določeno dolžnost pomeni, v
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najbolj neposrednem smislu, biti zavezan obvezujoči, normativni zahtevi. Če imamo določeno
dolžnost, potem moramo tako tudi ravnati, razen če ni drugih razlogov, ki nam bi to preprečevali ali
upravičevali drugačno ravnanje.
Moralna načela in pravila so pomemben del etike ter so običajno oblikovana tako, da
njihovo upoštevanje ščiti pogoje človekovega bivanja in njegove človeškosti. Moralna načela so
navadno bolj splošna (na primer »Spoštuj svobodo, avtonomnost in enakost ljudi«), moralna pravila
pa bolj določna (na primer »Ne laži«). Moralna načela in pravila lahko razumemo na več načinov.
Najbolj temeljno je razumevanje moralnih načel kot moralnih meril, standardov oziroma kriterijev
vrednotenja. Tako razumljena načela in pravila podajajo etične kriterije za naše ravnanje ter
presojanje tega ravnanja; opredeljujejo, kaj je prav in kaj narobe. Vsakdanji moralnosti je bližje drugi
način razumevanja moralnih načel in pravil, v sklopu katerega jih razumemo kot vodila pri našem
odločanju in delovanju. Njihova vrednost je v njihovi uporabnosti kot zanesljivosti usmerjanja glede
moralnega delovanja. Da bi bila uporabna, morajo biti jasna, določna in takšna, da jih lahko
uporabimo tudi v situaciji, kjer se moramo hitro odločiti o našem ravnanju.
Tretja oblika je vrlinska etika oziroma etika kreposti. Če prvi dve vrsti etičnih teorij v ospredje
postavljata dejanja, vrlinska etika poudarja naš značaj oziroma kakšne osebe moramo biti. Vrline so
človekove moralno pomembne kvalitete, dispozicije za delovanje oziroma osebnostne lastnosti.
Tesno so povezane s človekovim značajem. Nasprotje vrlin so hibe oziroma pomanjkljivosti. Moralne
kreposti človeka so tako na primer poštenje, dobrotnost, sočutnost, vljudnost, darežljivost, hibe pa
krutost, sebičnost, ipd. Kreposti vključujejo v sebi več komponent, in sicer miselno, čustveno,
motivacijsko in delovanjsko. Moralno pravilna so tista dejanja, ki so rezultat oziroma izvirajo iz
našega krepostnega oziroma vrlega značaja. Glede na to teorija značilnosti kot so poštenje,
dobrotnost, sramežljivost, sočutnost, zadržanost, vljudnost, ipd. in ki jih kot osebe izkazujemo v
naših odnosih z drugimi, razumemo kot gradnike našega značaja. Na njihovi podlagi tudi razlagamo,
napovedujemo in vrednotimo naše delovanje in nas same. Moralno pomembne gradnike značaja
imenujemo vrline in hibe, moralno teorijo, ki v svoje osredje postavlja vprašanje o tem, kakšne
osebe moramo biti, pa vrlinska etika oz. etika značaja.

5.2. Etika in vzgoja: etična vzgoja
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Z etično vzgojo merim na vse vidike vzgojnega in izobraževalnega procesa, ki se neposredno
ali posredno nanašajo na etične in aksiološke razsežnosti naših življenj ter se jih lahko načrtuje,
oblikuje, usmerja in spremlja z ustreznimi vzgojnimi in izobraževalnimi metodami ter orodji. Sicer so
ti vidiki in vsebine gradnik vsake vzgoje in vsakega izobraževanja. »Vzgoja oziroma izobraževanje
pomeni, da je bilo nekaj vrednega namerno in zavestno preneseno na moralno sprejemljiv način«
(Peters, 1970: 25). Etična vzgoja te notranje oziroma implicitno vsebovane vrednostne razsežnosti
postavi kot izrecen cilj, tudi na podlagi zavedanja tega, da etičnih oziroma vrednostnih vidikov
izobraževalnega procesa ni moč niti zanikati niti izključiti. Etična vzgoja tako spodbuja posameznike,
da prepoznane vrednote pretvorijo v pomembna vodila za njihovo življenje v konkretnem
družbenem kontekstu na izkustven in izrazni način.

Eno vprašanje, ki ostaja odprto, je vprašanje pristopa k etični vzgoji. Na področju etične
vzgoje je moč prepoznati več možnih metodoloških pristopov k njej. Ti segajo od precej
neposrednega prenosa in vcepljanja vrednot 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. Spet tretji pristopi v središče postavijo posamezne vidike moralnosti (pristop
etike skrbi, pristop, utemeljen na empatiji, etična vzgoja, osrediščena na kognitivni moralni razvoj
otroka, vzgoja značaja, infuzijski pristop ipd.) ali pa se usmerjajo predvsem k etični vzgoji preko
delovanja (izkustveno učenje, skupnosti namenjeni projekti in dejavnosti na šoli).
Ob tem en pogled zagovarja stališče, da mora biti etična vzgoja osrediščena prav okoli
moralne teorije. Warnick in Silverman tako, sicer kritično, zapišeta, da je »[e]n možen pogled na
etično vzgojo, ki je priljubljen predvsem pri tradicionalnih filozofih, ta, da jo vidimo predvsem kot
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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, 274). K temu vidiku se bomo v nadaljevanju še vrnili,
posebej z vidika profesionalnega izobraževanja in usposabljanja učiteljev ter ostalih vzgojiteljev.
V zadnjem obdobju se vse več pristopov ali predlogov zanje razvija v smeri večrazsežnostnih,
celostnih in integrativnih pristopov, ki v svojem okviru združujejo tako tradicionalne vzgojne cilje kot
tudi novejša spoznanja moralne psihologije ter ostalih znanosti. Del takšnega razvoja je bila tudi
pretvorba metode razjasnjevanja vrednot (Simon, Howe in Kirschenbaum, 1972), ki je prešla pot od
neobvezujočega moralnega pluralizma kot osnove za prosto osebno izbiro vrednot v procesu
njihovega razumevanja do bolj celostnega pristopa, ki je pripoznal omejitve začetnega modela.
Kirschenbaum tako izpostavlja štiri vidike oziroma razsežnosti celostnosti. Pri zadeva vsebino saj
celostna etična vzgoja vključuje tako osebne kot tudi družbene vrednote, etična kot tudi moralna
vprašanja. Drugič, celosten pristop k etični vzgoji naj vključuje raznolike metodološke pristope.
Tretjič, tak pristop v etični vzgoji se razteza preko vsega šolskega prostora ter vključuje tako
predmete kot tudi vso preostalo šolsko življenje ter dejavnosti. In nazadnje, celosten pristop ne
vključuje le otrok in njihovih učiteljev ali vzgojiteljev, temveč celotno skupnost in druge institucije
kot delovalce na polju etične vzgoje (Kirschenbaum 1992, 775).

V skladu s takšnim razvojem proti večrazsežnostnim, celostnim in integrativnim pristopom
Silcock in Duncan (2001) izpostavljata naslednje predpogoje za etično vzgojo ter sprejemanje
vrednot. (1) Pogoj procesa: najbolj primerne okoliščine za integracijo vrednot v okviru šole v
življenja otrok morajo vsaj deloma vključevati njihovo prostovoljno zavezo na določeni stopnji tega
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procesa. To hkrati pomeni pripoznavanje njihove avtonomije, sposobnosti in vrednosti osebne
izbire v skladu z njihovim moralnim razvojem. (2) Pojmovni pogoj: Etična vzgoja mora voditi do
osebno preoblikovanih odnosov med otrokom ter učnimi temami ter vsebinami, za katere se šteje,
da so vredni, kar pomeni, da premik od prepričanj do motivacije in delovanja predpostavlja
sogradnjo oziroma zavestno preoblikovanje ter proces zavezanosti, ki je transformativen za
življenje. (3) Pogoj okvira: obstajati mora vsaj delna skladnost ali usklajenost med vrednotami,
vrlinami, ideali ali merili, ki jih posredujemo, ter širšim družbeno-političnim okvirjem. Notranje
nedoslednosti v tem okvirju glede vsebin in ciljev etične vzgoje je potrebno čim bolj zmanjšati
(Silcock in Duncan, 2001 251). Zgoraj izpostavljane etične teorija tako postanejo del etične vzgoje.
Primarna vloga etične vzgoje ni v prenosu vrednot ali načel, ampak spodbujanje moralnega
premisleka, moralne občutljivosti in moralnega dialoga o danih etičnih vprašanjih. Podobno so v
okvir etične vzgoje vključeni primeri in miselni poskusi. V moralni filozofiji se miselni poskusi in
primeri moralnih dilem pogosto uporabljajo kot protiprimeri ali za zvajanje na nesmisel določene
normativne teorije ali moralnega stališča. V kontekstu etične vzgoje to pomeni uporabo aporij (npr.
kaj bi bilo, če se nihče ne bi držal pravil) v procesu učenja, kjer se vzpostavi prostor za nadaljnji
premislek in utemeljevanje. Tudi v okviru etične vzgoje lahko to povežemo s spodbujanjem
kritičnega mišljenja in moralno zavzetega ter občutljivega razmišljanja o skladnosti naših temeljnih
moralnih intuicij. To je ključnega pomena tudi v etične vzgoje, saj to utira pot za ustrezno razlago
moralnosti. In končno, primeri in dileme služijo kot orodje za (ponovno oziroma drugačno)
zamišljanje, saj nam omogočajo, da o vidikih moralnosti lahko razmišljamo na neki nov način ter
spodbujamo razpravo tako, da lahko presežemo predhodne predpostavke, zaveze, predsodke ipd.
To spodbuja domišljijo učencev in jim tudi omogoča, da presežejo njihova globoko prepričana
prepričanja (Walsh 2011). Na ta način lahko tudi lažje premostimo vrzel med moralno teorijo in
prakso oziroma dejanskimi primeri.
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Vse omenjene teme in vprašanja o naravno moralnosti so gradnik etične vzgoje, saj se jim v
okviru moralne razprave ne moremo izogniti, pogosto – kot je to na primer v razpravi o moralnem
relativizmu – pa nastopajo v njej tudi izrecno. Zato je moralno teorijo smiselno vključiti vanjo,
posebej pa v profesionalno izobraževanje in usposabljanje učiteljev ter ostalih vzgojiteljev. Martha
Nussbaum vlogo filozofije pri vzgoji in izobraževanju vidi predvsem v tem, da nam »dobra« filozofija
pogosto omogoča to, da si primer ali položaj lahko zamislimo iz kritičnega gledišča, tako v okviru nas
samih kot naših življenj, ter da nam torej moralna teorija lahko pomaga razkriti odnose »ki so se
nam izmaknili pri našem vsakdanjem razmisleku« (2000, 253). Zgoraj smo kratko poskušali prikazati,
kako mora na temelju podobnih premislekov celosten in integrativnen pristop k etični vzgoji
smiselno vključevati tudi vidike etike kot moralne filozofije.
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