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Poročilo

Sejem Didacta
Stuttgart, 22.−26. februar 2011

Letos je od 22. do 26. 2. v Stuttgartu znova potekal sejem didaktike z naslovom 
Izobraževanje – možnosti – perspektive s poudarkom na integraciji predvsem 

otrok priseljencev, ki jih je po nekaterih nemških šolah več kakor polovica. To je 
največji sejem o vzgoji in izobraževanju v Evropi. Na njem je v petih razstavnih 
dvoranah več kakor 800 razstavljalcev prek 85 000 obiskovalcem predstavilo ve-
čino vsega, kar je danes aktualnega v vzgoji in izobraževanju. Ob 150-letnici rojstva 
Rudolfa Steinerja, idejnega pobudnika waldorfske pedagogike, in ker je prav v 
Stuttgartu nastala prva takšna šola za otroke takratnih delavcev tobačne tovarne, 
je bil tokrat poudarek tudi na tej pedagogiki. S praktičnimi demonstracijami pou-
ka, s pogovori in s predstavitvami programov na najrazličnejših stopnjah so po-
skušali ustvariti nazorno podobo te oblike izobraževanja. Sodelovali so tako uči-
telji kakor učenci, še posebno zato, ker je le v Stuttgartu mogoče študirati waldorf-
sko pedagogiko na univerzitetni ravni.

V primerjavi s prejšnjim sejmom, ki je bil pred tremi leti, je bil veliko večji pou-
darek na afirmaciji učitelja in njegove avtoritete. Poleg tega je bil opazen pouda-
rek tudi na preventivnem delu šole glede nasilja v najrazličnejših oblikah. Poleg 
obilice literature na to temo je bilo mogoče skoraj ves čas sejma spremljati tudi 
demonstracije pouka in drugačnega dela v šoli, ki naj bi vodilo k nenasilnemu ve-
denju vseh v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Čeprav je področje razstavljenega materiala segalo od vrtca pa do vseživljenj-
skega učenja, je večino prostora zavzelo delo z otroki in z mladimi do konca srednje 
šole. Univerzitetni študij je bil večinoma predstavljen le s področja strokovnih 
programov različnih naravoslovnih in gostinskih poklicev. Številna predavanja in 
pogovori so se vrteli okrog teme, kako mladim pomagati na trg delovne sile in jih 
spodbuditi k večji podjetniški pobudi. Zato ni čudno, da je glavno nagrado za izo-
braževanje v letošnjem letu v Nemčiji dobil Deutsche Telekom, ki je ustanovil šti-
pendijski sklad z več kakor 1,500.000 evri kapitala. Nekdanji zvezni minister dr. 
Klaus Kinkel, ki je kot direktor prevzel to nagrado, je poudaril, da brez vlaganja v 
izobraževanje ne more še tako uspešno podjetje pričakovati plodovite prihodno-
sti, zato je njihova želja, še povečati sredstva za podporo tehničnega izobraževanja. 
Sosed, ki je sedel poleg mene in je učitelj na primestni šoli v Essnu, je pohvalil ta 
štipendijski sklad, imel je le eno pripombo, da je namreč ta denar spet namenjen 
le za najbolj uspešne in privilegirane šole. Tisti, ki se s težavo prebijajo skozi šolski 
sistem, ne morejo najti niti vajeniškega mesta, kaj šele štipendijo. To ni kritika le 
posameznega učitelja, saj je kmalu za to podelitvijo nastopil in pričeval eden naj-
bolj znanih nemških rapperjev, Samy Deluxe, ki je kar iz svoje izkušnje orisal neu-
spešnost trenutnega izobraževanja. Posebej je spregovoril o integraciji drugačnih 
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otrok, naj bo ta drugačnost v kulturnem ozadju ali zaradi drugačnih posebnih po-
treb. Veliko k temu pripomore poudarjanje uspešnosti in tržne usposobljenosti 
učencev ob koncu šolanja.

Raznolikost nemškega izobraževanja, ki je urejeno v vsaki zvezni deželi drugače, 
je pokazala tudi navzočnost posameznih razstavnih prostorov deželnih ministrstev 
za izobraževanje. Na teh razstavnih mestih si je bilo večinoma možno ogledati po-
sebnosti deželnega šolstva in njihove temeljne usmeritve za prihodnje. Očitno je, 
da skoraj vse dežele gradijo na ekološkem in etičnem osveščanjem svojih učencev. 
Opazno je tudi spopadanje s prenizkimi rezultati na mednarodnih PISA preizkusih. 
Tudi nekatere zvezne ustanove so predstavile svoje programe. Zelo obiskan je bil 
prostor nemške vojske, ki je imela ves čas programe za politično osveščanje. Že-
leli so pokazati, da svetovna politika ni tako preprosta, kakor jo včasih prikazujejo 
mediji ali nekateri politiki, in zahteva veliko bolj kompleksen odgovor, kakor smo 
ga sedaj pripravljeni dati v odnosu do mednarodnih razmer. Še posebno so to pri-
kazali s simulacijo tako imenovanega programa POL&IS: mladi so morali odgovar-
jati na vprašanja in reševati konfliktne situacije po svetu. Pri tem so jih spremljali 
vojaki, ki so sodelovali pri nemških vojaških mednarodnih misijah. Če k temu do-
damo še zelo glasen razstavni prostor z različnimi tolkali, na katerem so številne 
skupine mladih lahko pokazale svoje zmožnosti, je bilo dogajanje daleč od suho-
parnega pouka. Lahko si namreč sodeloval pri prenosih v živo iz razstavnega pro-
stora radijske in televizijske mreže SWR, ki je tam predstavljala tudi svoje izobra-
ževalne programe, ali pa se poigral na raznih pripomočkih za poučevanje mate-
matike. Brez prave volje po poglobitvi vprašanj o izobraževanju danes pa bi se 
težko udeležil zahtevnejših prireditev, ki so potekale na najrazličnejših koncih sej-
mišča.

Prav teh zahtevnih tem so se lotili na cerkvenem razstavnem prostoru, to pa ne 
pomeni, da tam ni bilo obiskovalcev. Skupaj na enem mestu sta se predstavili tako 
evangeličanska kakor katoliška Cerkev. Večina gradiva in organizacije je bila sku-
pna. Različne so bile le razstavne publikacije, kakor so učbeniki za religijski pouk, 
zloženke za razne šole in predstavitve delovanja vzgojno-izobraževalnih ustanov 
v okviru obeh skupnosti. Predavanja, ki so si na cerkvenem razstavnem prostoru 
sledila vsako uro, so se dotikala naslovne tema Vera – vrednote – vzgoja in izobra-
ževanje. Iz razstavljenega in predstavljenega je mogoče sklepati, da je treba tudi 
v Nemčiji nenehno poudarjati smiselnost obveznega šolskega predmeta, ki je pod 
okriljem neke določene verske skupnosti. Tako je evangeličanska skupnost pripra-
vila zloženko, v kateri je predstavila dvanajst razlogov za konfesionalni šolski reli-
gijski pouk v pluralni šoli. Ti razlogi segajo od dejstva, da toleranca potrebuje svo-
je lastno trdno izhodišče, da je vedno bolj očitno, kako religija ni zasebna stvar, in 
da je v svetu vedno bolj presežena teza sekularizacije, ko brez poznavanja svoje 
lastne religioznosti ne moremo spoštovati nobene druge, do atraktivnosti religij-
skega pouka, pri katerem se lotevamo življenjskih vprašanj in se učimo graditi 
skupnost. Katoliška skupnost je pripravila odgovore na deset najbolj tipičnih vpra-
šanj o katoliškem verskem pouku v šoli. Spet segajo vprašanja od tega, zakaj je v 
šoli verski pouk, do tega, koliko učencev se udeležuje takšnega pouka v šoli. Od-
govori preprosto usmerjajo k temeljni misli, da nevtralna država ne more dati od-
govorov na zadnja in temeljna človekova vprašanja, zato sodeluje z verskimi sku-
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pnostmi, ki v duhu tradicije in konkretnega življenja pomagajo ljudem pri tem is-
kanju.

V sredo so organizatorji sejma pripravili forum, ki je imel posebno mesto in sta 
na njem sodelovala tako katoliški pomožni škof iz Freiburga kakor evangeličanski 
škof za področje Badna, naslov foruma pa je bil Celostno vzgajati in izobraževati: 
z religijo. Poudarek je bil na tem, da prav religijsko izobraževanje močno pripomo-
re k trdnemu in optimističnemu življenju današnjih mladostnikov. V tem duhu je 
bilo tudi skromno darilo, ki so ga delili obiskovalcem cerkvenega razstavnega pro-
stora. Kar zajetna vrečka s sončničnimi semeni in z natisnjenim glavnim geslom je 
vabila z zgodbo o mladeniču, ki je v sanjah stopil v trgovino. Tam je za prodajnim 
pultom stal sam angel. Mladeniču na vprašanje, kaj prodajajo, angel odgovori, da 
vse. Mladenič hitro začne naštevati svoje želje: od konca vseh vojn, kruha za lačne, 
tolažbe za žalostne do več ljubezni na svetu. Angel ga prekine in reče, da je to tr-
govina, kjer prodajajo samo semena. Prav to naj bi bila religijska vzgoja v šoli.

Predavanja na cerkvenem razstavnem prostoru so se v torek vrtela okrog smr-
ti, trpljenja in nasilja in okrog vprašanja, kaj lahko pri tem naredi verski pouk. Po-
dobno je bilo tudi v sredo, ko so poleg vprašanja spolnih zlorab in nasilja in novih 
elektronskih medijev predstavili judovski religijski pouk na Baden-Württember-
škem. Predstavila ga je učiteljica Susanne Benizri iz svoje prakse. V petek pa je 
razvoj in perspektive islamskega religijskega pouka orisala učiteljica Dunja el Mis-
siri. Če ima judovski pouk že tradicijo in vedno manj učencev, je pri islamskem 
točno nasprotno. V deželi Baden-Württemberg se je začel projektno uvajati v niž-
je razrede osnovnih šol šele leta 2005. Na šolah, kjer so dali vsi starši, učitelji in 
lokalne oblasti soglasje, so lahko uvedli takšen pouk. Pokazalo se je, da vsako leto 
število prijav otrok k pouku poraste za 100 % . Čeprav so imeli na začetku težave 
z nezaupanjem tako staršev kakor lokalnih verskih voditeljev, so sedaj vzpostavili 
dober način sodelovanja, saj je to prav zaradi raznolikega nacionalnega izvora pre-
cej zapleteno. Pri razvoju in izobraževanju učiteljev so jim pomagali katoliški ko-
legi in fakultete. Na vprašanja, ki so sledila predavanju, je mlada in dinamična 
učiteljica suvereno odgovarjala kljub nekaterim provokativnim vprašanjem. Ko so 
jo vprašali, ali imajo problemski pristop, kakor je to pri katoliškem in evangeličan-
skem pouku, je odgovorila, da je to konfesionalni pouk, pri katerem je pomembno 
posredovanje vere in ne postavljanje vprašanj in spodbujanje k dvomu.

Profesor iz Tübingena, dr. Friedrich Scweitzer, je v svojem predavanju v četrtek 
poudaril pravico otrok že v vrtcu, da jih spremljajo osebe, ki imajo posluh za te-
meljna življenjska vprašanja. K tem prišteva tudi verska vprašanja. Raziskave, ki so 
jih izvedli po vrtcih, so pokazale, da ni pomembno, ali otroci prihajajo iz verne ali 
neverne družine: vsi otroci si postavljajo vprašanja o začetku življenja, o smrti, o 
trpljenju, o večnosti, o Bogu. Njihove predstave o Bogu, ki so jih risali, res kažejo 
različno versko ozadje, iz katerega izhajajo, vendar imajo kljub temu veliko sku-
pnega in nekakšno teološko globino. Vse to vodi do ugotovitve, kako imajo vzgo-
jitelji dolžnost, da otrok ne pustijo na cedilu pri tako pomembnih vprašanjih. Da 
je religijski pouk lahko zelo življenjski in raznolik, je pokazalo tudi močno obiskano 
predavanje dr. Maye Götz o lepotnih tekmovanjih in o samopodobi mladostnikov. 
Izpostavila je razvoj tekmovanja za tako imenovani nemški top model in težave 
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deklet v starosti od 14 do 17 let, ki jih imajo s samopodobo in z zadovoljstvom 
glede telesne teže. To nezadovoljstvo se je pri dekletih ob tem tekmovanju v Nem-
čiji v letih od 2006 do 2009 povečalo kar za 20 %. Prav religijski pouk lahko pre-
ventivno deluje in pomaga k zdravi samopodobi.

Številne aktualne teme sodobnega šolstva, ki so jih predstavili visoki nemški 
politiki in strokovnjaki s tega področja, so na raznih pogovorih in posvetih izzve-
nele kot poziv k nujnemu reševanju, čeprav rešitve niso bile vedno nakazane, še 
posebno ne glede integracije otrok priseljencev. Voditelj zelenih v nemškem par-
lamentu, ki je sam po rodu Turk, je izpostavil nujnost močnejšega poseganja dr-
žave na to področje, če hoče »iztrgati« te otroke pogosto neperspektivnim staršem 
in otrokom tako omogočiti nekakšno evropsko prihodnost. Predlagal je ukinitev 
denarne podpore družinam za to, če je otrok pri starših, in naj ta denar raje na-
menijo vrtcem, prav tako je predlagal podaljšanje bivanja v šoli z več interaktivni-
mi programi, ki bi otroke iz različnih kulturnih in nacionalnih okolij bolj povezali 
med sabo.

Poleg številnih učbenikov, šolskih pripomočkov in raznih računalniških aplikacij 
je bila močno poudarjena tudi vloga pripovedovanja zgod Svetega pisma. Micha-
el Landgraf, ki je pripravil posebno izdajo Svetega pisma z zgodbami za otroke, je 
poudaril, da so te pripovedi namenjene njihovemu soočanju s težkimi življenjski-
mi problemi. Zgodbe, ki jih vzamemo iz Svetega pisma, moramo pripovedovati 
tako, da prebudijo otrokovo moč za reševanje problemov: vedno znova bi moral 
znati prepoznavati božjo navzočnost in se v najtežjih trenutkih zateči k njemu. Tudi 
sklep dneva na cerkvenem razstavnem prostoru je izzvenel podobno. Udarili so 
na večerni zvon, ki je visel na robu razstavnega prostora, in povabili h kratki me-
ditaciji s projekcijo surrealističnih slik umetnika Magritta in s psalmom. Dan se je 
končal v kratki tišini in z blagoslovom kronal želje vseh udeležencev, ki si prizade-
vajo za odraščajoče, da bi posredovali vrednote, s katerimi bi vnesli vsaj malo ve-
selja do življenja v svet vedno večje tekmovalnosti. Biti samostojen – in vendar 
zaupati v Boga, je odmevalo v cerkveni kavarni, ko smo v kratki molitvi sklenili 
dnevno dogajanje in ob tem prejeli blagoslov. Slovenski dom, ki je naju, doc. dr. 
Eriko Prijatelj in doc. dr. Janeza Vodičarja, velikodušno gostil, je z duhom izseljen-
stva in prvih slovenskih knjig in z gostoljubjem župnika dr. Zvoneta Štrublja dodal 
k popotnici iz te prireditve tudi zavezo, da se je vredno tudi pri nas truditi za vzgo-
jo in izobraževanje; v njej mora biti prostor tudi za vero in z njo povezane vredno-
te, saj je to dobro seme za uspešno evropsko izobraževanje.

Janez Vodičar
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