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Nove doktorice in nova doktorja znanosti
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Lidija Hamler je za svoj raziskovalni predmet izbrala vprašanje etičnosti v vzgojno-
-izobraževalnem procesu, s posebnim ozirom in omejitvijo na dijaške domove in z 
vidika medgeneracijskosti. Sam predmet izbire vključuje dejstvo interdisciplinarno-
sti, pri tem sta v ospredju vidika etičnosti in pedagogike. Ni pa mogoče brez vklju-
čevanja antropoloških in filozofskih ter socioloških spoznanj. 

V naslovu je prepoznavna novost in posebnost tega dela, ki ga avtorica vidi v med-
generacijskosti kot tistem vidiku, znotraj katerega bi lahko iskali odgovor na formativ-
ne probleme mladih in tudi na eno od pomembnih vprašanj v sodobni družbi, ki se 
stara. Še posebno v urbanih okoljih so medgeneracijske relacije omejene, čeprav so 
izjemno pomembne za psihično in socialno zdravje ljudi vseh generacij. 

Predmet raziskave se omejuje na dijaške domove kot specifično okolje, v katerem 
so večinoma mladi v enem od občutljivejših obdobij življenja, ko oblikujejo svojo 
osebnost. To je tudi življenjsko obdobje, v katerem se pri mladostniku posebej raz-
vija socialna kompetenca. 

Disertacija tako izhaja najprej iz kritične analize stanja, v katerem živijo mladi da-
nes, in iz razmišljanja, s katerimi problemi se srečujejo pri oblikovanju svoje oseb-
nosti. Pri tem avtorica poizkuša kritično odgovoriti na vprašanje, kako na to situaci-
jo odgovarjajo institucije, kakor so dijaški domovi. V prvem poglavju smo priča kri-
tični analizi položaja mladih in vloge dijaških domov. Za doseganje tega cilja je bila 
uporabljena kritično-analitična in deskriptivna metoda. Ob tem bi si lahko zastavili 
vprašanje, zakaj ta analiza ni podkrepljena s kako posebno in dodatno raziskavo. 
Odgovor je preprost. Domače in tuje raziskave o položaju mladih se v temeljnih spo-
znanjih, ki so relevantna za etično integracijo, bistveno ne razlikujejo. Poleg tega je 
filozofska ali tudi filozofsko-pedagoška analiza stanja pri številnih tujih avtorjih dovolj 
sinhrona, da se pri analizi lahko opremo na spoznanja, ki so dovolj relevantna. Ob 
tem pa seveda velja dodati, da je avtorica med priprave doktorske teze vsak dan 
delala in živela v živem laboratoriju, ki je dijaški dom. Tako je svoja teoretična spo-
znanja in dognanja lahko sproti preverjala na najboljši možni eksperimentalni način. 

V drugem delu svoje teze se je osredotočila na štiri pedagoške koncepte, ki so 
nastali in so živi v srednjeevropskem prostoru, v katerega umeščamo tudi Slovenijo. 
Za pripravo tega dela naloge sta bila pomembna njeno življenje in študij v tujini. To 
še posebno velja za marchtalerski pedagoški načrt in za reformni pedagoški pogled 
Kurta Hahna, ki ga uresničuje kolidž Salem. Z drugim poglavjem je tako analiza stanja 
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kot kritična ocena pedagoškega procesa v slovenskih dijaških domovih postavljena 
v mednarodni kontekst. V mednarodnem okolju je bilo treba narediti izbiro, ki re-
zultira v dveh tipično katoliških konceptih in v dveh laičnih. Mednarodna primerjava 
omogoča dodatno kritično analizo položaja mladih v našem domačem okolju, s po-
sebnim ozirom na dijaške domove. 

Tretji del naloge ima za ambicijo, da v sintetični obliki predstavi novi model pe-
dagoškega koncepta, ki naj bi ustrezal položaju mladih in njihovim potrebam v slo-
venskem prostoru; to je vsekakor najzahtevnejši del disertacije. Ker govorimo o 
etičnih merilih medgeneracijskega koncepta in o izpeljavi teh meril iz nekih določe-
nih predpostavk v domačem slovenskem pedagoškem okolju, ki so ga usmerjale tako 
imenovane bele knjige, se je avtorica odločila za osrednji pojem moderne in post-
moderne etične utemeljitve, to je avtonomija. Odločitev za ta izbor ima seveda ra-
cionalne razloge, saj avtonomija pomeni »samemu sebi zakon«. Torej je to tista 
etična paradigma, ki jo mladi človek najbolj ljubosumno varuje. Poleg tega je to 
pojem, ki ga uvaja – če smemo reči – uradna pedagoška doktrina za slovenske vzgoj-
no-izobraževalne ustanove, tako bela knjiga kakor zakonodaja. Ker govorimo o dija-
ških domovih v srednjeevropskem in našem prostoru, je opiranje na pojem avtono-
mija več kakor smiseln. Hkrati pa tudi hermenevtika tega pojma jasno pokaže, kako 
je slovenska vzgojno-izobraževalna doktrina, ki prevladuje v šolstvu, s tem pa tudi v 
dijaškem domu, redukcionistična predvsem na dveh področjih; avtorica ju izpostavi 
v svojih izhodiščnih hipotezah. To je odsotnost pozornosti za razvoj socialnih in re-
ligijskih kompetenc pri oblikovanju celostne osebnosti mladega človeka. 

V drugi polovici tretjega dela avtorica razvije praktično-aplikativne vidike, ki re-
zultirajo predvsem v dve smeri: v integracijo prostovoljstva v vzgojno-izobraževalnem 
procesu kot metode za razvoj socialnih kompetenc in v integracijo religiozne dimen-
zije s spoštovanjem subjektove avtonomije. Obe intenci, ki sta prepoznani kot defi-
citarni, je mogoče regenerirati v medgeneracijskem dialogu, katerega izhodiščna 
paradigma je relacijska avtonomija. Ta avtonomija pozna konkretizacijo v treh ključ-
nih subjektih vsake vzgoje in izobraževanja: mladostnik, starši in vzgojitelj. Tej troji-
ci pa je treba dodati še četrti subjekt, to je okolje, in njegove protagoniste, predvsem 
tako imenovano četrto generacijo.  Naloga jasno pokaže na dejstvo, da v slovenskem 
prostoru skorajda ni resnih teoretičnih refleksij vzgojno-izobraževalnih procesov v 
dijaških domovih. To področje se razume kot nekakšen stranski rokav šolstvu. S tem 
delom se tovrstna vrzel zapolnjuje in postavlja izziv za refleksijo na tem področju.

Drugi pomembni prispevek naloge vidim v dejstvu, da znotraj katoliških vzgojno- 
izobraževalnih praks, tudi tistih, ki izhajajo iz karizme, kakršna se je uveljavila skozi 
daljše časovno obdobje, nimamo teoretično izdelane pedagoške doktrine, da bi jo 
lahko sedanjim in prihodnjim klientom predstavili kot vzgojno-izobraževalni model, 
z jasno vizijo in tudi z utemeljenimi pravili. 

Tretji pomembni vidik naloge in njene novosti ter prispevka v domačem sloven-
skem prostoru pa vidim v razvoju pojma relacijske avtonomije, ki rezultira v medge-
neracijskem modelu vzgoje in izobraževanja; menimo, da ima to prihodnost in da 
to odpira vrata nadaljnjemu razvoju raziskovanja in tudi ustrezni integraciji v prak-
tično vzgojno-izobraževalno delo.  Ivan Janez Štuhec 




