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IZHODIŠČA ZA DISKUSIJO
Unescova konferenca (2014) o izobraževanju za trajnostni razvoj izpostavlja
pomen izobraževanja v lokalnem okolju.
KAJ LAHKO STORIMO MI V SVOJEM OKOLJU?

Izobraževanje ni nevtralna dejavnost. Nasprotno: izobraževanje je vpeto v socio-kulturno
okolje, v katerem se praksa1 dogaja, in tudi v tisto socio-kulturno okolje, iz katerega
udeleženci izobraževanja izhajajo, kar se v sodobnem izobraževanju izrazito kaže, denimo,
pri izobraževanju migrantov ali starejših ljudi ali ljudi s posebnimi potrebami ali drugih
skupin, ki nimajo družbene moči. Namen našega diskusijskega laboratorija je razpravljati o
konceptu trajnostnega razvoja, ki bi ga radi uporabili za pripravo izobraževalnih programov
na področju okoljskega izobraževanja ali zelenega izobraževanja. Projekt Green education je
(bil) namenjen razvoju metodologije za pripravo izobraževalnih programov, zato se bomo
najprej spraševali o izhodiščnem konceptu – trajnostnem razvoju – in v povezavi s tem o
neformalnem izobraževanju odraslih.
Največ sredstev za izobraževanje odraslih je namenjenih izobraževanju, povezanemu z
usposabljanjem za delo ali na delu. Prav tako je tudi največ raziskav povezanih z
izobraževanjem odraslih za delo. Tržne zakonitosti in načela merkantilizma2 vplivajo tudi na
razvoj izobraževanja odraslih.

Ali so tržna načela res edina merila, ki vodijo življenje sodobnega človeka?

Del kulturnega okolja, v katerem se odločamo, so modeli razmišljanja, kolektivni imaginarij
in imaginarij posameznikov, ki sestavljajo kontekst vsakega učenja; del kulturnega okolja so
tudi diskurzi, ki jih uporabljamo pri mišljenju in komuniciranju, ne da bi o njih razmišljali.

Katere miselne modele uporabljamo, ko ocenjujemo kakovost svojega življenja?

1

Koncept prakse bomo uporabljali skladno z opredelitvami Bourdieuja, Wengerja, Schatzkija. Glej tudi
Schatzki, T.R., Knorr Cetina, K., Savigny, E. (ur.) (2001). The Practice Turn in Contemporary Theory. New
York: Routledge. Hall, K., Murphy, P., Soler, J. (ur.) (2008). Pedagogy and Practice. Los Angeles: Sage.
2
Kritični premislek o »tržni državi« glej v Polanyi, K. (2008). Velika preobrazba. Ljubljana: *cf. Kritiko
merkantilizma najdemo pri različnih filozofih, npr. A. Sen, S. Latouche, R. Mancini.
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Del miselnega okolja so modeli ali koncepti, ki nastajajo, da bi urejali, interpretirali in
usmerjali prakso izobraževanja. Eden od sodobnih miselnih modelov je tudi koncept
trajnostnega razvoja, ki je opisan v tem besedilu. Poudarili bi radi, da je koncept
trajnostnega razvoja včasih politično izrabljen, pomensko nedoločen (na kar v svojih
prispevkih opozarja tudi npr. Jasna Fakin Bajec3), vendar bomo poskušali v delavnici
oblikovati svoja stališča in »prevetriti« prepričanja s kritično refleksijo.

Namen tega besedila in z njim povezanega laboratorija4 je dvojen, in sicer:
 opisati razvoj zamisli trajnostnega razvoja in spodbuditi razpravo o sodobnih izzivih,
 predstaviti povezave koncepta z neformalnim izobraževanjem odraslih ter ponuditi
izhodišča za diskusijo o pripravi programov za zeleno izobraževanje in akcijskega
raziskovanja za razvoj zelenih delovnih mest.

Koncept trajnostnega razvoja nakazuje smer, kako »upravljati s tveganji« in kako se upreti
rasti, ki sloni na dolgovih do narave in drugih ljudi. V sodobni krizi ne gre le za gospodarsko
krizo, marveč tudi za krizo znanja in interpretativnih struktur, s katerimi si razlagamo
dogajanja. To implicira nenehno raz-mišljanje o vzgoji in izobraževanju ter iskanje inovacij
tudi na tem področju.

Ključni pojmi
Izobraževanje za trajnostni razvoj (education for sustainable development)
Trajnostni razvoj (sustainable development)
Neformalno izobraževanje odraslih (non-formal adult education)
Vseživljenjsko učenje (lifelong learning)

3

Glej npr. Fakin Bajec, J. (2010). Trajnostni razvoj kraške pokrajine na razpotju med političnimi obljubami,
željami Kraševcev in izzivi sodobne družbe. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, Št. 7, str.
32-36.
4
Besedo učni laboratorij uporabljamo tako, kot jo utemeljuje Y. Engeström.
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VPRAŠANJA ZA PREMISLEK O PREDPOSTAVKAH, S KATERIMI VSTOPAMO V PRIPRAVO
IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZA ZELENO IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Kaj vam pomeni trajnostni razvoj?
Ali poznate katerega od izobraževalnih programov za trajnostni razvoj?
Ali ste se že srečali s političnimi programi za trajnostni razvoj?

Kako bi v svojem okolju zasnovali eko šolski vrt in povezali generacije starejših in
mlajših?
Kakšno znanje bi za to potrebovali? Kaj nasprotuje uresničitvi ideje o
medgeneracijskem eko šolskem vrtu?

Katere posebnosti v vašem socio-kulturnem in geografskem okolju po vašem mnenju
najbolj vplivajo na formiranje vrednot in odnosa do ravnanja z naravnimi viri?

Kako poimenujemo nove prakse v izobraževanju? Kako se v jeziku odražajo prepričanja in
kako to omejuje inovativnost?
Kako bi prevedli poimenovanje Green education?
Zeleno izobraževanje? Okoljsko izobraževanje? Eko izobraževanje?

Kako bi v vašem mestu oblikovali »užitni park« (glej Užitni park muzeja, BIO 50,
Muzej za arhitekturo in oblikovanje)?
Bi to lahko bilo vir za zelena delovna mesta?
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Katera delovna mesta lahko razvijemo kot zelena delovna mesta?
Predelava lesa? Ekološko kmetijstvo? Sonaravni turizem? Kako ohranjati naravno dediščino
in razvijati zelena delovna mesta?
Oglejte si zbornik Plan B 2.0 (2010) na spletni strani www.umanotera.org. Kaj so ugotovili o
zelenih delovnih mestih? Glej tudi projekt Spodbujamo zelena delovna mesta
http://www.umanotera.org/kaj-delamo/pretekle-kampanje-projekti/spodbujamo-zelenadelovna-mesta/

Kako vaše izkušnje/doživetja vplivajo na vaše zavzemanje ali nezavzemanje za ekološko
ozaveščanje in izobraževanje za trajnostni razvoj?

Ključni elementi sonaravnega trajnostnega razvoja so:
učinkovita raba energije/virov energije, ponovna raba materialov, uravnoteženost z
okoljem, planetarna etika, stabilizacija svetovnega prebivalstva, solidarnost …
S katero temo bi se vi najraje ukvarjali v svojem izobraževanju? Za katero temo bi
razvijali izobraževalne programe?

Preberite članek Dušana Pluta EKOSISTEMSKO ZGREŠENI ODZIVI NA KRIZO IN IZČRPAVANJE
PLANETA
(Delo, 11. 7. 2015) Dostopno na http://www.delo.si/sobotna/ekosistemsko-zgreseni-odzivi-nakrizo-in-izcrpavanje-planeta.html

Preberite članek Boštjana Videmška (22.9.2014) VOJNE, REVŠČINA IN NARAVNA BOGASTVA
SO NAJBLIŽJI SORODNIKI Dostopno na http://www.delo.si/mnenja/komentarji/globalnavojna.html

Kakšen je problem oskrbe z vodo?
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Kaj menite o pogledih filozofov, ekonomistov, klimatologov idr. o trajnostnem razvoju? O
razvoju novih idej in novega načina razmišljanja? Kako naj raziskovalci sodelujejo s politiki?
Oglejte si predavanja različnih znanstvenikov na youtube (nekaj predlogov):
 profesor filozofije Roberto Mancini (Univerza Macerata) La trasformazione
dell'economia: dal modello dello sviluppo al modello dell'armonia (ital. jez.) ali
 profesor Jeffrey Sachs The Age of Sustainable Development (ang. j.) ali
 profesor Dušan Plut in profesorica Lučka Kajfež Bogataj (slov.j.) na posvetu Sporočila
znanosti o podnebnih spremembah,
 profesor Serge Latouche predava o ne-trajnostnem razvoju …

KAKO RAZVIJATI »PREPROSTO IZOBILJE«?

V ospredje postavimo upor proti pohlepu. Sledimo Gandijevi misli, da Zemlja
lahko zadovolji potrebe vseh, ne more pa zadovoljiti vsega pohlepa nekaterih.

Kako lahko k temu pripomore izobraževanje?
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TRAJNOSTNI RAZVOJ IN ANDRAGOŠKA PRAKSA5
Področje zelenega izobraževanja ali okoljskega izobraževanja (environmental education) se je
začelo razvijati v 70. letih prejšnjega stoletja (pomembna je bila konferenca v Stoskholmu
1972). V naslednjih desetletjih se vedno bolj poudarja pomen zelenega izobraževanja na
vseh stopnjah šolanja in tudi v neformalnih programih. Ljudje se moramo med seboj
povezati, da bi razvijali nove oblike (ne)razvoja, menijo različni strokovnjaki in
strokovnjakinje. Ustvarjati moramo medgeneracijsko pravično družbo, razvijati sonaravni
življenjski slog (odgovorno ravnanje do vseh vrst življenja), pripravljati nova delovna mesta,
razvijati ustvarjalnost in se ogniti takim odnosom, kot so pisani v spodnjem odstavku.
V velikem mestu Hloi se ljudje, ki hodijo mimo po ulicah, ne poznajo. Ko se vidijo, si drug o
drugem predstavljajo tisoč reči, srečanja, do katerih bi moglo priti med njimi, pogovore,
presenečenja, nežnosti, ugrize. A nihče nikogar ne pozdravi, pogledi se prekrižajo za sekundo
in potlej zbežijo stran, iščejo druge poglede, se ne ustavijo.
[Italo Calvino]

Da bi spodbujali trajnostno-sonaravni razvoj, moramo vključiti vse skupine ljudi in vse
znanje, ki ga imamo, in projekte postaviti interdisciplinarno. Glede na naš humanističnodružboslovni študij6 se bomo v tem besedilu osredotočili predvsem na družbena in
izobraževalna vprašanja.

ŽIVIMO V DRUŽBI NEGOTOVOSTI IN TVEGANJ
Besedilo izhaja iz vprašanja, ali je lahko koncept trajnostnega razvoja (sustainable
development) primerna agenda za sodobno razmišljanje o (neformalnem) izobraževanju
odraslih, glede na to, da je dandanes vse označeno z začasnostjo in negotovostjo. Kaj naj bi
pomenilo govoriti o trajnostnem razvoju? Kako je razvoj »trajen«? In kako to vpliva na
izobraževanje odraslih?
Najprej moramo omeniti probleme pri poimenovanju. V strokovni literaturi se za
poimenovanje koncepta »sustainable development« uporablja različne prevode: vzdržen
razvoj, zdržen razvoj, vzdržnostni razvoj (prim. Javrh, 2011; Barbič, 2005), nekateri avtorji
5

Besedilo je bilo najprej objavljeno v monografiji Licen, N. (ur). (2011). Koncept trajnostnega razvoja in
neformalno izobraževanje odraslih. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. Tu je didaktično urejeno
za uporabo v učnem laboratoriju.
6
Besedilo je pripravljeno za študentke in študente andragogike in za različne delavnice v okviru zelenega
izobraževanja.
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uporabljajo samo besedo trajnost (Mlinar, 2011), trajnostnost (Plan B 2.0) drugi trajnostni
sonaravni razvoj (Plut, 2010; Vovk Korže, 2008). Glede na pogostost rabe v jeziku smo se
odločili, da uporabimo prevod trajnostni razvoj7.
Trajnostni razvoj se nanaša na človeka-v-okolju. Sodobni človek živi v fluidnih razmerah, v
katerih postaja za njegovo preživetje vedno bolj pomembno troje:
 ohranjanje okolja in naravnih virov,
 razvijanje pravičnih, prijaznih in sočutnih medčloveških odnosov ter
 refleksivno in kreativno delovanje.
V nasprotju s tem pa pogosto živi v razmerah, kot jih opisuje Calvino (1990, str. 32) v zgoraj
napisanem odlomku o prizoru odtujenih medsebojnih odnosov hipermoderne družbe, kjer
je v ozadju sicer veliko domišljije o tem, kaj bi lahko bilo, a se to ne zgodi. Zato tudi ni dovolj,
če o trajnostnem razvoju le razpravljamo, sožitje moramo uresničevati.
Leta 1986 je U. Beck po jedrski nesreči v Černobilu, ko je radioaktivni oblak prekril Evropo,
napisal svojo knjigo Družba tveganja (Beck, 2001), kjer je tveganje predstavil kot del
sodobnega časa in sodobnih tehnologij. Černobil je bil napoved za to, kar se danes intenzivno
dogaja. Protislovja ustvarjajo nenehna tveganja, zato ni presenetljivo, da I. Wallerstein
(2002) naš čas označuje kot prehodni čas, ko ni mogoče napovedati, kakšen bo izid. Vemo
pa, da bo obdobje prehoda naporno. Podobno zapiše tudi J. Rifkin (2007, 2002, 1995), ki
ugotavlja, da intenzivno spreminjanje dela in nastajanje posttržne dobe pomenita možnost,
ki lahko vodi v drugo renesanso ali družbeni prepad. Spreminjanje virov energije pa bo – po
Rifkinovem mnenju – gotovo vodilo v prerazporeditev družbene moči na Zemlji. Burnost
dogajanja na različnih socialnih in naravnih področjih se odraža tudi na področju znanja,
učenja, izobraževanja, formiranja identitete. Stari vzorci socializacije in vzgoje ali
orientacije in samo-orientacije življenja posameznikov in skupin ne ustrezajo novim
okoliščinam.
V 21. stoletju nastaja skrpanka med znanjem, birokracijo, znanostjo, ki na eni strani razvijajo
védenje, na drugi strani pa s fragmentiranostjo in ozko specializiranostjo ustvarjajo prostor
nevednosti, kjer je znanje dostopno le specialistom, ki s koncentriranimi bazami podatkov
znajo upravljati in se glede na to tudi odločati. Poleg tega formalni šolski sistemi delujejo kot
ideološki aparati – če sledimo Althusserjevim mislim – kjer je poudarjeno znanje z visoko
družbeno vrednostjo, ki nastaja v povezavi z družbeno močjo izbranih skupin prebivalstva. B.
Latour in drugi sociologi znanja v svojih raziskavah opisujejo, da se znanje vedno bolj kaže
kot ne-nevtralno – in tudi nastajanje znanja ni nevtralno. Nove vloge pridobivajo tudi
7

Naj zapišemo le, da sta Anko in Pirnat opozorila, da prevod besede sustainable s trajnostni ni najboljši. Bolj
ustrezno bi bilo poimenovanje vzdrževan razvoj.
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izobraževalne institucije. Univerza ni več elitna izobraževalna ustanova, ampak vse bolj
postaja socialni prostor za množico mladih, ki ne dobijo zaposlitve, in vplivno središče tržnih
zahtev po določenem tipu izobrazbe. Izobraževanje je pod vplivom kompetitivne ekonomije
in oblasti, ki ne preizprašujeta pomena znanja za razvoj človeškosti človeka, marveč je znanje
le instrument za premagovanje konkurence. Zdi se nam, da je eden od osnovnih elementov
trajnostnega razvoja in izobraževanja za trajnostni razvoj prav razvoj novih načinov
mišljenja in delovanja pa tudi čustvovanja (emocionalna inteligentnost) in odnosov
(socialna inteligentnost). Ključno je izobraževanje, ki bo izhajalo iz ekološke povezanosti,
celovitosti človeka in okolja (in ne iz konceptov profita8).
Človek, zlasti zahodni, se sooča z vprašanji, kako modele razmišljanja in delovanja – ki so bili
razviti zato, da bi dosegali nenehno rast in premagovali druge skupine ter posameznike v
kompetitivnem boju za zemljo, imetje in oblast – nadomestiti z modeli vzdržnosti, kar ne
vpliva le na gospodarsko dogajanje, marveč odpira filozofska in socialna vprašanja ter
implicira spreminjanje izobraževalnih sistemov. V prvem desetletju 21. stoletja sociologi in
filozofi razpravljajo o konceptih nematerializiranega, čustvenega in brezplačnega dela (glej
razprave o prostovoljnem delu med mladimi in starejšimi, projekte kot je časovna banka
ipd.). Biologi razpravljajo o etiki in naravi, inženirji o etični rabi energije. Razprave odpirajo
vprašanja vračanja k vrlinam, ki so bile začrtane že v starogrški filozofiji – pravičnost,
zmernost, preudarnost, strpnost, radodarnost … I. Bahovec (2009, str. 69) nakazuje rešitve s
konceptom kreativne ali konstruktivne postmoderne, ki postavi duhovne vsebine kot eno od
glavnih sestavin družbe in vzpostavlja enotnost znanstvenih in estetskih spoznanj. T.i.
revizionarna postmoderna gradi dialog, osebne odnose in skupnost, pri čemer imajo
posebno vlogo intermediarne skupine kot posrednice med posameznikom in večjimi
makrosistemi v družbi.
Vse to nakazuje nove izzive tudi pri izobraževanju odraslih, kar se v andragoški praksi odraža
kot potreba po raziskovanju in razvijanju novih modelov učenja ter izobraževanja, v
andragoški teoriji pa so potrebni novi premisleki in še več – nova orodja za pre-misleke.
V nadaljevanju bomo poskušali osvetliti predvsem povezavo med neformalnim
izobraževanjem in konceptom trajnostnega razvoja, izhajajoč iz predpostavke, da razvoj
trajnostno naravnane družbe sloni na nenehnem učenju vseh, ne pa tudi na nenehni
vključenosti v institucionalno (formalno) izobraževanje.
Zamisel trajnostnega razvoja je poskus odgovora na sodobno ekološko in socialno ter
ekonomsko krizo. Vzniknila je iz potrebe po drugačni družbi in družbenosti, čemur sta
botrovali spoznanje o okoljski degradaciji in interpretacija, da je vzrok za degradacijo okolja
človekovo poseganje v okolje.
8

Več o tem glej v Laval: Šola ni podjetje.
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Ko človek doživi krizo kot odraz oziroma kot posledico svojih posegov v okolje in narava
sporoča, da je mnogo dogodkov izven človeške zmožnosti obvladovanja, se začne spraševati
o svoji omejenosti, omejenosti svojega znanja in o odnosu do narave. Podobno se zgodi, ko
ugotovi, da družbeni red ne vodi v kakovostno življenje. Priča smo spreminjanju odnosa do
narave, družbenih vzorcev, do dela9, delovanja. Prav zadnji dve področji sta na ravni
posameznikovega življenja še posebej pomembni za obdobje odraslosti, saj je to obdobje
zaznamovano z delom in aktivnim poseganjem v odnose in okolje.
Koncept trajnostnega razvoja nakazuje, kako ob povečani negotovosti – ki je posledica
finančne, politične in ekološke krize – »upravljati s tveganji«, kako se upreti rasti, ki sloni na
dolgovih, in kako doseči umirjeno rast ali, bolje rečeno, umirjeno ne-rast. V sodobni krizi ne
gre le za gospodarsko krizo, marveč tudi za krizo znanja in pojmovnih struktur, s katerimi si
razlagamo dogajanja. Ob vprašanjih, ali bo vrsta sploh preživela – kot jih izražajo npr. dela
raziskovalca A. Komata (Komat, 2008) – se vedemo kot sobarica, ki jo je naslikal Banksy,
pometajoča smeti pod virtualno zaveso (glej spodaj). Tudi zato nastaja proti-razvojni tok
(prim. Latouche, 2009), povezan z antiglobalizmom, ki koncept razvoja predstavlja kot vir še
večjega razlikovanja med predeli sveta.

Banksy10: Čiščenje (Vir: www.edisonavenue.net)

9

Odpirajo se vprašanja zelenih delovnih mest.
V tekstu bomo uporabili polemične grafite sodobnega umetnika, ki ima psevdonim Banksy.

10
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Plut (2010) zapiše, da lahko sodobno obdobje primerjamo z obdobji odkrivanja novih
kontinentov, uvajanja demokracije in z industrijsko revolucijo.
To lahko dopolnimo z razmislekom o petih velikih prelomih, ki jih Cohen (2011) predstavi v
predavanjih o postindustrijski družbi. Prelomi so:
a) tretja industrijska revolucija, nastajajoča z razvojem računalnikov in informacijskokomunikacijsko tehnologijo,
b) prelom v razumevanju in organizaciji dela,
c) kulturni prelom, ki ga predstavljajo individualizacija življenjskih potekov, okrepljeni
individualizem in nove samosti,
č) finančni prelom,
d) globalizacija, predvsem vstop Kitajske in Indije v svetovni kapitalizem.
Tem lahko dodamo še razvoj globalne komunikacije, ki spreminja vzorce komuniciranja, in
krizo institucij, ki se kaže v spreminjanju temeljnih institucij, kot so družina, država, šola.
Največji izziv je ugotovitev, da nastajajo finančni in okoljski dolgovi, ki jih ustvarjajo sedanje
generacije in se bodo prenesli na generacije otrok in vnukov ter pravnukov.
Za označitev bifurkacije ali prekinitve nekega obdobja – ki se kaže kot obdobje, v katerem
živimo – uporabljamo simbolno obliko črke Y, ker smo na križišču, od koder gre lahko pot v
dve različni smeri, ki se (verjetno) ne bosta križali.

Most do dveh različnih razvojnih poti (Vir: http://www.eurocert.org.uk)
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V takšnem obdobju imata pomembno vlogo prav izobraževanje in učenje odraslih (to je
generacija, ki odloča), ker je to obdobje, ko ni časa, da bi čakali na spreminjanje vzorcev, ki bi
nastali z vzgojo otrok. Podobne situacije so se dogajale ob revolucionarnem vrenju in
uvajanju demokratičnih odnosov, ko je bilo potrebno odrasle opismeniti. Grundtvig in Kold
sta v 19. stoletju razvila model danskih ljudskih visokih šol (folkehøjskole) tudi zato, da bi
ljudi usposobila za soodločanje v državi. Na razvoj skupnostnega izobraževanja je v ZDA
vplivala gospodarska kriza v prejšnjem stoletju.

Pričakujemo lahko, da se bodo v aktualnih prelomnih časih razvili tudi novi
modeli izobraževanja odraslih.
Toda kakšni?

Koncept trajnostnega razvoja implicira razvoj, ki bo (bi) omejil vdor industrijskega
(kompetitivnega) zgoščevanja v prostore, kjer le-to ogroža ekološke in socialne sisteme.
Hkrati naj bi spodbudil razvoj novih socialnih povezav, ki bodo vključevale vse skupine
prebivalstva, ublažil naj bi rast prebivalstva in potrošnjo neobnovljivih virov. Poskrbeli naj bi
torej za »restavrirano ekološko ravnovesje«. Vse to nakazuje tudi oblikovanje novih
družbenih institucij. Kakšne institucije se bodo razvile na področju izobraževanja odraslih? Ali
se bodo sploh razvijale ali pa bo poudarjeno učenje iz življenja (biografsko učenje)?
Že na začetku oz. še preden poskusimo predstaviti opredelitve pojmov, naj omenimo
tveganje pri zamisli trajnostnega ali vzdržnostnega razvoja, ki se kaže v možnosti, da se
razvije »neznosno lahkotna paradigma«, siromašna paradigma in praksa, ki pomeni ugoden
prostor za razne demagogije, ideologije in moraliziranja. Trajnostni razvoj je lahko le ena od
modnih smeri razvoja (lahko je celo politično izrabljen), a se ne odmakne od kolonizirajočega
imaginarija razvoja, ki je slonel na kopičenju materialnih dobrin elit. Ker pa se mora zgoditi
odmik od sedanjih vzorcev (ki se kažejo kot neustrezni), je potrebna permanentna refleksija
o odločitvah in tudi o konceptih, ki usmerjajo odločitve.
Uresničevanje trajnostnega razvoja – če naj ta ne ohranja družbenih razlik – potrebuje
nenehno preverjanje prakse, delovanja, oblikovanja vlog, stališč, načinov mišljenja in
vrednotenja. To vključuje tudi nenehno evalvacijo izobraževalnih praks, da ne bi prav z
izobraževanjem:
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(a) ohranjali ekonomizacije duha (fetišiziranje finančne kulture, ki se je spremenila v nasilno
monokulturo) in
(b) odvrnili pozornosti od sistemskih problemov ter jih reševali na ravni osebne moralnosti.
To bi pomenilo, da z izobraževanjem zakrijemo anomalije družbenih sistemov in jih
interpretiramo le z osebno odgovornostjo.

V besedilu bomo najprej na kratko povzeli opredelitve trajnostnega razvoja, nato predstavili
povezanost med konceptoma vseživljenjskega učenja in trajnostnega razvoja ter razčlenili,
kakšne vrste izobraževanja potrebujemo in kaj se v praksi že pojavlja – to pa nas bo v
zadnjem delu besedila vodilo v razlago izobraževalnih potreb glede na cilje, vsebine in
izobraževalne strategije.
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RAZLIČNE OPREDELITVE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
Besedna zveza trajnostni razvoj se različno uporablja in je lahko tudi neustrezno postavljena,
če se omejimo le na izseke ali omejene probleme oziroma zgolj na eno smer uresničevanja.
Tako se na primer lahko omejimo le na problem onesnaževanja in na ozaveščanje za zbiranje
ter ločevanje odpadkov ali pa na problem revščine in pismenosti; lahko razmišljamo le o
ekoloških ali socialnih težavah ter se o širših problemih in povezanosti med njimi sploh ne
vprašamo. Izogniti se želimo zožitvi pomena besedne zveze!
Tudi praksa trajnostnega razvoja ni preprosta, ker se premikamo v nasprotno smer od
ustaljenega (industrijskega) razvoja, ki izpostavlja tržnost, dobiček in kvantitativno rast.
Praksa trajnostnega razvoja je torej transgresivna, subverzivna za sodobne oblastne
strukture11. Ob tem lahko pričakujemo, da ne bo dobro sprejeta v strukturah moči, ker
zamaje ravnotežje sistemov.
Eklektičnost na ravni koncepta deluje kot ohlapen okvir, ki obsega trajnostni razvoj kot
normativno orientacijo v Zahodni družbi oz. trajnostni razvoj kot globalni problem, politični
koncept, življenjski slog, proces ... Glede na različne zorne kote se torej oblikujejo različni
poudarki. Ker pa koncept vključuje vse temeljne elemente, ki jih bomo kasneje kratko
predstavili, je poleg eklektičnosti značilnost trajnostnega razvoja tudi celovitost. Opredelitev
trajnostnega razvoja je veliko in ni enoznačnih standardov. Tudi zato moramo biti pri
koncipiranju izobraževanja, ki sledi strategiji trajnostnega razvoja, še pozornejši.
Trajnostni razvoj razumemo predvsem kot okvir za razmislek o sistemih, v katerih živimo, o
problemih in iskanju novih poti glede na meje, ki jih predstavlja omejenost virov, in glede
na možnosti, ki jih predstavlja prožnost sistemov. Želimo se ogniti tako ekocentričnosti kot
antropocentričnosti. Trajnostni razvoj razumemo kot paradigmo in strategijo sodobnega
življenja.
Pomembno vlogo za širitev zamisli o trajnostnem razvoju je v 80-ih letih prejšnjega stoletja
imelo delo Svetovne komisije za okolje in razvoj (World Commission on Environment and
Development), ki ji je predsedovala norveška zdravnica in političarka G. H. Brundtland.
Svetovna komisija je pripravila opredelitev trajnostnega razvoja, ki se v vsakdanjem govoru
še vedno najpogosteje uporablja. Po tej opredelitvi trajnostni razvoj razumemo kot razvoj, ki
upošteva gospodarske, družbene in okoljske vidike ter omogoča zadovoljevanje potreb
11

Več o radikalni socialno ekološki teoriji glej v delih M. Bookchina. Socialna ekologija temelji na prepričanju, da
so vzroki vseh sodobnih ekoloških problemov zakoreninjeni v družbenih problemih. Ekoloških problemov,
vključno z naravnimi katastrofami, ne moremo razumeti, če ne upoštevamo ekonomskih, etničnih, kulturnih
nasprotij.
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sodobnih generacij ljudi, ne da bi ti pri tem onemogočali razvoj naslednjih generacij (prim.
OECD: Our Common future, 1987). Ta opredelitev je bila deležna kar nekaj kritik.
Opredeljevanje trajnostnega razvoja kot razvoja, ki zadovoljuje sedanje generacije, ne da bi
ogrozil bodoče generacije, je antropocentrična. Osredotoča se predvsem na človeka (kot
gospodarja) in je premalo pozorna do narave, nad katero je človek nasilen. Na to
pomanjkljivost opozarjajo avtorji, ki pišejo o (radikalnejši) ekološki etiki (prim. Ferry, 1998;
Mohorič, 2011). Druga pomanjkljivost je tudi v tem, da ne moremo predvidevati, kaj bodo
bodoče generacije potrebovale.
Ne glede na problem pri samem opredeljevanju, pa je koncept zajet v različnih dokumentih
že nekaj časa. V slovenskem prostoru zasledimo trajnostni razvoj v razvojnih dokumentih,
npr. med cilji razvoja Slovenije v Strategiji razvoja Slovenije (2005), kot načelo vzgoje in
izobraževanja v Sloveniji ga najdemo v Beli knjigi (2011) in v strokovnih besedilih različnih
področjih. Prihaja do prepletanja praks in teoretičnih razmišljanj. Z raziskovanjem
trajnostnega razvoja se v slovenskem prostoru že dolgo ukvarjajo različni strokovnjaki, npr.
A. Kirn na področju filozofije, B. Anko na področju naravoslovja, D. Plut in K. Vintar Mally na
področju geografije, H. Požarnik, B. Goršak na presečišču etike in biologije, N. Bogataj na
področju neformalnega izobraževanja, N. Golob, B. Marentič Požarnik, P. Javrh, A. Mlinar na
polju raziskovanja trajnostnega razvoja in formalnega izobraževanja. Na vsakem področju
nastanejo opredelitve trajnostnega razvoja, ki imajo nekatere specifične poudarke (glede na
področje), ker prihajajo avtorji in avtorice iz različnih znanstvenih disciplin. Povsod pa je
poudarek na tem, da trajnostni razvoj izhaja iz zavzetosti za tri segmente. To so:
 socialna uravnoteženost,
 gospodarska vitalnost in
 skrb za okolje.
Izbrali smo dve opredelitvi slovenskih avtorjev, da pokažemo na razlikovanje in podobnosti.
Anko, Bogataj in Mastnak (2009, str. 55) opredelijo trajnostni razvoj kot:
»način gospodarjenja, ki zadovoljuje potrebe sedanje družbe, ne da bi se zmanjšale
možnosti prihodnjim generacijam. Možen je, kadar so uravnoteženi trije vidiki:
ekološki, ekonomski in socialni. Temelji na treh predpostavkah: (1) okolje ima
vrednost, (2) dolgoročnost, (3) enakost (med ljudmi in generacijami).«
Geografske opredelitve trajnostnega razvoja lahko povzamemo po Geografskem
terminološkem slovarju (2005, str. 399). Trajnostni razvoj pomeni razvojno usmeritev
družbe, ki je usklajena z naravnimi razmerami, ohranja okolje in naravne vire za prihodnost
in je opredeljen kot
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»skladen regionalni razvoj v okviru nosilnosti okolja in smotrne rabe vseh
razpoložljivih gospodarskih, infrastrukturnih in človeških virov.«
D. Plut pogosto zapiše in v svojih govornih razpravah pove, da je zaradi poudarka na
okoljskosti bolj primerna oznaka »trajnostni sonaravni razvoj« (Plut, 2006, 2010, 2011). Isti
avtor v svojem delu Geografija sonaravnega razvoja (Plut, 2010, str. 18) podrobneje pojasni,
da sonaravnost poudarja takšne ukrepe, ki omogočajo dolgotrajno ohranjanje pokrajinskega
ravnovesja, višjo kakovost življenja, materialno blagostanje in socialno varnost.
Koncept trajnostno sonaravnega razvoja je torej zasnovan na spoštovanju
 medgeneracijske enakosti (ohranjanje virov za naslednje generacije; ohranjanje
biosfere, ne da bi prišlo do medgeneracijskega izkoriščanja),
 socialne pravičnosti (pravična raba virov glede na različne skupine prebivalstva) in
 okoljske odgovornosti (upoštevanje zmogljivosti okolja).
V zgornjih opredelitvah sta poudarjena dva vidika: trajnostni razvoj kot način gospodarjenja
in kot razvojna družbena usmeritev. Poleg teh dveh se pojavi tudi pojmovanje trajnostnega
razvoja kot miselne paradigme, pri čemer oznako paradigma razumemo kot konglomerat
osnovnih predpostavk, prepričanj, znanja, s katerimi dojemamo svet in se odločamo.
Trajnostno sonaravna paradigma je po Plutu (Plut, 2010, str. 46) holistično zasnovan
pogled na svet ter napredek v okviru ohranjanja pogojev za kakovost življenja človeške
vrste in drugih vrst ter v okviru omejitev naravnih virov in okolja.
Podobno kot v zgornjih opredelitvah se trajnostni razvoj tudi v izobraževalni praksi pojavlja v
različnih vlogah. Pojavlja se kot cilj in namen izobraževanja: izobraževanje je načrtovano in
izpeljano tako, da vodi k trajnostnemu razvoju. Trajnostni razvoj je lahko vsebina
izobraževalnih programov, kar pomeni, da se ljudje v različnih oblikah in z različnimi
metodami o trajnostnem razvoju izobražujejo. V izobraževanju se trajnostni razvoj pojavlja
tudi kot načelo, kar pomeni, da usmerja in določa izobraževalni proces ter sistem
izobraževanja.

Zoženi pomeni besedne zveze trajnostni razvoj v vsakdanjem
govoru
V vsakdanjem življenju se srečujemo z različnimi pomeni besedne zveze trajnostni razvoj, ki
so lahko bolj ali manj zoženi. Naj opozorimo le na dve zmotni prepričanji v povezavi z
zamislijo trajnostnega razvoja, ki nastaneta zato, ker uporabljamo besedno zvezo v ožjem
pomenu. Prvo zmotno prepričanje je v tem, da je to (le) abstrakten koncept. Drugo pa
18
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zagovarja, da se trajnostni razvoj nanaša le na ekologijo in upravljanje z naravnimi viri ter je
zato povezan predvsem z naravoslovno-tehničnimi znanji.
Koncept trajnostnega razvoja ni le abstraktno opredeljevanje harmoničnega razvoja, temveč
je tudi zamisel, ki naj bi usmerjala spreminjanje in je zato naloga za vse skupine prebivalstva,
saj morajo najti nove načine življenja, izumiti nove prakse, ki bodo delovale proti
razdiralnosti. Anko (2009, str. 9) zapiše, da trajnost kot izhodišče trajnostnega razvoja niti ne
pomeni nečesa novega, kar bi se pričelo leta 1992, ko je bila konferenca v Riu de Janeiru. Niti
ni to ideologija, temveč je nuja – s tem opozori na prepletenost zamisli in praktičnih uporab.
Prepletenost zamisli kaže na nujnost inter- in transdisciplinarnih pristopov v raziskovanju in
izobraževanju.
Tudi drugo pojmovanje – in sicer to, da se trajnostni razvoj nanaša le na upravljanje z
naravnimi viri – je zmotno, ker zoži pomen, saj se trajnostni razvoj nanaša tudi na razvijanje
novih socialnih in ekonomskih modelov ter ne zgolj na naravne vire in človekov odnos do
okolja.
Na ožje pojmovanje in probleme v zvezi s tem so opozorili tudi avtorji na posvetu v
Državnem svetu (glej Flajšman, 2011), ko so razpravljali o trajnostnem razvoju kot o načelu
pri vzgoji in izobraževanju na področju umetnosti in filozofije ter o pomenu umetnosti za
trajnostno naravnan razvoj. Umetnost izrazito prispeva k razvoju kreativnosti, ki je nujna v
pogojih, ko je potrebno prestopiti ustaljene vzorce. Njihove razprave lahko povzamemo v
naslednjo trditev. Trajnostni razvoj je povezan tako s trajnostno rabo naravnih virov kot
tudi s trajnostno naravnano kulturo, življenjskim slogom v vsakdanjem življenju, in tudi s
konstrukcijo miselnih modelov. Trajnostno naravnano kulturo vsakdanjega življenja gradimo
z odgovornostjo do sebe, drugih in okolja, in sicer s pravičnostjo in nenasiljem ter
spoštovanjem in sprejemanjem različnosti. Ko govorimo o izobraževanju in trajnostnem
razvoju, torej ne govorimo le o naravovarstvenih in okoljevarstvenih problemih in tudi ne
samo o socialnih problemih, temveč o medsebojno povezanih skupkih življenja.
Tretja vrsta napačnega razumevanja je povezana z mišljenjem, da se oznaka trajnostnost ne
nanaša na ohranjanje narave in virov, okolja, kulture, temveč na sam razvoj – tak, karšen je,
naj bo trajen. Ekofeminizem12 to napako poimenuje kot »katastrofalno razumevanje pojma
sustainability«. Pridevnik trajnostni ne pomeni, da bo razvoj, kot ga poznamo zadnjih
trideset let, trajen, temveč pomeni, da postavljamo temelje za drugačen razvoj, ki bo bolj
sledil naravnim omejitvam.

12

Ekofeminizem je gibanje, ki povezuje ekologijo in feminizem.
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RAZVOJ ZAMISLI O TRAJNOSTNEM RAZVOJU IN POVEZAVA S
KONCEPTOM VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
Ideja o trajnostnem razvoju je bila predstavljena v začetku 70-ih let prejšnjega stoletja, v 80ih se je koncept razširil, v 90-ih letih pa so se že razvili različni modeli. Nekateri avtorji pri
iskanju začetkov TR sežejo še dlje – v obdobje pred sedemdesetimi. A. Mlinar idr. (2010) so v
raziskavi pregledali dela različnih piscev in ugotovili, da se ideja trajnostnega razvoja
povezuje že z dogodki ob koncu druge svetovne vojne, in sicer z letom 1945, ko je
eksplodirala atomska bomba, in nadalje z vesoljskimi poleti. S poleti so ljudje dobili prve
posnetke Zemlje iz vesolja in so tako planet zagledali kot celoto; pojavijo se dojemanja
Zemlje kot (skupne) domovine in dojemanja človeštva kot njenega prebivalstva. Zavedanje
Zemlje kot celote je značilno za prvi val trajnostnega razvoja. Pomembni avtorji v tem
obdobju so med drugimi bili Donella in Dennis Meadows ter Barbara Ward.
L. Mohorič (2011) in A. Mlinar (2010) ter D. Oraić Tolić (2011) in mnogi drugi avtorji kot
pomemben dogodek pri razvoju zamisli o trajnostnem razvoju omenjajo tudi objavo knjige
Tiha pomlad/ The silent spring Rachel Carson (1962), kjer je avtorica razkrila posledice
insekticida DDT. Poleg tega je v svojem delu odprla vprašanje povezave med znanstvenim
vedenjem (razvoj pesticidov) in škodljivostjo za okolje. J. Chapman (2005, v Mlinar idr., 2010)
pa vidi začetke trajnosti že pri teologu in mistiku Mojstru Eckhartu, ki je Zemljo opisoval kot
krhek in občutljiv vir, ki ga človeški vpliv že močno načenja. Korenine razmisleka o
trajnostnem vedenju lahko torej iščemo daleč v zgodovini idej.
V zadnjih petdesetih letih so z zamislijo povezani nekateri vidnejši avtorji, eden od njih je A.
K. Sen, ki dopolni ekološke vidike in ga lahko kot misleca umestimo v drugi in tretji val
trajnostnega razvoja. V drugem valu trajnostnega razvoja se začenjajo uvajati različna
merjenja, oblikovanja kazalnikov in razvijanje programov za ozaveščanje in izobraževanje,
kako zmanjšati škodljive vplive človeka na okolje.
Nobelov nagrajenec A. K. Sen, filozof in ekonomist, ki je za OZN pripravljal program
»Trajnostni človekov razvoj« in razvil »human development index«, je v svojem delu
spregovoril o trajnostnem razvoju predvsem iz zornega kota družbenih in filozofskih
problemov. Trajnostni razvoj povezuje s problemi revščine, z vlogo žensk, s problemi
enakomernega gospodarskega razvoja, stopnjo umrljivosti, predvsem pa spregovori o
pravičnosti do različnih skupin prebivalstva in do prihodnjih generacij. Sen (2002) zapiše, da
zamisel trajnostnega razvoja sloni na ideji »človekovega razvoja« kot temeljnega
pojasnjevalnega koncepta, ki lahko poveže različne vidike skrbi za življenje ljudi in
blagostanje ter svobodo.
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Z idejo »človekovega razvoja«, kjer je potrebno upoštevati različne komponente
blagostanja, je bil v ocenjevanje kakovosti življenja vpeljan pluralizem. Vprašanja razvoja se v
Senovem delu niso več osredotočala samo na bruto nacionalni dohodek, ampak postane
pomembno več stvari, ki kažejo na stopnjo blagostanja. Materialna produkcija (ki jo lahko
monetarizirajo) je bila včasih prikazana kot najboljši kazalnik za dobro življenje. Vse več
raziskav pa kaže, da to ne drži in so za materialno in duhovno blagostanje ljudi pomembne
različne komponente. Nenehna kvantitativna rast ljudem ne prinaša nujno blagostanja, ker
zanemari ekosisteme ter medsebojno povezanost med naravnimi in socialnimi sistemi. Na to
opozorijo avtorice iz krogov ekofeminizma – npr. Maria Mies, ki poudarja, da človek ni vladar
narave. Za koncept trajnostnega razvoja je ekofeminizem pomemben tudi zato, ker opozarja,
da smo ljudje znanosti in tehnologiji pripisali nevtralen položaj. To pomeni, da se lahko
znanost od problemov, ki jih ustvarja, tudi odmakne. Ekofeminizem je s svojimi razpravami o
trajnosti že del tretjega vala trajnostnega razvoja. Za tretji val je značilno spraševanje in
dekonstrukcija, izpostavi iskanje ter preizpraševanje »velikih zgodb« in »velikih teorij«, ki
usmerjajo naše percepcije. Pod lupo spraševanja postavijo znanje, odnos do ustvarjanja in
prenosa znanja in družbene pomene znanja. Vedno znova je potrebno misliti vzgojo,
izobraževanje in učenje in se ogniti prepričanju, da je vsako izobraževanje enako dobro. Tudi
izobraževalni sistem je del sodobnih problemov, ker vzgaja ljudi, ki bolj reproducirajo
tekmovalno plenilnost kot pa sodelovalno skrbnost. O teh problemih je opozarjala ameriška
avtorica P. Cunningham. O njih se sprašujejo tudi slovenski pedagogi in andragogi. Naj kot
primer navedemo posvet Kakšno znanje hočemo? Zbornik posveta je prinesel aktualne teme
prav s področja znanja (prim. Hočevar idr., 2011).
Latouche (2009) zapiše, da moramo začeti drugače razumeti stvari in dogodke ter se
izogniti mitom, v skladu s katerimi živimo. Kot enega od mitov razčleni tudi koncept
razvoja. Po njegovem mnenju bi bilo bolje uporabljati oznako po-razvoj.

Podobno kot pri zamisli trajnostnega razvoja lahko tudi pri zamisli vseživljenjskega učenja13
iščemo korenine daleč v zgodovini. Za obe ideji je tudi značilno, da sta se vidneje začeli
razvijati v 70-ih letih prejšnjega stoletja, ko je človek odkrival vesolje in so se začeli kazati
problemi industrijske družbe, globalizacija ekonomskih tokov in razmah tehnološkega
razvoja. Tedaj se začnejo oblikovati različne smeri: postmodernizem, postindustrijska doba,
postfordizem, postnormalna doba. Vseživljenjsko učenje in izobraževanje sloni na modelu
refleksivne družbe. Pripomoglo naj bi k temu, da bi bili ljudje dejavni in bi vodili svoja
življenja, delovali neodvisno in v korist ljudi uporabljali razvijajočo se tehnologijo. Sen (2009)
13

Podobno kot koncept trajnostnega razvoja je tudi koncept vseživljenjskega učenja včasih zožen zgolj na
učenje na delovnem mestu.« Lifelong learning« postane »work place learning«, to je izobraževanje, ki ga
narekuje trg dela.
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zapiše, da mora biti človek sposoben za nenehno refleksijo; človek naj bi bil »racionalni
delovalec (akter)« in naj bi se informirano odločal. Da bi se kot tak tudi razvijal, potrebuje
raznoliko znanje in oblike izobraževanja v različnih življenjskih obdobjih, ki spodbujajo
kritično refleksijo. (Humanistični modeli vseživljenjskega učenja to tudi ponujajo.) Refleksija
pomeni nenehno prelamljanje z vsakdanjim tokom sprejemanja (dekonstrukcija
predpostavk, stereotipov), zato ljudje poleg instrumentalnega znanja, s katerim upravljamo s
svojo okolico, potrebujemo tudi humanistična znanja, s katerimi vzpostavljamo odnose,
razmišljamo o sebi in svojem bivanju v svetu, in poleg transmisivnega učenja (prenos znanja)
potrebujemo tudi transformativno (spreminjanje) in meta učenje.
Glede na podatke o programih izobraževanja odraslih lahko sklepamo, da se odrasli
izobražujemo predvsem za potrebe dela in zato, da bi sledili novostim, ki jih terja svet dela,
veliko manj pa se izobražujemo, da bi kompleksnost sveta in novosti dekonstruirali, mislili in
razumeli, ali da bi razvijali svoje zmožnosti za refleksijo, da bi razvijali refleksivne prakse in
oblikovali nove modele za sobivanje. Zato se ne čudimo, da so leta 2009 na svetovni
konferenci o izobraževanju odraslih (ponovno) potrdili pomen vseh štirih stebrov
izobraževanja, ki jih je Unesco predstavil že leta 1995. Štirje stebri izobraževanja izpostavijo
vzgojo (formiranje), ki oblikuje zmožnosti, da bi spoznavali, da bi znali delati, da bi znali biti in
živeti skupaj.

Povezovanje trajnostnega razvoja in izobraževanja v odraslosti
Še preden predstavimo različne komponente koncepta trajnostnega razvoja, naj omenimo,
kako pojmujejo trajnostni razvoj v izobraževanju odraslih. Decembra 2009 je v Braziliji
potekala VI Confintea, svetovna konferenca o izobraževanju odraslih pod naslovom
Living and learning for viable future: the power of adult learning. Konferenca je pripravila
osnovo za dialog o politikah in praksah izobraževanja ter učenja odraslih na globalni ravni. Ta
osnova je za našo razpravo pomembna, ker je bil poudarek na vlogi izobraževanja odraslih za
uresničevanje razvojnih programov, kot sta Izobraževanje za vse (Education for all) in
Pismenost (Literacy), ter še posebej programa Izobraževanje za trajnostni razvoj (Education
for Sustainable development (ESD). Prvi dve usmeritvi, ki poudarjata dostopnost
izobraževanja in opismenjevanje, sta že stalnici, medtem ko se trajnostni razvoj intenzivneje
pojavlja v zadnjih letih. V opredelitvah se trajnostni razvoj nanaša na socialno, ekonomsko,
ekološko in kulturno dimenzijo, izobraževanje odraslih pa je pojmovano kot dejavnik razvoja
in ključno orodje za iskanje rešitev na področju trajnostnega razvoja (prim.
www.unesco.org/en/confinteavi).
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Andragogi z vseh kontinentov so poudarili, da so med deli sveta velike razlike. Za nekatera
področja je za uresničevanje trajnostnega razvoja še vedno najbolj pomembno spodbujanje
alfabetske pismenosti med odraslimi, za večino zahodnih področij pa razvijanje
izobraževanja za razvoj inkluzivne družbe. Vidimo lahko, da je izobraževanje odraslih za
trajnostni razvoj v različnih okoljih različno glede na lokalne potrebe ter da ima tudi lokalno
znanje različne pomene in vloge. Ponovno se pokaže sestavljenost, lokaliziranost in hkrati
celovitost ter globaliziranost.
Glede na koncept trajnostnega razvoja se različne potrebe po izobraževanju pokažejo tudi na
Unescovi svetovni konferenci o izobraževanju za trajnostni razvoj (World Conference on
Education for Sustainable Development ESD), ki je bila v Bonnu leta 2009. Delegati iz 150
držav so ob prehodu v drugo polovico desetletja izobraževanja za trajnostni razvoj (20052014) poudarili pomen promocije vseh oblik izobraževanja, ki naj zajamejo osem glavnih
področij izobraževanja na polju trajnostnega razvoja. Ta področja so:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

enakopravnost spolov,
promoviranje zdravja (predvsem v povezavi z aidsom),
okoljevarstvo,
razvoj podeželja (izobraževanje ruralnega prebivalstva),
kulturna raznolikost in medkulturno razumevanje,
mir in varnost,
trajnostna urbanizacija,
trajnostna potrošnja s poudarkom na zmanjševanju porabe naravnih virov,
onesnaževanja in količine odpadkov.

2014 (10-12 november) je bila Unescova svetovna konferenca o izobraževanju za trajnostni
razvoj na Japonskem14 in je začrtala novo obdobje 2015-19. Poudarjajo izobraževanje
učiteljev in raznih izobraževalcev (za različne oblike izobraževanja) ter razvijanje
izobraževanja za trajnostni razvoj v lokalnih okoljih. Izobraževanje za trajnostni razvoj naj bi
bilo transformativno (spreminjanje ravnanja) in medgeneracijsko15. Uporabljajo
poimenovanja zeleno gospodarstvo, družbene tranzicije, medsektorsko povezovanje ipd.
Če različne prakse pozorneje pregledamo, ugotovimo, da je med zgoraj omenjenimi osmimi
področji veliko poudarka na problemih neenakosti, revščine in nepismenosti. Za zahodni
svet je pomembno področje novih oblik revščine, ki nastaja s prekarnim delom. Vedno več
imamo t. i. »working poor«, kot jih imenuje Bologna (2010, str. 142). Gre za ljudi, ki so pod
stresom zaradi velikih delovnih obremenitev in nenehne negotovosti glede prihodnosti. Take
14

Glej www.unesco.org/new/en/unesco-world-conference-on-esd-2014/
Medgeneracijsko izobraževanje se v slovenskem okolju šele začenja razvijati. Mogoče je prav izobraževanje
za trajnostni razvoj ustrezna možnost za povezovanje generacij.
15
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vrste dela kažejo na ujetost v stare sisteme vrednotenja in paradigme mišljenja, kjer je
človek zgolj vir, instrument za to, da lahko drugi človek več zasluži.
Vpeljevanje in razvijanje izobraževanja za trajnostni razvoj je za države in skupnosti zahtevna
naloga, saj vključuje vse segmente in vrste izobraževanja, povezuje mrežo formalnega
izobraževanja (šolski sistem), neformalnega in t. i. informalnega izobraževanja ali
priložnostnega ter izkustvenega učenja. Posebej zahtevna je na področju neformalnega
izobraževanja in priložnostnega učenja, kjer so nosilci izobraževanja različne nevladne
organizacije, društva, parki, živalski vrtovi, zdravstvene organizacije, svetovalne mreže, ki
niso del izobraževalnih institucij. Mnogo novih možnosti nastaja z različnimi vrstami ekoturizma, razstavami, z možnostmi za izkustveno učenje na delu. Te možnosti je potrebno še
razviti v učinkovite učne prakse. Priložnostno učenje (informalno učenje) se v veliki meri
odvija s pomočjo medijev: televizije, radia in časopisov – tako lokalnih kot državnih in
globalnih (svetovni splet). S povezovanjem vseh treh vrst izobraževanja in s skrbnostjo za
učna okolja, ki spodbudijo tudi izkustveno učenje in prelamljajo brezbrižnost – predvsem
skupin, ki imajo družbeno moč – do skupnosti in narave, bi učenje doseglo široke plasti
prebivalstva.

Preden se podrobneje posvetimo povezanosti med trajnostnim razvojem in neformalnim
izobraževanjem odraslih, bomo predstavili različne komponente. Pri razvijanju izobraževanja
je pomembno, da upoštevamo celovitost koncepta.
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SESTAVLJENOST IN RAZLIČNE KOMPONENTE ZAMISLI
TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
Trajnostni razvoj vključuje gospodarski in družbeni razvoj ter varovanje okolja. Tridelna
sestavljenost je grafično različno prikazana, kar kaže na razvoj koncepta in odnose med
elementi (včasih tudi kompetitivne). V opisih srečamo različne metafore in grafične prikaze.
Trajnostni razvoj, ki
 sloni na treh stebrih (ekologija, ekonomija, družba),
 je v preseku treh krogov (ekologija, ekonomija, družba),
 ga sestavljajo koncentrični krogi, kjer zunanji krog (objemajoči krog) predstavlja
okolje, s čimer grafično poudarijo, da je okolje najpomembnejši dejavnik.
(Spodnji prikazi so z www.wikipedia/wiki/sustainable_development in
www.chajedidijah.worldpress.com/2010/2011/sustainable_development. 11.8. 2011)

V zadnjih letih tridelnost dopolnjujejo, dodajajo ji elemente ali pa posamezne elemente
razčlenijo. Iz socialnega sklopa najpogosteje izpostavijo kulturo kot samostojen element
25
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(prim. Confintea VI) ali etiko, okoljsko etiko. Kulturne razlike – kot ključni element »nove«
strategije za trajnostni razvoj – poudarijo tudi v mreži, ki jo vodi univerza Leuven Sustainable
development in a Diverse World (gl. www.susdiv.org).
Po mnenju Thiersteina in Walserja (2007, 2000; prim. tudi Plut, 2010, str. 46) je osnovnim
trem elementom potrebno dodati še dve polji, ki predstavljata posebna elementa:
 demokratični politični sistem sprejemanja odločitev in
 sistem vrednot v družbi, zasnovan na okoljski etiki.
Thierstein in Walser (2005, 2007) ta dva elementa – ki bi sicer sodila v komponento
družbenosti – izločita iz socialne komponente, in sicer kot temeljna elementa za
uresničevanje trajnostnega razvoja. Elemente slikovito predstavijo v obliki trajnostne
rastline, katere cvetne liste sestavljajo družba/socialnost, okolje/ekološkost in
gospodarstvo/gospodarnost. Rastlina poganja iz tal, ki jih sestavljata sistem vrednot/etika –
kjer je posebej poudarjena pravičnost med posamezniki, generacijami, regijami, državami –
in demokratični sistem odločanja/ demokratični politični sistem.

Trajnostna rastlina (Vir: Thierstein & Walser, 2005, str. 8; www. seval.ch)
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Ne glede na to, katero metaforo vzamemo za opis, vedno upoštevamo, da posamezni deli
niso samostojni, da ne delujejo ločeno, temveč delujejo kot podsistemi. To pomeni, da
delujejo po svojih pravilih in vzpostavljajo medsebojne odnose. Trajnostni razvoj izhaja iz
predpostavke, da dobrin v enem podsistemu ne moremo razvijati na račun izčrpavanja
drugega podsistema.
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Trajnostni razvoj in odnos do okolja
Trajnostni razvoj se implicitno naslanja na nekatere koncepte in razkriva sodobne probleme,
ki se nanašajo na odnose med elementi sistemov in so v povezavi z enakostjo, negotovostjo,
fluidnostjo, ireverzibilnostjo. Že od 70-ih let prejšnjega stoletja ima posebno mesto odnos
med ljudmi in okoljem, ki usmerja uporabo ali ne-uporabo naravnih virov. Odnosi se razvijajo
v različnih dimenzijah in niso nikoli dihotomni, temveč imajo več vmesnosti. Odnos do okolja
ni mogoč le v dveh skrajnih pozicijah, ampak ima mnogo vmesnih stopenj, ki so jih že v
devetdesetih letih pregledno prikazali Turner, Pearce in Bateman (1996). V devetdesetih
letih so tudi Baker, Richardson, Kousis, Young (1997) razvili štiri modele trajnosti, ki so jih
poimenovali kot zelo šibka trajnost, šibka trajnost, močna trajnost in zelo močna trajnost. Že
poimenovanja nakazujejo, da gre za premikanje od pozicije – kjer sta pomembna
gospodarsko naraščanje in globalni trg (zelo šibka trajnost) – k idealnemu modelu
trajnostnega razvoja, v skladu s katerim ljudje vrnejo v ekosisteme toliko, kolikor iz njih
vzamejo (zelo močna trajnost). Obe delitvi sta si podobni, le da je pri prvi poudarek na
odnosu med naravo in tehnologijo, pri drugi delitvi pa gre za odnos med naravo in
ekonomsko rastjo ter vlogo političnega odločanja. V nadaljevanju bomo podrobneje prikazali
prvo delitev po Turner, Pearce in Bateman (1996), ki v svojem delu prikazujejo štiri različne
odnose do okolja, poimenovane kot »ideološke pozicije«. Skrajna tehnološka pozicija ali
skrajna ekonomska pozicija pojmuje naravo in naravne vire zgolj kot neomejeno sredstvo za
gospodarsko rast. Ekstremni ekocentrični pogledi pa pripisujejo naravi intrinzično vrednost,
kar pomeni, da so vse vrste enako pomembne. Med tema dvema skupinama se nahajata
skupini manj radikalnih stališč (in praks) v odnosu do narave.
V skupini tehnocentričnih stališč se tvorijo prakse, ki uporabljajo vire na dva načina:
(a) kot da so brez omejitev in
(b) vire uporabljajo za dovolj udobno življenje.
Ekocentrična stališča se oblikujejo ob predpostavkah, da je narava so-bivajoče in tako
razvijejo dvoje različnih praks:
(a) ene skrbijo za uporabo virov glede na potrebe skupnosti,
(b) druge izhajajo iz radikalnega odnosa do uporabe virov.
V spodnji preglednici so prikazani različni odnosi, ki jih razumemo kot prepletajoče se odnose
in spreminjajoče pozicije. Posameznik in skupine lahko spreminjajo svoja stališča, pri čemer
ima (lahko) izobraževanje eno izmed pomembnejših vlog.

28

PROJEKT ZELENO IZOBRAŽEVANJE

GREEN EDUCATION

Preglednica 1: Ideološke pozicije v odnosu do okolja

NARAVA KOT VIR
Tehnocentrična stališča
Kako
uporabljamo
vire?

NARAVA KOT SO-BIVAJOČE
Ekocentrična stališča

Zelo razkošna
uporaba virov.

Uporaba virov, ki
omogoča udobno
življenje.

Skupnostna
uporaba virov.
Premišljena
uporaba virov.

Zelo varčna uporaba
virov.

Uporabiti vse
dostopne vire za
razvoj.

Upravljati z viri. Do
virov se ljudje vedejo
kot gospodarji.

Nadzorovati vire,
da bi jih ohranili
tudi za druge.

Radikalno varovanje
virov.

Gospodarstvo
ureja trg –
trg je liberalen,
ni nobene ovire;
nasprotujejo
»zelenim
smerem«.
Kakšne
Primarni cilj je
so
maksimalna
strategi- proizvodnja.
je
Liberalni trg
upravlja- omogoča
nja?
izmenjavo med
različnimi
kapitali,
odstranjujejo vse
ovire, ki bi
izhajale iz
omejenih virov.

Zelena ekonomija,
vodena z ekonomskimi
instrumenti (npr.
obdavčitev
onesnaževalcev).

Zelena ekonomija,
vodena z ostro
postavljenimi
normami, pravili;
želi ohraniti stanje
virov.

Rigorozno zeleno
gospodarstvo, skrajne
omejitve, samo
minimalno lahko
vplivajo na vire.

Upravljanje je vodeno
ciljno: zmerna
ekonomska rast,
upoštevaje
obremenitev okolja in z
razmislekom o načinu
produkcije in porabe.

Ni gospodarske
rasti in ni
demografske rasti.
Vse življenje na
planetu je del
kompleksnega
sistema.

Redukcija proizvodnje
in prebivalstva
(omejevanje rodnosti).
Zapoved: zmanjšati
produkcijo in porabo.

Etika

Vznikne skrb za druge
generacije in za
drugačne znotraj iste
generacije
(inkluzivnost). Narava
ima instrumentalno
vrednost.

Skupnostni interesi
obvladujejo
interese
posameznika,
ekosistemi imajo
primarno vrednost,
izdelki in storitve

Ljudje sprejemajo
bioetiko, narava ima
intrinzično vrednost,
neodvisno od človeške
izkušnje.

Kako
deluje
gospodarstvo?

Prednost imajo
sedaj živeče
skupine ljudi,
narava je le
instrument, ima
le takšno in
tolikšno
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vrednost, kot ji jo
pripisujejo sedaj
živeči ljudje.

pa sekundarno.

Prirejeno po: Turner, Pearce, Bateman (1996, str. 44–45).

Uresničevanje okoljske trajnostnosti se vedno bolj kaže kot pogoj za uresničevanje
gospodarske in socialne trajnostnosti. Okoljska trajnostnost preprosto pomeni, da lahko
ljudje izkoriščamo obnovljive vire toliko, kolikor dopušča njihova zmožnost obnavljanja,
neobnovljive vire pa lahko uporabljamo v tolikšni meri, kolikor jih lahko nadomeščamo s t. i.
okolju prijaznimi alternativnimi viri. V zgornji preglednici je poleg odnosa do virov vključen
tudi odnos do skupin. Ta dva odnosa se v skrajnih pozicijah kažeta kot izkoriščevalska (pritiski
na naravo in na skupine ljudi, ki nimajo družbene moči), ki pa ne prinašata takih učinkov, kot
bi pričakovali. Razvoj ekocentričnih odnosov, tj. odnosov skrbnosti do okolja in blaginje
soljudi, je povezan z izobraževanjem (transformativno učenje). Izhodišča za aktualne in
uresničljive izobraževalne programe bomo iskali v vmesnih skupinah idej, med
ekocentrizmom in tehnocentrizmom oziroma med antropocentrizmom in ekocentrizmom.
Odnos do narave se ne kaže le v odnosu do virov, temveč tudi do lastnega telesa in s tem do
lastne vrste. Problem onesnaženosti okolja se odraža na zmožnostih živih bitij za
reprodukcijo. A. Komat (2008) jasno opisuje težave, ki nastajajo zaradi motilcev hormonov, ki
povzročajo zniževanje plodnosti.

Kulturna in socialna komponenta trajnostnega razvoja
Kot smo že predstavili, zamisel trajnostnega razvoja presega ekološke probleme. Kulturna in
socialna komponenta se kažeta kot kompleksni, in sicer v razmerju do izobraževanja, ker je
potrebno razvijati (nove) vrednote in nove prakse (v primerjavi z industrijsko družbo, ki je
razvila »kolonizacijski« način mišljenja in vedenja). Potrebne so transformacije kulturnih
praks na ravni med starostnimi in etničnimi skupinami (medgeneracijskost in medkulturnost)
ter na ravni mentalnih praks, mentalnih navad (habits of mind16) posameznika in skupin – to
pomeni, da izobraževanje za trajnostni razvoj ne more ostati le na ravni informiranja, temveč
je povezano z vzgojo navad ljudi ter razvijanjem miselnih sistemov, ki slonijo na kritični
refleksiji.

16

Več o spreminjanju zornega kota in mentalnih navad glej v teoriji transformativnega učenja (Mezirow in drugi
avtorji).
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Miselnost, ki jo lahko označimo kot neoliberalizem – ki še vedno prevladuje, o čemer pričajo
statistični podatki o porabi surovin in informacij, naraščanju revščine, nepismenosti,
izključenosti žensk in drugih skupin, ki nimajo družbene moči –, je povzročila vojne za
surovine, naftno krizo, vojno za vodo, na kar so opozarjali že avtorji v 80. in 90. letih
prejšnjega stoletja (npr. Rifkin, 2000, 2002). Razvija se kultura novega kapitalizma, kot jo
poimenuje Senett (2008), kultura, ki je t. i. socialnemu kapitalu naklonjena samo tedaj, ko ta
prispeva k naraščanju finančnega kapitala in obvladovanju trgov. Problemov, ki so nastali
zaradi dobička kot poglavitne vrednote, ne moremo rešiti z enakimi miselnimi sistemi in
vrednotami, zaradi katerih so se ti problemi pojavili. Fromm (2010, str. 202) zapiše, da
zahodna demokracija prikriva odvisnost in nadaljuje z metaforo, da je človek lahko suženj, ne
da bi bil vklenjen v verige. Vklenjen je človekov um. Družbeni sugestivni aparat prevladuje
nad posameznikovimi željami, ki ga nato zavezujejo tako močno kot zunanje verige. Dvom v
resnično izbiro v demokratičnih odnosih izraža tudi R. Salecl (2010) v svoji knjigi Izbira.
Človek ne izbira, ker potrošniško okolje oblikuje (vzgoji) ljudi, ki sicer mislijo, da izbirajo in da
niso vpeti v socialni »stroj«, v resnici pa izbirajo tako, kot jim ta socialni »stroj« narekuje.
Oblikujejo se notranje ječe17, iz katerih posameznik težko izstopi, ne da bi raz-mislil svoje
védenje in ravnanje.
Zato sta pomembna vzgoja in izobraževanje, ki spodbujata razvoj kritične refleksije,
prelamljanje z obstoječimi vzorci mišljenja in obstoječimi vzorci pripisovanja pomena
pojavom ter iskanje novih miselnih okvirov. Učljivost pri tem pomeni, da človek zmore
izstopiti iz »konceptualnih ječ«, ki onemogočajo razvoj ustvarjalnih misli. Um je usmerjen v
tok, ki ga lahko primerjamo z »utesnjenim umom«, ki onemogoča razvoj ustvarjalnih
potencialov in tudi ne opazi, kako se vse spreminja v tržno blago. Vse – po določenem
prepričanju neustrezne informacije – ostanejo izven zavesti, saj je ta pri sprejemanju
informacij selektivna. Zato sta dvom in vztrajna refleksija bistveni sestavini izobraževanja
odraslih za trajnostni razvoj.
V okviru socialne komponente se nanizajo vprašanja o kakovosti so-bivanja. To so vprašanja
revščine, socialne izključenosti, migracij, staranja prebivalstva (demografske spremembe),
pravičnosti med skupinami. Sprašujemo se o solidarnosti in o tem, kaj je iz skupnosti nastalo
in kako se bo razvijalo vezivo solidarnosti, če v razvitem svetu (še vedno) prevladuje vezivo
tekmovalnosti. Sprašujemo se o vlogi skupnosti kot mreže, ki vključuje vse člane in nima
dualistične delitve na center in periferijo. So-delovanje vključuje čustva, zavzetost za
inkluzivno skupnost, kar kaže na pomen koncepta čustvene inteligentnosti v izobraževanju. S
temi problemi so se na polju neformalnega izobraževanja odraslih ukvarjale mednarodne
Andragoške poletne šole (1995–2003), ki so pod krovni naslov Z vami za razvoj vašega kraja
zajele zgoraj naštete teme.

17

O »notranjih ječah« piše psihiater Willy Pasini v svojem delu Pogum za spreminjanje (Il coraggio di cambiare).
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Število revnih ljudi narašča. Cohen (2011, str. 49) predstavi ugotovitve, da bo do 2050 število
prebivalcev naraslo na 9 milijard, od katerih bo 4-5 milijard revnih. Neravnovesje med
revnimi in bogatimi bo torej še večje, kot je danes. Zato je nujno oblikovati nove, drugačne
načine življenja, ki bodo spodbujali razvoj bolj povezane in solidarne skupnosti. Evropska
mreža za boj proti revščini (EAPN) je leta 2009 predlagala strategijo razvoja, ki naj sloni na
treh načelih in v katerih lahko prepoznamo povezanost z izhodišči trajnostnega razvoja. Ta
načela so:
 človeka in zemljo postavimo pred dobiček,
 gospodarstvo naj služi razvoju vseh,
 boj proti revščini in boj za človekove pravice sta pogoja za napredek.
S temi načeli se strinjamo, a se v praksi ne kažejo kot hitro uresničljiva. Kapital (in ljudje, ki z
njim upravljajo) ima socialne in ekološke dolžnosti, vendar bodo slednje izpolnjevane le, če
bo število kulturoloških pionirjev18, ki bodo gradili trajnostno ali odporno (rezilientno)
družbo, dovolj veliko. Gre za družbo, ki bo ustvarila na eni strani instrumente za boj proti
naravnim nesrečam (npr. rezilientno gradbeništvo) in na drugi strani instrumente za boj proti
družbenim nepravičnostim.
Poleg odnosa do soljudi in družbenosti sta pomembna tudi odnos do sebe in občutenje sebe
v svetu. Zgoraj našteta izhodišča so tesno prepletena s skladnim človekovim razvojem, z
razvojem posameznikove identitete19, ki ne sledi skrajnemu individualizmu in iluziji
samopomembnosti. Skrajni individualizem je postala prevladujoča ideologija v bogatih
deželah v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja in predstavlja vzporednico neoliberalizmu v
gospodarskih krogih. Skrajni individualizem je slavil mit posameznika in domnevno
učinkovitost tekmovanja vseh z vsemi. Najpomembnejši je (bil) posameznikov uspeh (v lastni
karieri), kar se je pokazalo kot neučinkovita, nezadovoljujoča pot, ki rojeva predvsem nove
samosti. Skrajni individualizem ne vodi nujno v individuacijo, tj. v kognitivni in emocionalni
razvoj posameznika, ki se izvije iz kolektivnih pritiskov. Pogosteje se individualizem poveže z
razvojem narcisističnega sebstva.
V izhodišče izobraževanja za trajnostni razvoj postavljamo človeka, ki je kompleksna celota,
sestavljena iz biološko/fizičnega, psihičnega, duhovnega, socialnega in kulturnozgodovinskega dela bivanja, zavedajoč se, da človeka ne moremo omejiti na posamezno
sestavino. Izobraževanje za trajnostni razvoj bo slonelo na tridelni realnosti, ki jo oblikuje
posameznik in njegova pripadnost sebi, svoji vesti in smislu v življenju ter njegova pripadnost
biološki vrsti (species) in skupnosti (societas). Vse to je potopljeno v kozmos in je širše
umeščeno v prostor/čas. To omogoča, da na dogajanje pogledamo izven danih okvirov in
18

Kulturološki pionirji ali socialni inovatorji so podobni »rdečim opicam« ali kreativnim idejam (Jef Staes), ki
nujno potrebujejo podporo večje skupine, ki bo ideje podprla in jih začela uresničevati.
19
O pomenu izkušenj in razvoju pozitivnih čustev do sebe in drugih ter življenja glej raziskave Vaillanta
(Triumph of Experience, Spiritual Evolution, Aging Well).
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smo se zmožni odlepiti od utesnjujočih struktur. Naj kot primer omenimo izjemne operacije
na možganih (telesnost), ki potekajo pri zavesti in celo z neko aktivnostjo operiranca (petje 20)
(znanje/kultura), ker lahko na ta način operater zazna, če je bil storjen kak neustrezen gib.

Posameznik

Vrsta (species),
Biološkost in
biološka
raznolikost

Družba,
skupnost,
kulturna
raznolikost

Ljudje so odvisni od svoje pripadnosti naravni vrsti in kulturi, kar pa ne pomeni, da so zgolj
naravna in socialna reprodukcija, temveč se oboje prepleta s posameznikovo subjektivnostjo,
voljo in smislom. Vsak človeški razvoj mora upoštevati vse tri elemente in vsa tri razmerja:
med posameznikom in družbo, posameznikom in naravo, med vrsto in kulturo. Vsa tri
razmerja so v odnosu s kozmosom (vse-mir-jem). Človek je vedno nosilec trojnosti, ki vodi v
recipročno vplivanje (vzgajanje), nadzorovanje in urejanje posameznika, družbe in kozmosa.
V tem kontekstu bomo opazovali procese samo-vzgoje – tj. spreminjanje/razvijanje
identitete pod vplivom lastne volje. Posvetili se bomo hetero-vzgoji, tj. razvijanju identitete
pod vplivom drugih ljudi; eko-vzgoji oz. vzgoji pod vplivom okolja; kozmični vzgoji – vzgoji v
skladu z razumevanjem prostora-časa na neki nadosebni, naddružbeni dimenziji, z
zavedanjem, da obstaja širša kozmična dimenzija. Zemlja je vpeta v širše vesoljske sisteme.

20

Operni pevec Ambrož Bajec Lapajne je pel Schuberta med operacijo tumorja na možganih
(http://www.delo.si/prosti-cas/zdravje/slovenski-operni-pevec-je-pel-schuberta-med-operacijo-tumorja-namozganih.html)
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TRAJNOSTNI RAZVOJ IN IZOBRAŽEVANJE V ODRASLOSTI
Ugotovimo lahko, da trajnostni razvoj implicira drugačen slog življenja. Kako se tega
naučiti? Doslej smo ugotavljali, da je potrebno spremeniti potrošniški in izčrpavajoči način
življenja, gospodarjenja ter da za to potrebujemo nove vzorce razmišljanja in vrednotenja.

Banksy: Jesus Christ shopping
(Vir: http://ww2.kqed.org/pop/2013/03/06/5-celebrities-who-might-be-banksy)

Zapustiti moramo habitus, označen z nujnostjo (samo-po-sebi-umevnostjo) imeti, tekmovati
in z nekritično nenehno rastjo produkcije in dobička. Nakazuje se nov niz t. i.
postmaterialističnih vrednot, ki nastaja kot proces odmika od prejšnjega ekspanzionizma. V
andragoških raziskavah lahko zaznamo iskanje odgovorov na razprave, kako ustvarjati in
prenašati znanje, ki bi človeku pomagalo pri ohranjanju okolja21, razvijanju pravične,
svobodne, odgovorne in enakopravne družbe. Opazimo tudi spoznavanja, razširjanja in
umišljanja same(ga) sebe v skladu s širšo, kozmično dimenzijo (kozmična etika). Gre za to, da
se osebna izkušnja poveže z izkušnjo širše za-vesti, zavedanja osebnega so-oblikovanja in soodgovornosti za svoje misli, čustva in dejanja. Gre za vprašanja radikalnega spreminjanja
izhodišč, teoretskega polja, metod raziskovanja in praktičnega delovanja, na kar kažejo tudi
21

Glej Unescove konference o izobraževanju za trajnostni razvoj, predavanja različnih strokovnjakov, delovanje
društev (npr. Umanotera – slovenska fundacija za trajnostni razvoj; Društvo Duh časa), agencij (npr. GOLEA –
Goriška lokalna energetska agencija) in njihovih izobraževalnih aktivnosti.
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naslovi andragoških zbornikov, npr. New Routes in a New Landscape (Castro, 2006), Old and
New Worlds of Adult Learning (Bron, 2005), uveljavljanje paradigme biografskega in
transformativnega učenja, razvoj skupnostnega izobraževanja.
V pedagogiki in andragogiki sta poznana dva inovativna avtorja, ki sta v prejšnjem stoletju
oblikovala izobraževalne prakse, s katerimi bi spreminjali družbo. To sta bila Paulo Freire in
Ivan Illich. V njunem delu lahko najdemo radikalizacijo izobraževanja za novo družbo, kjer
»nihče nikogar ne poučuje« (v pomenu hierarhičnih avtoritarnih odnosov), toda obenem se
»nihče ne uči sam« (v pomenu osamljenosti, prepuščenosti samemu sebi). Izobraževalne
modele sta ustvarjala v neposrednih situacijah in teoretsko refleksijo povezovala s spoznanji
prakse, kar je lahko učinkovita pot do današnjih iskanj rešitev. Freirejevi kulturni krožki so
imeli odmev tudi v slovenski mreži študijskih krožkov. Illicheve ideje so se uresničile v borzi
znanja, e-mrežah in izmenjavah. Njune zamisli lahko uporabimo tudi pri razvijanju novih
modelov za ponovno premišljevanje o vrednotah, ki vodijo sedanji razvoj in odnose. Pred
sodobnim izobraževanjem so vprašanja, ki kažejo na nujnost povezovanja prakse s teoretsko
refleksijo in izkušnjami iz preteklosti, pri čemer sta omenjena avtorja lahko vir pri iskanju
odgovorov na aktualna vprašanja:
 Kako oblikovati kulturne vzorce/kulturne prakse glede na ugotovitve sociologov (npr.
Assadourian, 2010), da je potrebna celovita prenova kulturnih vzorcev? Kulturne
prakse razumemo kot koherentno in kompleksno obliko socialno priznane človeške
dejavnosti.
 Kakšno vedenje/znanje potrebuje posameznik oziroma skupnost, da bi gradili
trajnostni razvoj?
 Kako oblikovati sebstvo/identiteto in smiselnost življenja glede na soočanje z
duhovno praznino, nihilizmom? Ali kako praznino spremeniti v t. i. polno praznino ali
pozitivno praznino, ki nastane, ko človek odvrže vsa nepotrebna bremena, ko izstopi
iz notranjih ječ; da ne govorimo o praznini, ko človek doživi preboj in se počuti eno s
svetom (prim. Zupančič, 2009).
 Katere vrednote so pomembne in kako oblikovati nabor vrednot?

Okvir trajnostnega razvoja konceptualizira izobraževanje v odraslosti kot proces, ki zajema
celovito osebo (racionalno, emocionalno, duhovno) v njenem okolju, učenje pa razume kot
kontekstualiziran (kulturni) proces razvijanja znanja in identitete, praks in stališč. Če želimo
spremeniti način življenja, moramo ustvarjati taka učna okolja, ki omogočajo razvoj sebstva,
razvoj nabora vrednot, novih kulturnih vzorcev, saj problem ni v naravi, temveč v človeku in
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njegovem vedenju, družbeni krivičnosti. Pomoč za to lahko dobimo v teoretičnih modelih
učenja. Razvijajo se novi pristopi pri interpretaciji učenja v odraslosti, ki jih lahko uporabimo
pri refleksiji o učenju in pripravi izobraževanja. Naj omenimo le nekatere novejše modele
učenja v odraslosti: transformativno učenje (npr. J. Mezirow, R. Kegan), socialno učenje (K.
Illeris), ekspanzivno učenje (Y. Engeström), biografsko učenje (P. Alheit, L. West, D.
Demetrio), skupnostno učenje22 (b. hooks [da! z malimi začetnicami], J. Field).
S širitvijo koncepta trajnostnega razvoja lahko opazimo tudi premik pri razvijanju učenja v
povezavi z delom, to je premik od koncepta HRM – razvoja človeških virov – v uporabo
teoretskih modelov socialnega in kulturnega kapitala, kot sta se razvila po modelih P.
Bourdieuja. Teorija človeških virov je človeka postavila v vlogo vira/sredstva za doseganje vse
večjega dobička. Izobraževanje odraslih v okviru modela trajnostnega razvoja pa ne sledi
maksimiranju (enemu od načel industrijske družbe) dobočka, temveč si prizadeva za
kakovost (blagostanje in dobrobit) življenja. Za blagostanje je poleg gospodarske
učinkovitosti pomembno tudi to, da ljudje ohranjajo duševno in telesno zdravje, gojijo svoje
znanje, živijo v skupnosti23, kjer imajo občutek sprejetosti, razvijajo odnosne dobrine
(relational goods). Pri pripravi izobraževalnih programov tako izhajamo iz koncepta kulture in
mikrokulture, npr. kultura podjetij (prim Schein, 2000), in iz koncepta socialnih omrežij.
Če glede uveljavljanja koncepta trajnostnega razvoja sledimo raziskavam na področju
izobraževanja odraslih, ugotovimo, da je bilo veliko več raziskav narejenih in pripravljenih na
področju formalnega izobraževanja otrok in mladine, manj pa za področje izobraževanja
odraslih. Mnoge vsebine so bile vpeljane v šolske programe. V slovenskem prostoru so bile
opravljene tudi raziskave vsebin kurikulumov (Sedmak, 2009), izobraževanja za dejavno
državljanstvo, zdrav slog življenja in varovanje okolja (Gaber idr., 2009), raziskave o
učinkoviti rabi energije v visokem šolstvu (Lukman, 2009), značilnosti šol in profesionalnega
razvoja učiteljev (Javrh, 2009), poučevanja etike in trajnostnega razvoja (Mlinar idr., 2010).
Tako izhaja revija Ekologija v šoli, ki je še posebej pozorna na vsebine s področja okoljske
vzgoje. Načelo trajnostnega razvoja je vključeno tudi v novo Belo knjigo (2011).
Oblikovane so bile Smernice vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (2007), kjer so
predstavljena načela izobraževanja za trajnostni razvoj:
 načelo odgovornega ravnanja do sebe, družbenega in naravnega okolja,
 načelo obravnave trajnostnega razvoja z vidika etičnih razsežnosti, vključno z vprašanji
enakopravnosti, solidarnosti in medsebojne odvisnosti med pripadniki ene generacije
in med različnimi generacijami,
 načelo spoštovanja človekovih pravic,
22

Več o učenju v skupnosti glej v zborniku Učenje in izobraževanje v skupnosti - vloga šole in skupnostnih
organizacij (Learning and education in community - the role of schools and community organisations), izšel
2015.
23
Glej npr. koncepte zdravja v skupnosti.
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načelo celostnega pristopa,
načelo medkulturnega dialoga,
načelo ozaveščanja,
načelo sistematičnega, kritičnega in ustvarjalnega razmišljanja o trajnostnem razvoju,
načelo vseživljenjskega učenja.

Zadnje načelo, tj. načelo vseživljenjskega učenja, kaže na to, da so pripravljavci Smernic
izhajali iz predpostavke, da je v izobraževanje za trajnostni razvoj treba zajeti vse skupine,
vse sloje ter vse starosti ljudi. Vendar je bila večina razvojnega in raziskovalnega dela
opravljenega v sklopu izobraževanja za otroke in mladino, manj pa za odrasle in starejše
odrasle.
Načela izobraževanja za trajnostni razvoj se sicer uresničujejo v različnih programih, ki so
namenjeni odraslim, še posebej na področju varovanja naravnih virov in učinkovite rabe
energije (OVE in URE). Vzporedno s Smernicami je nastal tudi prvi neformalni izobraževalni
program z učnim gradivom za odrasle – gre za štiridnevno usposabljanje Temeljno
usposabljanje za trajnostni razvoj, kjer je poudarek na ozaveščanju o okoljskih problemih.
Avtorji so bili Anko, Bogataj, Gaberščik, Mastnak in Ogorelec (2007).
V mreži izvajalcev neformalnega izobraževanja za odrasle srečamo tudi programe za
povečevanje socialne vključenosti, vendar ti programi pogosto ostanejo na ravni enkratnega
projekta, ki se ne razvije v dalj časa trajajoče dejavnosti. Programi in projekti so razpršeni.
Dobro zasnovan in kakovostno voden je model (mreža) izobraževanja za razvoj funkcionalne
pismenosti, ki se v slovenskem okolju že dlje časa razvija v inovativne vzorce prakse, ki
vključujejo programe Beremo in pišemo skupaj, Projektno učenje za mlajše odrasle, Most do
izobrazbe in so opisani v monografiji Obrazi pismenosti, ki jo je uredila P. Javrh (2011).
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Neformalno izobraževanje in priložnostno/informalno učenje za
trajnostni razvoj pri odraslih
Odrasli se vključujejo predvsem v neformalne izobraževalne programe in veliko učenja poteka
priložnostno/informalno na delu, v lokalnem okolju, družini in s pomočjo medijev.
Neformalno izobraževanje je bolj prožno in sledi problemom v okolju ter se povezuje z
različnimi institucijami. Šolski sistem, kot nosilec formalnega izobraževanja, je samostojen
sistem in se neposredno ne povezuje s sistemi sorodstva (družine), religije, dela (produkcija,
distribucija), neformalno izobraževanje pa je vpeto v različne družbene prakse in povezuje
skupine, kar spodbuja interdisciplinaren in medgeneracijski pristop.
Neformalno izobraževanje kot organizirana dejavnost sledi tako potrebam po prenosu
novega znanja kot tudi po iskanju novih socialnih oblik za prenos znanja in razvijanje
refleksije. Odločilni dejavniki pri razvoju so prepleti znanja in bivanja (telesnega in
duhovnega blagostanja); in ker je izobraževanje za razvoj – tudi za trajnostni razvoj –
prepleteno z možnostmi za hitro kroženje znanja (to pomeni hitro pot od inovacij do
uporabe/produkcije; vključeni so tudi procesi socialnih inovacij), je del sodobnih
izobraževalnih programov tudi iskanje poti za prenos znanja. Na področju iskanja inovativnih
poti prenosov znanja v delovnem okolju je opravljenih že precej raziskav, manj pa
raziskujemo in razvijamo možnosti za pretok in ustvarjanje znanja ter refleksijo o procesih,
socialnih modelih v ne-delovnih okoljih. Sprašujemo se, kako razvijati pretok znanja v družini,
soseski, lokalnem okolju. Ravno zato so študijski krožki pomemben del neformalnega
izobraževanja; pretok znanja znotraj njih je že bil raziskovan, poleg tega pa so bili – kot
primer dobre prakse v Sloveniji in kot v tej monografiji opisuje tudi N. Bogataj – tudi
mednarodno opaženi.
Neformalno izobraževanje pomeni poleg pridobivanja in oblikovanja znanja tudi prostor
spraševanja o ustaljenem znanju in o skupnosti ter vrednotah – to (dekonstrukcija predpostavk in pred-sodkov) pa je v kontekstu trajnostnega razvoja, kot smo že poudarili,
pomembna značilnost izobraževanja. Neformalno izobraževanje je prostor nastajanja novih
skupin in povezav, ki brez izobraževalnih priložnosti ne bi nastale. Dober primer za nastajanje
novih povezav je neformalno izobraževanje starejših in neformalno izobraževanje
prostovoljcev. Pomembno je, da neformalno izobraževanje omogoča »tretji prostor«. To je
prostor, ki ni niti dom (prvi prostor) niti delovno okolje (drugi prostor). Pojem tretji prostor
(third place) je uvedel Ray Oldenburg (1991) in se nanaša dobesedno na prostor. Za koncept
trajnostnega razvoja je zanimiv zato, ker je nastal v povezavi s skupnostnim izobraževanjem in
oblikovanjem skupnosti (community building)24. Tretji prostor je opredeljen kot javni prostor,
24

Koncept je bil uporabljen 1995 pri pripravi Andragoške poletne šole Z vami za razvoj vašega kraja, ki je
razvijala skupnostno izobraževanje v Vipavski dolini ob druženju s strokovnjaki in strokovnjakinjami iz drugih
držav.
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kjer se ljudje lahko srečujejo, razmišljajo o skupnih problemih in izzivih, se zabavajo in uživajo
v srečevanju. To je prostor, ki je pomemben za izgradnjo demokratičnosti in socialno
vitalnost. Z drugimi besedami gre za prostor, ki nudi možnosti za konstrukcijo socialnega in
kulturnega kapitala (če uporabimo poimenovanje po P. Bourdieuju). Poimenovanje tretji
prostor lahko uporabimo za neformalno izobraževanje tudi v primerjavi z ostalima dvema
vrstama izobraževanja, ker ne gre niti za formalno izobraževanje (visoko strukturiran proces s
prenosom družbeno visoko vrednotenega znanja) niti za priložnostno ali naključno učenje,
kjer je učenje odvisno zgolj od posameznika. To je prostor dialoškega učenja in spraševanja
oz. prostor, kjer lahko odvržemo utesnjenost in si privoščimo »karnevalesknost« kot pot v
odkrivanje.
Neformalno izobraževanje je del »inovativnih jeder25«, potrebnih za trajnostni razvoj. Kot
ugotavljajo avtorji raziskave Inovativna jedra v regionalnem razvoju (Adam idr., 2010),
produkcija in reprodukcija znanja v okviru akademskih in raziskovalnih ustanov ne
zadostujeta, temveč je potrebna t. i. »kognitivna mobilizacija« – kot to imenujejo Adam in
sod. (2002). Inovativna jedra in iskanje vseh zmožnosti terjajo nove načine povezovanja (nove
socialne modele v zasebnem in javnem življenju) in načine odločanja, ki zahtevajo
kontekstualno učenje ali učenje in situ. Inovativna jedra želijo spodbuditi kreativnost in
mobilizirati zmožnosti vseh ljudi v nekem okolju, pri čemer se naslanjajo na društva, nevladne
organizacije, socialna gibanja. Glede na taka izhodišča je lahko prav neformalno izobraževanje
jedro dogajanja v lokalnem okolju.
Izobraževanje in učenje za trajnostni razvoj je večdimenzionalno, saj združuje različna
vsebinska področja (interdisciplinarnost) in različne pristope. Predstavlja tako del
izobraževalnega sistema (neformalni programi lahko potekajo v izobraževalnih institucijah)
kot tudi del vsakdanjega življenja (delovanje v lokalni skupnosti, vplivi medijev …). Poleg
organiziranih izobraževalnih programov so namreč pomembne tudi priložnosti za učenje, ki
jih oblikujejo muzeji, društva, knjižnice, mediji s svojimi oddajami in članki ter svetovni splet.
Trajnostni razvoj je rezultat delovanj na vseh področjih, ki se med seboj povezujejo.
Formalno, neformalno in informalno učenje se povezuje z nosilci lokalnega razvoja in
gospodarstvom. Za povezovanje potrebujejo mediatorje, ki so lahko posamezniki ali ustanove
(npr. ljudska univerza, mreža društev). Inovativno učenje je povezano z lokalno kulturo, tj. z
znanjem, ki se v lokalnem okolju kaže v eksplicitni (in ga lahko kodificirano prenašamo) in v
implicitni obliki (kot t. i. tiho znanje). Če v nekem okolju razvijamo krajinski park ali ekomuzej26, ki vključujeta lokalne prebivalce, je potrebno vzpostaviti programe lokalnega učenja
(neformalno izobraževanje) in možnosti za priložnostno učenje ter animacijo ljudi.

25

Inovativna jedra so lahko tudi povezave med raziskovalci in praktiki v izobraževanju odraslih. Akademsko
skavtstvo je oblika, ko raziskovalci nekaj časa delujejo skupaj v praksi (so kot skavti na taborjenju).
26
Glej zavzemanja za Eko-muzej Krasa (Verena Vidrih Perko).
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Znanje je proces, ki nenehno nastaja in se spreminja. Zaradi dinamične strukture znanja
izstopi tudi pomen medsebojnega učenja (sodelovalno učenje) v lokalnih ali delovnih okoljih.
Medsebojno učenje se uresničuje, če so mreže odnosov vzpostavljene z zaupanjem in
solidarnostjo (ali če je prisoten t. i. socialni kapital). Procesi oblikovanja znanja nam pokažejo
povezanost med socialnim, čustvenim in intelektualnim kapitalom ter nakazujejo na pomen
koncepta »mehka moč«, ki ga je uvedel harvardski profesor Josph Nye. Ta oznaka poimenuje
tisto bogastvo države, ki se kaže v kulturi, vrednotah, umetnosti in izobraževanju, zelenem
gospodarstvu, odprtem razmišljanju in »odprtem srcu«. Poudarjena je kreativnost, ki ni le
pot do novih produktov, temveč je (lahko) tudi sublimacija agresivnosti. V Sloveniji imamo
možnosti, da bi okrog neformalnih izobraževalnih mrež oblikovali inovativna jedra. Primer, ki
to dokazuje, je razvoj Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Če začnemo
neformalno izobraževanje opazovati kot potencial za oblikovanje »mehke moči«, socialnega
kapitala in inovativnih jeder (poleg izobraževalnih ciljev), bomo verjetno še več storili za
razvoj tega področja, in sicer na ravni oblikovanja novih programov, finansiranja, akcijskega
raziskovanja.

V nadaljevanju se bomo osredotočili na značilnosti neformalnega izobraževanja in pregledali,
kakšne cilje in vsebine najdemo v programih, ki jih lahko uvrščamo med programe, ki
spodbujajo trajnostni razvoj.
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Cilji neformalnega izobraževanja v povezavi s trajnostnim razvojem
Izobraževanje (kot načrtovana in organizirana dejavnost) in učenje (kot proces) se v skupini
odraslih razvijata ob več ciljih, ki so med seboj prepleteni in smo jih že omenjali. V tem delu
smo jih sestavili v skupek, upoštevajoč dela različnih avtorjev. Med upoštevanimi avtorji/deli
naj omenim naslednje: Blewitt, Harding, Sterling, Whitefield, Sen. Cilji niso navedeni po
hierarhičnem zaporedju po pomembnosti, ker so med seboj vsi prepleteni kot elementi
mrežnega sistema. Naša izhodiščna teza je bila, da z izobraževanjem pripomoremo k
oblikovanju novega življenjskega sloga, ki bo sooblikoval gospodarsko vzdržnostno rast,
razvijal socialno pravičnost, sočutne27, iskrene medčloveške odnose ter sožitno nerast in
»conviviality«. Zadnji termin je vpeljal Ivan Illich (1975) in poudarja odmik od instrumentalnih
odnosov ter kreativno druženje.
Prvi cilj izobraževanja je motivirati ljudi za spremembe mišljenja in vedênja/ravnanja.
Izobraževanje naj bi promoviralo in razvijalo kritično mišljenje o ne-trajnostnem vedenju. Da
bi ta cilj dosegali, poudarjamo refleksijo in transformativno učenje, izkustveno učenje.
Drugi cilj je spodbujati razvoj vrednot, občutenj, ki vodijo v nov življenjski slog – razvijajoč
t.i. ekološko inteligentnost in humano ekološkost – in iskanje smisla življenja izven
potrošništva. Izobraževanje naj dekonstruira potrošniški slog z vsemi paradoksi umetnega
ustvarjanja potreb oziroma umetno ustvarjenih želja, ki človeka kljub zadovoljitvi teh želja
puščajo praznega, saj je v osnovi želje paradoks; gre za to, da želja obstaja le, dokler ni
uresničena oz. želja izgine takoj, ko jo realiziramo – in nas tako pusti prazne. Potrošništvo
sloni ravno na principu želje, ne pa na principu temeljnih vrednot, iskrenih medčloveških
odnosov in pravičnih izmenjav.
Med cilji se pojavlja tudi formulacija v angleščini re-educating the Person (Edwards, 2010),
kar je povezano z drugačno vzgojo (formiranjem identitete, razvoj osebnosti) in razvojem
zmožnosti biti-v-svetu, tj. zmožnosti razmišljanja o sebstvu ter povezavi sebstva z drugimi
ljudmi in okoljem, kar lahko spodbujamo z modeli avtobiografskega učenja. Sodobne
identitete so soočene z negotovostjo in krhkostjo, kar terja vedno novo »identitetno vzgojo«
ali »identitetno delo« ali »identizacijo«.
Naglašen cilj izobraževanja za trajnostni razvoj je tudi prenos znanja v vsakdanje življenje.
Učenje za trajnostni razvoj naj bi se odražalo v vsakdanjem delovanju. Slednje za
izobraževanje odraslih ne pomeni nič novega, saj je v vseh programih eden od elementov
načrtovanja tudi načrtovanje transmisije v prakso. Pri izobraževanju za trajnostni razvoj je
tako ta dejavnik le še bolj poudarjen.
27

Pomen sočutja/empatije v izobraževanju, še posebej v izobraževanju migrantov, raziskuje Vrečer Natalija.
Glej njen članek v Andragoških spoznanjih 3/2015.
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Pomemben cilj je informirati. To pomeni vsem omogočiti dostop do relevantnega znanja
(brez manipulacij), razumevanja okolja, navad ljudi, zlasti pa razumevanja čustvovanja ljudi.
Vsi ljudje naj bi imeli možnost za spoznavanje oz. izobraževanje o pomenu trajnostnega
razvoja, navadah in kompetencah, potrebnih za trajnostno gospodarstvo, kulturo, odnos do
okolja. Na ta način bi se lažje odločali (informirano odločanje).
Naslednji cilj je razvijanje zmožnosti za prehode (transition skills). Izobraževalni projekti naj
bi spodbujali tiste zmožnosti in veščine, ki omogočajo prehode, sprejemanje novosti in
drugačnosti, kar je nujno za življenje v družbi, ki je politično, religiozno in kulturno
raznovrstna. Zmožnosti za prehode so nujne npr. pri prehajanju na postfosilna goriva,
uporabi alternativnih virov energije, sprejemanju migrantov, novih jezikov, pri razumevanju
in učenju čustev ter čustvenih odzivov, saj je to v veliki meri pomembno za medčloveške
odnose in odnos do okolja. Te zmožnosti vključujejo tudi zmožnosti za dialog z drugim (tudi
čustveni dialog). Ljudje se od ustaljenih navad težko ločijo (zaradi udobja, mentalne lenobe,
ugodja v rutinah), zato je potrebno razviti nabor kompetenc, ki človeka spodbudi k
spremembam/prehodom.28
Cilj izobraževanja je razvijanje družbenega zavedanja o socialni pravičnosti in miru, kar je
povezano z razvojem medijske usposobljenosti in uporabe novih medijev. Ravno tako je to
povezano z razvojem alfabetske pismenosti v nekaterih okoljih in funkcionalne pismenosti v
drugih ter zmožnosti kritičnega branja.
Med cilji je tudi razvijanje in promoviranje sposobnosti empatije, vživljanja v druge
(zmožnosti pogledati na svet iz zornega kota drugih). V tem kontekstu govori Martha
Nussbaum o public emotions in relational goods (koncept je uvedla leta 1986). Odnosne
dobrine so tiste dobrine, ki jih ne moremo proizvesti in uživati sami.
Kritično mišljenje, zmožnost empatije in sočutja so tri temeljne zmožnosti, potrebne za
življenje v večkulturnih družbah. S temi se povezujejo tudi veščine in znanja, ki jih potrebuje
vsak posameznik, da bi gradil skupnost, socialno in emocionalno blagostanje.
Čeprav se avtorji oz. skupine avtorjev razlikujejo, pa domala vsi poudarjajo, naj
izobraževanje ne posrka ljudi v stare strukture mišljenja, saj le-te ohranjajo tako načine
vrednotenja kot tudi razmerja med ljudmi, pri čemer so posamezne skupine vedno na robu.

28

Zelo dobro so razvite metode za izobraževanje ob prehodih v procesih odvajanja od odvisnosti. Glej npr.
model AA, glej model, ki ga je razvil J. Rugelj (socialno andragoški model), glej programe, ki jih razvija A.
Perko. Vse to znanje lahko prenesemo v druge tranzicije.
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Vsebine
Na vsebine vplivajo ciljne skupine v izobraževanju, teoretični modeli, sprejeti kot izhodišča,
cilji izobraževanja, okolje, kjer se izobraževanje dogaja. Vsebine so tesno povezane z mikrookoljem izobraževanja. O vsebinah lahko sklepamo iz zgoraj nakazanih ciljev (cilji
izobraževanja najbolj izrazito vplivajo na nabor vsebin) izobraževanja, zato bi omenili le
nekatere.
V strokovni literaturi se, denimo, že dolgo pojavljajo razprave o aktivni državljanskosti in
izobraževanju za mir, ki sta pomembni vsebini (in tudi cilja) izobraževanja za trajnostni razvoj.
Pri teh področjih smo še premalo pozorni na programe, ki bi pri ljudeh spodbudili delovalnost
(agency), saj ravnanje v vsakdanjem življenju ne temelji le na t. i. znanstvenem védenju,
temveč na prepričanjih in moralnih ter estetskih vrednotah o tem, kaj je lepo in kaj je prav,
kot zapiše Callenbach (v Bahor, 2009) ali – kot so pisali antični filozofi – kaj je dobro in srečno
življenje. Ravnanje temelji na čustvih in zmožnostih za ohranjanje mirnosti ter prijaznosti,
ljubeznivosti (ob zmožnosti za reševanje konfliktov) in prijateljstva. Zato v programih za
trajnostni razvoj najdemo pomembne vsebine s področja aktivnega državljanstva, umetnosti
in t. i. narativno znanje, pa tudi izobraževanje na področju čustev (obvladovanje jeze, zavisti
in razvoj pozitivnih čustev29). V izobraževanju za ohranjanje miru so potrebne vsebine o
medsebojnem razumevanju, potrebno je spoznavati vzroke in simptome ne-razumevanja,
vzroke za ksenofobijo, nacionalizem in sovraštvo.
Struktura znanja se zelo hitro spreminja, zato pri oblikovanju in izbiri vsebin potrebujemo
vedno nove pristope. Pri upravljanju z vsebinami in oblikami se kažeta dve načeli:
interdisciplinarnost in medgeneracijskost. Interdisciplinarnost postavlja pred obstoječo
ureditev sistema izobraževanja, ki pri prenosu znanja (predmetno ločevanje znanja) sloni
pretežno na monodisciplinarnosti, nove izzive na področju vsebin in metod.
Vsebine izobraževanja se glede na paradigme izobraževanja za trajnostni razvoj nekoliko
razlikujejo. Med njimi sta znana modela: ekološka pismenost in globalno učenje (global
learning). Tema dvema lahko dodamo še izobraževanje na temelju socialne ekologije.
Globalno učenje izhaja iz planetarnosti in predpostavlja, da potrebujemo take vsebine, ki
omogočajo misliti globalne probleme in omogočajo misliti lokalne probleme v globalnem –
dodali bi lahko tudi –, kozmičnem, planetarnem kontekstu. Izobraževanje naj bi ponudilo
vsebine, ki bi omogočile posamezen pojav uzreti v kontekstu. To pri izboru vsebin narekuje,
da fragmentirane vsebine povezujemo ter vpeljujemo interdisciplinarnost in holističnost.

29

G. E. Vaillant imenuje razvoj pozitivnih čustev (upanje, zaupanje, ljubezen) del duhovnega razvoja (delo
Spiritual Evolution). Razvoj čustev ne zajame le psihološkega znanja, temveč tudi filozofsko, antropološko,
religiozno, medicinsko idr. Glej tudi razprave o emocionalni inteligentnosti.
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O vsebinah lahko sklepamo tudi iz modela izobraževanja za trajnostno naravnane regije in
skupnosti ter pomena lokalnega znanja. Lokalnost je element načel, vsebin in ciljev
neformalnega izobraževanja. Z neformalnim izobraževanjem, vpetim v lokalni razvoj, se
gradijo družbene vezi, ki lokalno kulturo ustvarjalno obnavljajo.

Kot predstavijo Nozick (1999), Rifkin (2002), Blewit (2006), se trajnostno naravnane regije
razvijajo na petih področjih. Področja implicirajo vsebine.
 Prvo področje je povečevanje lokalnega gospodarstva z namenom razviti in imeti
samozadostno regijo.
 Drugo področje se nanaša na nadzorovanje lokalnih virov. Lokalna skupnost naj
nadzoruje svoje lokalne vire (npr. zemlja, voda) in razvija lokalne zadruge, združenja,
ki za vire skrbijo.
 Tretje predstavlja ekološko področje, in sicer predvsem pri pridelavi hrane in uporabi
obnovljivih virov.
 Četrto je opredeljeno z medsebojnimi odnosi in potrebami posameznikov na
področju zdravja, varnosti, čustvenega ravnovesja, razvoja identitete, občutka
pripadnosti ter povezanosti z lokalnim okoljem.
 Peto področje pa se nanaša na graditev kulture skupnosti, ki povezuje različne
generacije (medgeneracijskost) oziroma ljudi tudi skozi čas (zgodovinski spomin).

Kot lahko iz teh modelov opazimo, segajo vsebine na vsa temeljna življenjska področja:
aktivno državljanstvo, vzgoja otrok, zdravje, hrana, voda, okolje, zgradbe …, soočanje z
migracijami, urejanje prostora.

Odgovorite na naslednja vprašanja z mislijo na svoje lokalno okolje in potencialne izvajalce
izobraževanja (katere strokovnjake bi povabili v izobraževalni program).
 Kakšne vsebine bi dali v program za razvoj samozadostne regije?
 Kaj morajo ljudje znati, da nadzorujejo lokalne vire?
 Kaj morajo vedeti, da bi pridelovali zdravo hrano?
 Kaj morajo vedeti, da bi uporabljali obnovljive vire?
 Kaj morajo znati, da bi gradili skupnost?
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Ob razpravljanju o vsebinah izobraževanja ne moremo mimo Wilsonove (Wilson, 2010)
ugotovitve, da imamo čedalje več znanja (knowledge), a obenem vedno večje socialne razlike
in več onesnaženega okolja. Wilson se tako sprašuje, zakaj več vedenja ne »proizvede« tudi
odgovornejšega ravnanja. Zakaj višja izobraženost posameznikov (več kot polovica populacije
na zahodu je vključena v terciarno izobraževanje) ne spodbudi trajnostnega razvoja
skupnosti? Ta vprašanja odpirajo problem izbora vsebin ter tudi dvom o »razsvetljenski veri«
v izobraževanje, ki naj bi omogočilo trajnostni razvoj. Vendar ironičnost ni upravičena.
Sodobni avtorji, med katerimi sta npr. filozof Curren in sociolog Pikalo (Pikalo, 2011), v svojih
razpravah pokažejo na upravičenost izobraževanja za trajnostni razvoj. Na upravičenost
kažejo tudi projekti v praksi, kakršna je denimo Ekološka samozaposlitvena iniciativa
(Ökologische Beschäftigungsinitiative Krummenhagen), kjer so že 1991 prav s pomočjo
izobraževanja iskali nove možnosti za gospodarski ekološki razvoj podeželja. Izziv za
izobraževanje – kako znanje tudi udejanjiti – je tako na strani izbora vsebin kot tudi metod ali
didaktičnih strategij. Poleg znanja (kognitivne zmožnosti, obstoječe znanje, temeljno znanje,
tiho znanje) potrebujemo tudi ustvarjalnost za njegovo uporabo in za oblikovanje novega
znanja ter komunikativnost za povezovanje in dogovarjanje o znanju (dialoško znanje). Naj
ponovimo tudi, da je pri spreminjanju ravnanja pomemben odnos (stališče) do pojavov in
pomen, ki ga pojavom pripisujemo. Klasično (informativno) izobraževanje ne zadostuje,
potrebno ga je dopolniti s transformativnim izobraževanjem. Za slednje so pomembne tudi
metode (ne le vsebine).
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Razvijanje novih metod30 in strategij izobraževanja
Pri razvijanju in uporabi izobraževalnih metod (edukacijske strategij31) sledimo načelom
skupnega odločanja, kar pomeni, da izbiramo take metode/strategije, ki ne ustvarjajo novih
hierarhij. Pri učenju za spremembe, pri razvijanju kritičnega mišljenja, novih stališč in
polemike s sedanjimi nabori vrednot (dekonstrukcija in rekonstrukcija) poudarjamo
oblikovanje pomenov, zato je poleg prenosa informacij treba upoštevati tudi spreminjanje
zornega kota oziroma spreminjanje referenčnega okvira. Za take vrste učenja so primerne
metode in strategije, ki poudarjajo participativnost, interaktivnost, igrivost ter svobodnost.
Večinoma srečamo naslednje: učenje ob problemih, projektno učenje, učenje in situ
(situated learning) in raziskovanje vsakdanjih praks, akcijsko učenje in raziskovanje ter
sodelovalno učenje, učeče se skupnosti/skupnosti prakse, medgeneracijsko učenje,
mentorstvo in vrstniško mentorstvo, svetovanje ter vodenje. Pri novih strategijah
uporabljamo tudi nova orodja, povezana predvsem z e-tehnologijami. V priročnikih, ki so
namenjeni učiteljem, opazimo predvsem metode, ki slonijo na raziskovalnem in
transformativnem učenju.
Novejši strategiji učenja pri odraslih, ki se pogosto uporabljata na delu in v lokalnem okolju,
sta:
 akcijsko učenje (action learning), ki ga interpretiramo s teoretičnimi koncepti
samostojnega in transformativnega učenja;
 model skupnosti prakse (community of practice), ki jih interpretiramo s teorijo prakse
in intermediarnih skupin.
Medtem ko je načrtovanje pomembno pri obeh strategijah (pri prvi strategiji bolj kot pri
drugi), pa je najpomembnejša klima, okolje (setting) in učenje, ki se zgodi in situ. Za obe
strategiji je značilno, da procesirata eksplicitno in implicitno znanje ter se dogajata v praksi,
kar pospeši prenos in uporabo znanja. Ljudje potrebujejo razvite zmožnosti, da znanje tudi
uporabijo. Če nimajo pravih zmožnosti za prenos, če za uporabo znanja niso zavzeti in iz
okolja ne dobijo ustreznih spodbud, ni nujno, da bodo znanje tudi uporabili.
Glede na individualizacijo življenjskih potekov in individualno konstrukcijo zmožnosti
postajajo svetovalne mreže in drugi individualni pristopi, ki dopolnijo skupinsko učenje,
vedno bolj pomembne (mentorstvo, svetovanje, coaching, sledenje, tutorstvo…).

30

Glej tudi priročnik Katero metodo naj izberem, da bo »zeleno izobraževanje« učinkovito? (www.luajdovscina.si/projekti)
31
Uporabljajo se različna poimenovanja, najpogosteje edukacijska strategija in izobraževalna metoda.
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Značilnost učinkovitih strategij je v tem, da so vpete v prakso. Naj to ponazorimo s
primeroma. Najbolj učinkovito je svetovanje, ki nastane iz potrebe, npr. potrebe po znanju o
gradnji z »nizkim odtisom« ali o vgradnji novih naprav za učinkovito rabo energije.
Najučinkovitejši so projekti, ki združijo izobraževanje in neko dejavnost, npr. razvijanje
kulturnega in eko-turizma v povezavi z lokalnim učenjem. Za oboje imamo v slovenskem
okolju primere dobre prakse. Gre za svetovalno mrežo ENSVET in Energetsko učno pot na
področju spodbujanja učinkovite rabe energije ter delovanje društva ANBOT na področju
razvoja kulturnega turizma v Piranu. Podobno lahko zapišemo tudi za Društvo gospodinj v
vasi Planina pri Ajdovščini. Svetovalna mreža ENSVET je organizirana za vso državo, vendar so
svetovalci v lokalnem okolju. Omenjeni društvi delujeta v manjšem mestu oz. na vasi.
Njihovo učenje je vedno povezano z neko aktivnostjo, ki izhaja iz lokalnega okolja. Učijo se o
ohranjanju starih sort koruze, o kulturni dediščini ipd.

Če povzamemo različne vire in izkušnje praktikov, ugotovimo, da so se kot bolj
učinkoviti pokazali naslednji načini učenja in izobraževanja:
medgeneracijsko in projektno učenje, lokalni projekti z jasnimi akcijskimi cilji
(reševati lokalne probleme, v katere so vpeti prebivalci), družinsko učenje,
povezovanje različnih društev, skupin pri interdisciplinarnih projektih, mentorstvo in
svetovanje. Zato bi veljalo v nadalje intenzivneje razvijati te strategije za
izobraževanje za trajnostni razvoj.

 Razmislite, kako bi v svojem okolju povezali različna društva v projektu za ohranjanje
naravne dediščine.

 Kako bi lahko povezali delovanje izobraževalne institucije (osnovna šola, srednja šola,
univerza), raziskovalcev in lokalne akcijske skupine v projektu mentorstva mladim pri
razvoju zelenih projektov?

 Kako bi lahko povezali kulturno društvo z društvom za opazovanje ptic v skupnem
zelenem projektu na področju turizma?
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Za trajnostno naravnano skupnost je pomembno učenje v vsakdanjem življenju, tj. učenje in
spreminjanje navad na mikroravni (vsakdanja poraba, vsakdanji nakupi, vsakdanje navade,
vsakdanja pričakovanja, vsakdanja razočaranja …), ki ga lahko uvrstimo med informalno ali
priložnostno učenje. Ta vrsta učenja se bo odvijala doma, na delovnem mestu, pokazala se
bo v izbiri prevoznih sredstev na cestah oz. z izbiro železnice. Poteka s pomočjo svetovnega
spleta in z obdelovanjem vrta, na potovanjih in pri športu … Priložnostno učenje je še dokaj
skromno raziskano področje.






Raziščite projekt ZELEMENJAVA.
Kaj je značilno za njihovo delovanje?
Kako to povezujete z učenjem?
Česa se učijo?

Organizirane oblike izobraževanja so pomembne, ker kažejo na učenje kot na transparenten
proces, ki ga lahko merimo in z njim znanje enakomerno distribuiramo. V resničnem življenju
pa so poleg teh (ciljno strukturiranih) oblik pomembne vse učne možnosti za informalno
učenje, ki ga interpretiramo kot proces, v katerem se spreminjata tako učeči se posameznik
kot tudi okolje. Učenje vedno poteka v nekem okolju in pod vplivom socialnih, čustvenih,
kulturnih, fizičnih dejavnikov. Če povežemo zamisel trajnostnega razvoja in zamisel
vseživljenjskega učenja, pridobi na pomenu prav informalno učenje – to je priložnostno
učenje v okolju. Na ravni koncepta vseživljenjskega učenja se nam tako ponovno pokaže
potreba po razširitvi razmišljanja o učenju na vse vrste učenja, po novih raziskavah in
oblikovanju andragogike z antropološko granulacijo tudi pri razvoju novih strategij učenja.
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ZAKLJUČEK
Trajnostni razvoj je dveh odnosih z izobraževanjem odraslih. Prvič: izobraževanje je
instrument za spodbujanje/razvijanje zmožnosti ljudi za trajnostno naravnano družbo.
Drugič: koncept trajnostnega razvoja je okvir za interpretacijo razmerij.
Razmišljanje lahko sklenemo, da se kot izziv izobraževanja za trajnostni razvoj kaže potreba
po razvijanju učenja za spremembe, in sicer na treh ravneh:
 za sprejemanje nenehnega spreminjanja,
 za sodelovanje in upravljanje sprememb ter
 za kreativno ustvarjanje sprememb.
Sklenemo lahko tudi, da ljudje potrebujemo zmožnosti za soočanje z negotovostjo in
odzivanje na kompleksnost. Nimamo namreč niti zanesljivega znanja, s katerim bi (lahko)
predvidevali, kam se bo razvoj usmeril, niti dovolj znanja, s katerim bi v sedanje sisteme
zanesljivo uvajali intervencije. Kaže se torej potreba po negovanju ustvarjalnosti in
razvijanju učenja za ustvarjalne pristope k problemom, hkrati pa tudi negovanje dvoma in
previdnosti pri odločanju. V negotovi družbi mora izobraževanje vsakega človeka opremiti z
zmožnostjo, da presoja tako informacije kot tudi procese pridobivanja informacij in
pridobivanja svojega učenja, pri čemer se tvori znanje. Znanje in spoznanja namreč niso že
pripravljeni izdelki, ki jih lahko uporabimo, ne da bi pri tem razmislili, kako so nastali in kako
smo jih pridobili.
Koncept trajnostnega razvoja prinaša nove možnosti pri razvijanju andragoške prakse. Po
Plutovem mnenju »trajnostni razvoj omogoča geografiji celostno zasnovano interpretacijo
sodobnih razmerij med okoljem in družbo. Poleg tega omogoča tudi iskanje oblik prostorske
organizacije poselitve, gospodarstva in infrastrukture, ki so okolju prilagojene« (Plut, 2011,
str. 13). Paradigma trajnostnega razvoja ima (lahko) podobno vlogo za izobraževanje odraslih
in andragogiko, saj ponuja nov okvir za razlago razmerij med ljudmi in okoljem, med ljudmi
in programi, institucijami v izobraževanju, med uporabo socialnih omrežij in prostorov (za
različno priložnostno učenje), virov, potreb … Ideja trajnostnega razvoja vpeljuje novo
pojmovanje prostora, in sicer kot kategorijo, ki jo uokvirjata kultura in učenje, in razvija
pojmovanje učenja kot procesa, ki ga uokvirjata prostor in kultura.
Da bi spoznali epistemologijo družbe, lahko na izobraževanje v okviru ideje trajnostnega
razvoja pogledamo s pomočjo »socialne ekologije«, ki sicer izhaja iz epistemologije narave.
Kot moramo skrbeti za bio-raznolikost, moramo skrbeti tudi za kulturno in socialno
raznolikost – negovati moramo različne kulture, jezike, ideje, kar narekuje tudi dialoško
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učenje. Slednje se odvija v antagonizmih konflikt-dogovor in posameznik-skupnost. Utopično
bi bilo razmišljati, da se dialoško učenje odvija brez nasprotij ali naporov!
Izobraževanje – v sodobni/globalni, večkulturni in na zahodu32 starajoči se družbi – naj bi
ljudi spodbudilo k taki rabi virov, načinu poselitve, razvoju produkcije, ki pomenijo soglasje
ljudi z naravnimi danostmi (omejitvami). S trajnostjo poudarjamo cilje, vsebine, načine
izobraževanja, ki podpirajo vse tri komponente trajnostnega razvoja in omogočajo
ohranjanje krajine in virov (ekologija), materialno (gospodarstvo) ter socialno blagostanje
(družba in kultura). Načrtovanje, uresničevanje in upravljanje z izobraževalnimi projekti bi
morali povezati v celovit sistem inovativnih jeder. Če različnih projektov ne povezujemo,
ostajajo v posameznih okoljih in se znanje ne združuje v nove modele. Potrebovali bi
sistematično opazovanje in raziskovanje dobrih praks ter oblikovanje novih modelov, iskanje
socialnih inovacij, kar pomeni izobraževanje z družbo in za njo. Izobraževanje za trajnostni
razvoj presega poučevanje o konkretnih problemih (transmisivno učenje). Kot
(naj)pomembnejši del se kaže razvoj identitete in kritičnega mišljenja o vrednotah, sistemih,
kakovosti življenja in o etičnem in estetskem odnosu z okoljem, to je transformativno in
skupnostno/sodelovalno učenje.

Banksy: Kids on Guns Hills (Vir: http://www.infobae.com)

32

Na Zahodu (in podobno tudi na Kitajskem) se prebivalstvo hitro stara, kar pomeni za trajnostni razvoj
drugačen izziv kot v deželah, ki so sedaj v vojni.
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VPRAŠANJA ZA SKUPINSKO DELO
Pojasnite različne opredelitve trajnostnega razvoja. Zakaj nastajajo različne opredelitve?
Katere so komponente v zamisli trajnostnega razvoja?
Glede na različne komponente – kakšno vlogo ima lahko kulturna dediščina? (Izhajajte iz
svojega lokalnega okolja.)

Zakaj razmišljati o ne-razvoju? Kaj to pomeni v primerjavi s »kolonizirajočim imaginarijem«
razvoja za vaše podjetje?

Ali je materialna produkcija, ki jo vrednotimo s prodajnimi uspehi (uspeh na trgu) najboljši
kazalnik razvoja? Ali smo prepričani, da je uspeh na trgu dolgoročno dober za kakovost
življenja? Zakaj ohranjamo trg sladkih gaziranih pijač, če škodujejo zdravju?

Kaj menite o trditvi, da moramo vprašanje o namenih in ciljih izobraževanja – ZAKAJ in
ČEMU neko izobraževanje pripravljamo – postaviti pred vprašanji KAKO in KAJ?

Kako se kaže povezanost neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja (neformalno
in informalno) z načeli trajnostnega razvoja na ravni vsebin in procesov učenja?
Katere metode so najprimernejše za razvijanje kritičnega mišljenja?

Kako bi pripravili izobraževalni program za razvoj eko turizma?
(Glej npr. global ecovillage network)
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Kakšni so izzivi za izobraževanje v botaničnem vrtu (živalskem vrtu, naravnem parku, ekomuzeju ...)?

Kako pripraviti svetovanje občanom za učinkovito rabo energije (glej projekt ENSVET)
Nacionalna energetska pot – inovativni pristopi v izobraževanju (glej www.nep.vitra.si)

Kako bi lahko uporabili literaturo (poezijo, zgodbe …), likovno umetnost in druge umetniške
vire za delavnice o trajnostnem razvoju?

Kamnita spirala ali kamniti polž je skulptura, speljana v kraško vrtačo na Gori pri vasi Otlica,
diplomsko delo arhitekta Damjana Popelarja in prostovoljcev. Delo je nastalo kot poetični dvogovor s
kraji na Gori nad Ajdovščino.
(Vir: www.. http://www.damjan-popelar.com/03_dela/14_kamnita_spirala/kamnitaspirala.html)
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Generacija odraslih nepredvidljivo uničuje planet za sedanjo generacijo otrok.

33

Banksy (Vir:http://www.bimzz.com/entertainment/about-the-most-controversial-street-artist-banksy/)

Kako razvijati trajnostno naravnano globalno skupnost ob suženjskem delu otrok v nekaterih
predelih? Komentirajte spodnjo fotografijo.

Banksy: Slave Labour (Vir: http://www.telegraph.co.uk/culture/art)

33

Banksy je psevdonim umetnika, ki riše grafite v različnih okoljih. V tem delovnem zvezku smo uporabili
fotografije njegovih grafitov, ki so kritični do družbenih razmerij, da bi spodbudili razmislek o paradoksih, ki so
netrajnostno okolje.
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Oglejte si spletno stran Krajinskega parka Kolpa (www.kp-kolpa.si)
in Parka Škocjanske jame (www. http://www.park-skocjanske-jame.si/slo/park-skocjanske-jame).
Katere vrste dejavnosti, ki jih izvajajo, bi povezali z izobraževanjem odraslih?
Kakšno vlogo imajo krajinski parki pri ozaveščanju prebivalcev o trajnostnem razvoju?

Kaj pomenijo „raziskovalne počitnice“ v Notranjskem regijskem parku?

Ali imamo dovolj znanja o naravi?
Kaj menite o konceptu „science literacy“ (osnovna znanja na področju naravoslovnih znanosti)?
Bi morali tovrstna znanja bolj razvijati tudi med odraslimi?

Pripravite načrt za izobraževanje kmetov za ekološko pridelavo hrane.
Izhajajte iz domačega okolja.
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