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Biti

učitelj

Učiteljeva metoda izhaja
iz osebne enkratnosti
Stanko Gogala (1901–1987), dr. filozofije, bil je predavatelj na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Vzgojne in izobraževalne metode so splošne, uporabne za vse. Ko pa se srečamo z otrokom s posebnimi
potrebami, si želimo, da bi se učitelj znal prilagoditi njegovim komunikacijskim sposobnostim. Če to stori,
ga lahko največ nauči. Prilagoditi metodo učencu je danes, ko govorimo o integraciji in upoštevanju vsakega
učenca in njegovih posebnosti, zelo pomembno. Gogala pa trdi, da mora imeti tudi učitelj svojo osebno
metodo. Niso vsi učitelji enaki, zato bo učitelj največ dal v svojem poklicu, če bo deloval v skladu s svojimi
najboljšimi zmožnostmi. Kot ni uravnilovke za učence, naj ne bo uravnilovke za učitelje. To Gogalovo
stališče je vredno razmisleka.
Stanko Gogala je doktoriral iz filozofije pri Vebru leta 1926, od leta
1933 je bil docent na katedri za pedagogiko na Filozofski fakulteti v
Ljubljani. Tam je bil do upokojitve (1966) zadnji dve leti tudi dekan.
Njegova glavna pedagoška razmišljanja najdemo v Izbranih spisih
(2005). V nadaljevanju objavljamo njegovo razmišljanje o učiteljevi
osebni metodi, ki je bilo objavljeno v članku Združitev zahteve po
učiteljevi osebni metodi in metodi za učenca (Pedagoški zbornik, letnik XXXIV (1938), str. 70–78).
Metodo pojmujem kot poseben način učiteljevega dela, ki je zavisen
od duševnih posebnosti učitelja in učenca in od psiholoških zakonitosti kulturnega oblikovanja. V tem smislu smemo postaviti kot
prvo neposredno zahtevo metodike, da naj bo metoda po možnosti
osebna in pristno doživeta. Zakoreninjena bodi v človekovi osebi,
izvira naj iz njegove osebne enkratnosti in naj tudi na zunaj kaže
svojstvenost onega človeka, ki jo porablja. Zato metode ne moremo
kakorkoli posnemati, kajti pedagoško delo z metodo, ki bi ne bila
neposredna, bi ne imelo pravih uspehov. Vsak učitelj naj bi zato dobil svojo lastno metodo, naj bi našel samega sebe v svoji metodi, naj
bi izrazil v svoji metodi samega sebe in naj bi se ne bal delati po svoji
osebni metodi. Na učiteljišču se je marsikdo večkrat zavedel, da bo
delal mogoče precej drugače, kadar bo sam v svojem razredu, in da
je njegovo delo pri šolskih poskusih takšno večkrat le radi metodičnih zahtev, radi kontrole in radi ocene. V takih primerih smo mogoče prvič začutili, da je možno delati na več načinov, ki so lahko vsi
uspešni, tudi vsi enako metodično in psihološko utemeljeni, toda
moj način šolskega dela je vendar samo eden, in sicer tisti, ki izhaja
iz bistva moje osebne enkratnosti. Saj delamo v šoli tudi na ukazan
način in ima tudi tako delo lahko uspeh. Vendar čutimo, da v takem
primeru nismo delali mi sami in da je bila metoda več ali manj samo
zunanja in zelo brezosebna. Od metode šolskega dela pa moramo
zahtevati, da jo kot metodo tudi doživimo, da se spoji z našo osebo,
da izvira iz nas samih in da dobi svojo barvitost od našega subjekta.
Kako važno je doživetje metode, nam priča tudi dejstvo, da moremo
celo razumeti, da je neka metoda radi teh ali drugih razlogov boljša
in uspešnejša, pa vendar do take metode ne moremo najti pravega

osebnega odnosa in nam je lahko povsem tuja, čeprav se večkrat
mučimo z njo.
Za osebni značaj metode šolskega dela bi lahko navedel nekaj podrobnih razlogov.
1. Šolsko delo je gotovo uspešno samo tedaj, kadar je najbolj neposredno, kadar učenci začutijo, da ni naprej pripravljeno, da ga
učitelj sproti tudi doživlja in da metodično ustvarja. Radi neposrednosti šolskega dela pa je nujno, da je neposredna tudi metoda. To pa ne pomeni drugega, kot da je metoda zunanji izraz
učiteljeve individualnosti in da je njegova osebna metoda. Učitelj
in metoda se v takem primeru ne dasta ločiti in v metodi začuti
učenec tudi svojstvenost učitelja kot enkratnega človeka.
2. Učiteljevo delo v šoli ne sme biti na kakršen koli način zmehanizirano in mehanično, tako da bi ga vršil samo radi poklicnega
dela in dolžnosti ali pa celo iz navade. To pomeni, da naj učitelj
živi s svojim delom po vsebinski strani glede snovi in podatkov
izobraževanja in vzgajanja, pa tudi glede načina oblikovanja svojih učencev. Zato metoda ne more biti mehanično privzeta in je
učitelj ne more mehanično, po navadi porabljati, temveč naj bi se
metoda vedno znova porodila iz učiteljevega živega odnosa do
šolskega dela in do otrok. Čim osebnejši je zato učitelj pri svojem
delu, čim bolj živ je, tem osebnejša bo tudi njegova metoda.
3. Učiteljeva metoda ima tudi svoj psihološki izvor, če je res neposredna in če je osebno doživeta. Poteka namreč iz tega, kar imenujemo pedagoški čut ali s tujko pedagoška intuicija. Dar pedagoškega čuta je človeku prirojen, njegovo bistvo pa je v tem,
da v konkretnih izobrazbenih in vzgojnih prilikah, pri pouku in
pri svetovanju učitelj in vzgojitelj neposredno doživi, da bi bilo v
takih prilikah najuspešneje in najbolje ravnati samo na ta in ta
način. Človek s pedagoškim čutom nekam neposredno zagleda,
da je za razumevanje neke resnice najboljša samo ta pot in da je
za doživetje neke kulturne vrednote najuspešnejši samo ta način
vzgojnega vplivanja. Ker gre pri pedagoškem čutu za neko sposobnost zagledanja, ga po pravici imenujemo pedagoška intuicija,
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