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Nova mantra Nova mantra 

�� Uporabljati pojme, ki so prenapolnjeni z Uporabljati pojme, ki so prenapolnjeni z 

vsebino je vedno nevarnovsebino je vedno nevarno

�� Dvom o tem, zakaj so določene vsebine Dvom o tem, zakaj so določene vsebine 

aktualizirane ravno v določenem časuaktualizirane ravno v določenem času

�� Ali šolska politika prej ni temeljila na Ali šolska politika prej ni temeljila na 

podatkih ? podatkih ? 



Dejavniki oblikovanja šolske Dejavniki oblikovanja šolske 
politikepolitike-- Ringer, MuellerRinger, Mueller

�� Družbeni kontekst (zgodovina, Družbeni kontekst (zgodovina, 

jezik,kultura)jezik,kultura)

�� Različna tradicija šolske politike Različna tradicija šolske politike 

(struktura šolskega sistema, vsebina)(struktura šolskega sistema, vsebina)

�� Vpliv učiteljev (znanje je vrednota, je Vpliv učiteljev (znanje je vrednota, je 

dejavnik družbene mobilnosti, stran od  dejavnik družbene mobilnosti, stran od  

dela )  dela )  



II.II.

�� Različno videnje odnosa med Različno videnje odnosa med 

posameznikom in družbo posameznikom in družbo 

(ali je izhodišče skupina ali posameznik v (ali je izhodišče skupina ali posameznik v 

skupini skupini –– standardi znanja naravnani na standardi znanja naravnani na 

učenca ali na razred)učenca ali na razred)



III.III.

�� Vpliv tehničnega napredkaVpliv tehničnega napredka

�� Vrednot v določeni družbiVrednot v določeni družbi

�� NaključjaNaključja

�� Vloga ekspertovVloga ekspertov

�� Vloga mednarodnih raziskavVloga mednarodnih raziskav



Zakaj ravno sedaj ?Zakaj ravno sedaj ?

Kompleksnost svetaKompleksnost sveta
�� posameznikposameznik--družbadružba (ujet v različne mreže, (ujet v različne mreže, 

trdna oprijemališča, življenje v vzporednih trdna oprijemališča, življenje v vzporednih 
svetovih), svetovih), 

�� postmaterialna družbapostmaterialna družba (industrijska(industrijska--več, več, 

informacijskainformacijska-- več in bolje, različno, na različne načine, več in bolje, različno, na različne načine, 

manj produkcije, več idej, novega)manj produkcije, več idej, novega)

�� znanje pozicijska dobrinaznanje pozicijska dobrina



Spremembe v razumevanju Spremembe v razumevanju 
temeljnih konceptovtemeljnih konceptov

�� Rekonceptualiziranje temeljnih kategorij Rekonceptualiziranje temeljnih kategorij 

–– časačasa--prostora (Hawkins) prostora (Hawkins) 

�� konstitutivne dimenzije sebe niso več konstitutivne dimenzije sebe niso več 

podatek, temveč problem (Melucci)podatek, temveč problem (Melucci)--

rekonstituiranje in ohranjanje sebe rekonstituiranje in ohranjanje sebe ––

družba tveganjadružba tveganja

�� rekonceptualiziranje znanja in vloge šole rekonceptualiziranje znanja in vloge šole 

(Kress)  (Kress)  



Zarota evalvativne države

�� RazvojRazvoj (taylorizacija šole, (taylorizacija šole, 

birokratizacija šole, država blaginje, birokratizacija šole, država blaginje, 

marketizacija šole, evalvativna državamarketizacija šole, evalvativna država--

kakovost)kakovost)

�� Simbolni nadzorSimbolni nadzor (države ?, staršev (države ?, staršev 

?, potrošnikov uslug ?, nacionalizacija ?, potrošnikov uslug ?, nacionalizacija 

znanja (Young)znanja (Young)



Živeti v EU Živeti v EU -- Novoa (2007)Novoa (2007)

�� Različne kulture, enaki problemi Različne kulture, enaki problemi 

(konformnost) (konformnost) –– iluzija skupnih vprašanjiluzija skupnih vprašanj

�� Ne izprašani konceptiNe izprašani koncepti

�� Ustvarjanje mitov o skupni tradiciji, Ustvarjanje mitov o skupni tradiciji, 

ustvarjanje biblijeustvarjanje biblije

�� Problemi, ki jih razrešuje posameznikProblemi, ki jih razrešuje posameznik

�� Mednarodne primerjave ?Mednarodne primerjave ?-- standardistandardi



Vključitev v mednarodne Vključitev v mednarodne 
raziskaveraziskave

�� V katere V katere –– kakšna je dodana vrednost kakšna je dodana vrednost 

teh raziskavteh raziskav

�� Načrt vključevanja šele 2005Načrt vključevanja šele 2005

�� Ob tem še Eurydice…Ob tem še Eurydice…

�� Vpliv raziskav na strokovno in laično Vpliv raziskav na strokovno in laično 

javnost (za oporo, legitimnost odločitev, javnost (za oporo, legitimnost odločitev, 

opravičevanje…..)opravičevanje…..)



Filozofija skozi šaleFilozofija skozi šale

�� Ste že slišali tistega o Platonu….kljunašSte že slišali tistega o Platonu….kljunaš


