
Spoštovane diplomantke in diplomanti!  

Slovenski pedagog dr. Stanko Gogala je leta 1933 v svojem delu Uvod v praktično 

pedagogiko zapisal »Človeška duša ni enotna samo v združitvi umske in čustvene plati, 

temveč še v tem, da so vsi doživljaji od najzgodnejše mladosti pa do zadnje starosti in 

tudi vsi ugodni in neugodni ter težki doživljaji, doživljaji ene same osebe, ki vse te 

doživljaje doživlja in v sebi združuje« (Gogala, 1933, str. 62).  

V vsakem izobraževanju zato govorimo o usvajanju novih spoznanj in hkrati tudi o vlogi 

teh spoznanj na spremembe v razvoju naše osebnosti, moralnih vrednot, prepričanj, 

idejnih pogledov na svet in odnosa do sveta. Če je bil v preteklosti cilj vzgoje prenos 

določenih univerzalnih vrednot in zaželene podobe, je danes v ospredju seznanjenje z 

različnimi vrednotami in spodbujanje moralnega razsojanja in delovanja vsakega 

posameznika v korist celotne družbe (Peček Čuk in Lesar, 2009). Za doseganje ciljev 

vzgoje in izobraževanja je zato pomembno, da se nova spoznanja tudi dotaknejo 

posameznikovih hotenj in čustev, da znanje sprejme za svojega in v skladu z njim tudi 

ravna (Gogala, 2005).  

 Spoštovane diplomantke in diplomanti! Ponosni in hvaležni smo, da ste zaupali naši 

ustanovi, znanju in izkušnjam ter se udeležili programa Zrele Univerze Filozofske 

fakultete Univerze v Mariboru. Skozi osem srečanj ste spoznavali in vrednotili 

pomembne družbene in življenjske vsebine, kot so vloga spolov v arabskem svetu, 

gibalna aktivnost za krepitev zdravja, delovanje srca, sociološka analiza razvoja in 

potencialov mesta Maribor, prisotnost neknjižnih germanizmov v slovenskem jeziku, 

podatkovne shrambe kot viri znanja, matematični problemi v vsakdanjem življenju ter 

ključni pristopi h kakovostnemu spanju. Na izobraževanjih Zrele univerze ste spoznavali, 



kako priti do znanja, ki pomaga usmerjati in optimizirati naše delovanje ter izboljšuje 

kakovost vsakdanjega življenja. Ob novih spoznanjih pa ste doživeti tudi estetske, 

moralne, družbene in narodnostne vrednote, vrednote požrtvovalnosti, poštenosti, dela, 

predanosti, poguma in odločenosti.  

V čast mi je, da vam lahko v imenu vodstva Filozofske fakultete Univerze v Mariboru 

iskreno čestitam za vaš veliki uspeh in vam z vsemi pravicami in dolžnostmi podelim 

zaslužena priznanja. Vabim vas, da se kmalu ponovno srečamo na naših hodnikih in v 

predavalnicah. Prisrčno vabljeni k aktivni udeležbi na okroglih mizah, konferencah, 

simpozijih in drugih izobraževanjih v okviru Centra za vseživljenjsko izobraževanje 

Filozofske fakultete. Če zaključim s mislijo modreca Ruskina: »Kakovost ni nikoli 

naključje. Kakovost je vedno rezultat resničnega truda.« Zato vas spodbujamo, da kot 

diplomantke in diplomanti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru širite svoje znanje, 

modrost in humanistične vrednote ter z njimi bogatite našo družbo! Iskrene čestitke! 
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