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Nekatere šole imajo dobro ure-
jene umivalnice zob, druge pa so
zaradi zapletov s sanitarno in-
špekcijo, ki je očitala, da omarice
za hranjenje zobnih ščetk niso do-
volj čiste, čiščenje raje opustile. S
tem, ko priporočimo, naj si otroci
umivajo zobe trikrat na dan, jih že-
limo k temu spodbuditi, sicer pa je
dovolj, če si otrok natančno umije
zobe dvakrat na dan, zjutraj in zve-
čer, obloge za nastanek zobne gni-
lobe namreč nastanejo po 12 urah,
pravi šolska zobozdravnica v zob-
ni ambulanti OŠ Ketteja Murna na
Kodeljevem prim. mag. Tatjana
Leskošek Denišlič, ki od leta 1983
vodi to tekmovanje pri Stomatolo-
ški sekciji Slovenskega zdravni-
škega društva.

Investicije v umivalnice
za umivanje zob

Koliko slovenskih šol ima ustre-
zne razmere oz. posebne umival-
nice za umivanje zob učencev z
omaricami za zobne ščetke? Na
ministrstvu za šolstvo in šport od-
govarjajo, da je odločitev o name-
stitvi omaric za umivanje zob v
šolskih umivalnicah v pristojnosti
posamezne šole v sodelovanju z
zdravstveno službo in občino kot
ustanoviteljico. Ministrstvo pa ni-
ma podatkov, koliko šol ima ustre-
zne razmere oz. nameščene oma-
rice za zobne ščetke. Ali ministr-
stvo prispeva kaj denarja v ta na-
men? »Če je v okviru projekta za
šolo, ki je vključen v program sofi-
nanciranja investicij v osnovno
šolstvo, predvidena tudi umival-
nica za umivanje zob, je prostor
kot normativna površina upošte-
van za sofinanciranje v okviru ce-
lotne investicije – po normiranih
cenah za opremo in inventar,« je
pojasnila Mihaela Praprotnik, ki
je na šolskem ministrstvu pristoj-
na za odnose z javnostmi. Koliko
ur na dan pa so umivalnice v upo-
rabi, vedo samo na šolah, kjer to
izvajajo.

Idealne razmere na OŠ Ledina
V tekmovanje je vključena tudi

OŠ Ledina, in sicer vsi učenci od 1.
do 5. razreda. Na šoli imajo zaseb-
no zobno ambulanto in šolska zo-

bozdravnica mag. Nastja Pirnat,
doktorica dentalne medicine, tri-
krat na mesec, zjutraj, še preden
pojedo malico v šoli, iz vsakega ra-
zreda pokliče pet naključno izbra-
nih otrok. Otroci zgrizejo tabletke,
ki obarvajo zobne obloge, slino
premažejo po zobkih in jo izplju-
nejo. Če zobki niso umiti, se obar-
vajo, tako postanejo vidne zobne
obloge. Otrok, ki ima čiste zobe,
dobi plus.

Vsak razred lahko na mesec do-
bi največ 15 plusov. Tekmovanje
poteka od septembra do aprila, to
je osem mesecev, kar pomeni, da
lahko posamezni razred zbere naj-

več 120 plusov. Razred, ki v začet-
ku maja doseže največ plusov, je
zmagovalec. Po mnenju mag. Pir-
natove je to zelo dobra stimulacija
za otroke, da si umivajo zobe,
spodbujajo se tudi sami med sabo
in tekmovanje vzamejo zares.
Otroci so namreč navdušeni nad
tekmovanji, to je v njihovi naravi.

Na OŠ Ledina imajo idealne raz-
mere, zobozdravnico na šoli in s
pomočjo Mestne občine Ljubljana
prenovljeno zobozdravstveno
preventivno sobo, ki je namenje-
na vsakodnevnemu umivanju in
želiranju zob vseh učencev od 1.
do 5. razreda, in vsak učenec ima

tam zobno ščetko. Po kosilu si vsi
otroci umijejo zobe, saj so nekateri
v šoli tudi do poznega popoldneva.
Za to poskrbijo učiteljice v podalj-
šanem bivanju. Kljub odličnim
razmeram pa je neizvedljivo, da bi
si 250 otrok umivalo zobe po vsa-
kem obroku, pravi mag. Pirnato-
va. Pomembno je predvsem, da si
jih umijejo zjutraj in pred spa-
njem, za to pa morajo poskrbeti
starši.

Ravnateljica Ljubica Kosmač
ugotavlja, da je zobozdravstvena
preventivna soba zasedena skoraj
ves čas: od 8. ure do 8.15 v njej po-
teka želiranje zob učencev 8. in 9.
razreda, med 9. uro in 9.15 učen-
cev 5. razreda osemletke in deve-
tletke, ob 10. uri 3. razredov, ob
10.20 4. razredov, ob 11. uri 7. ra-
zredov, ob 12. uri pa se začne umi-
vanje zob.

Na OŠ Prežihovega Voranca
nimajo dovolj omaric

Na OŠ Prežihovega Voranca ne-
kateri starši niso hoteli podpisati
izjave, da bi pri tekmovanju sode-
lovali tudi njihovi otroci, ker po
njihovem šola ne omogoča, da bi si
zobe v šoli umivali tudi starejši
učenci. Šolska zobozdravnica dr.
Andreja Kosem je povedala, da si
zobe po zajtrku in po kosilu umi-
vajo samo učenci 1. razredov, dru-
gi otroci pa doma, ker na šoli ni do-
volj prostora za zobne ščetke. Že-
lela bi, da bi se starši s takimi pro-
blemi obrnili nanjo, pa se ni nihče.
Problem vidi v omaricah za zobne
ščetke, če bi starši prispevali denar
za zanje, bi jih lahko posamezni
razred tudi nabavil; v eno gre
osem zobnih ščetk, vsak razred bi
tako potreboval tri omarice, vsaka
stane okoli 20.000 tolarjev, starši
bi torej morali v posameznem ra-
zredu zbrati okoli 60.000 tolarjev.
V zvezi s tem se je večkrat tudi že
obrnila na ravnatelja in učiteljice.

V zobozdravstveni preventivni
sobi vsakih 14 dni poteka kontrola
ustne higiene učencev 2., 3. in 4.
razreda z dovoljenjem staršev, pri
čemer sodeluje tudi preventivna
sestra, vsakih 14 dni pa tudi želira-
nje zob učencev od 4. do 8. razre-
da, dvakrat na dan pa si v njej zobe
umivajo prvošolčki. Če ima ka-
kšen otrok težave z ustno higieno,
ga tudi napotijo k preventivni se-
stri, da mu individualno pokaže,
kako naj pravilno čisti zobe.

Sicer pa ima tekmovanje kore-
nine v šolskem letu 1979/80, ko je
v šolski zobni ambulanti OŠ Kette-

ja Murna na Kodeljevem začela
delati zobozdravnica prim. mag.
Denišličeva – takrat je tekmovanje
štiri leta potekalo le na OŠ Ketteja
Murna. Leta 1983 je tekmovalo že
34 šol, nato pa je število vključe-
nih šol naraščalo. Leta 2003/2004
jih je sodelovalo 424, od tega 16 za
otroke s posebnimi potrebami. Le-
ta 2000 so se vključili tudi gorenj-
ski vrtci, in čeprav so nekateri psi-
hologi menili, da so otroci pre-
majhni in da jih lahko preveč pri-
zadene, če ne dobijo plusa, so otro-
ci to lepo sprejeli. Leta 2003/2004
je sodelovalo že 681 šol, 18 za otro-
ke s posebnimi potrebami, in 43
skupin v vrtcih, razlaga prim. mag.
Denišličeva. K uspehu tekmova-
nja pa je pripomoglo tudi sodelo-
vanje Zavoda za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije, ki plačuje delo
sester in zdravnikov.

Ali imajo šolarji danes bolj zdra-
ve zobe kot v preteklosti? Nacio-
nalni koordinator za zobozdra-
vstvo pri Svetovni zdravstveni or-
ganizaciji (WHO) prof. dr. Vito
Vrbinc je vsakih pet let pri dvanaj-
stletnikih, ki imajo že večinoma
stalne zobe, raziskoval KEP, to je
formula, ki pove, kakšno je stanje
zob. Leta 1987 je bil povprečni KEP
v Sloveniji 5,1, kar pomeni, da je
bilo toliko zobk v povprečju pri
dvanajstletnikih gnilih, izpuljenih
ali z zalivko. Potem pa je bilo nez-
dravih zobk vse manj: leta 1993 v
povprečju 2,6, leta 1998 1,8 in leta
2003 so imeli dvanajstletniki v
povprečju 1,7 nezdravega zobka.

V zadnjih letih se
stanje ne spreminja

V zadnjih letih se stanje ne spre-
minja, verjetno pa bo treba še kar
nekaj časa, da bodo vsi zobki zdra-
vi, pravi mag. Denišličeva. Sicer pa
se že danes po zdravju zob pri
otrocih oziroma po nizkem KEP
Slovenija uvršča med skandina-
vske države. V naši državi ima da-
nes zdrave vse zobe okoli 39 od-
stotkov dvanajstletnikov.

Otroci zelo radi tekmujejo. Na
vidnem mestu v šolah visijo plaka-
ti z razpredelnicami, kamor vpisu-
jejo zaslužene pluse, pri čemer se
šolarji med seboj spodbujajo, ra-
zlaga mag. Denišličeva. V začetku
maja je določen zmagovalec šole,
razred, ki je zbral največ plusov.
Izmed vseh izberejo naj razred
Slovenije, zadnje desetletje pa na-
grajujejo tudi regijske zmagoval-
ce.
Andreja Žibret

Tekmovanje za čiste zobe

Nekatere šole imajo urejene umivalnice zob,
na drugih pa si zobkov sploh ne umivajo
Ministrstvo nima podatkov, koliko šol ima ustrezne razmere oz. nameščene omarice za zobne ščetke
Po zdravju zob dvanajstletnikov se Slovenija uvršča med skandinavske države – Tekmovanje je dobra stimulacija za otroke
Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani na slovenskih osnovnih šolah poteka že 22 let. Lani je bilo vključe-
nih 676 šol, od tega tudi 18 za otroke s posebnimi potrebami, kar je več kot 90 odstotkov šol, in 43 skupin otrok
v vrtcih. Dve tretjini šol sodeluje samo z nižjo stopnjo, od 1. do 5. razreda, tretjina pa tudi z višjimi razredi. Šole
pred začetkom tekmovanja otrokom razložijo njegov potek in razdelijo posebne liste za starše, ki se morajo s
podpisom strinjati, da se njihov otrok udeleži tekmovanja. Nekatere starše je letos zmotilo, da je na listu pisalo,
naj si otrok čisti zobe trikrat na dan, na šoli pa nimajo urejenega umivanja zob za vse otroke, torej tega ne mo-
rejo početi. Zato izjave niso podpisali.
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Starši iz Ljubljane bodo lahko
otroke od 1. do 4. razreda prepusti-
li celodnevnemu varstvu, ki ga je
pripravila Mestna zveza prijateljev
mladine Ljubljana. Potekalo bo na
osnovnih šolah Majde Vrhovnik,
dr. Vita Kraigherja, Dravlje, Vič in
Nove Fužine, od 2. do 4. novembra
med 7. in 16. uro. V tem času bodo
otroci dobili zajtrk, malico in kosilo
ter se zabavali ob delavnicah, spre-
hodih v naravo, družabnih igrah ...
Varstvo stane 1500 tolarjev na dan,
starši pa morajo otroke prijaviti do
27. oktobra na območnih zvezah
prijateljev mladine; če bo na posa-
mezni lokaciji manj kot deset prija-
vljenih, bo varstvo odpadlo.

Varstvo med krompirjevimi po-
čitnicami bo pripravila tudi celjska
zveza prijateljev mladine, ravno ta-
ko od 2. do 4. novembra, vendar
med 6. uro in 16.30. Otroci bodo
dobili vse obroke hrane ter si kraj-
šali čas z zanimivimi, zabavnimi in
poučnimi dejavnostmi. Prijave zbi-
rajo po telefonu 03/490 91 80 ali
051 204 134 ter po elektronski pošti
mzpm1@siol.net. Varstvo stane
1650 tolarjev na dan.

Plavanje in peka kostanja
Počitniške dejavnosti pripravlja-

jo tudi po zvezah oziroma društvih
prijateljev mladine drugod po Slo-
veniji. V Mariboru se bodo otroci
lahko zabavali na brezplačnih
ustvarjalnih delavnicah, ki bodo
potekale v Domu ustvarjalnosti (od
2. do 4. novembra med 9. in 12. ter
15. in 18. uro) ter na osnovnih šolah
Tabor 1 in Toneta Čufarja, ravno ta-
ko od srede do petka, in sicer med
9. in 13. uro. Poleg tega se bodo lah-
ko odpravili na počitniške izlete  –
v sredo bodo obiskali Vodno mesto
Atlantis, v četrtek bodo pekli kosta-
nje ob Dravi, v petek pa se napotili
v avstrijski Gradec. Za izleta v
Atlantis in Gradec je treba doplača-
ti, v vseh treh primerih pa morajo
starši otroke prej prijaviti po telefo-
nu 02/229 94 50 ali po elektronski
pošti info.dum@zveza-zpm-mb.si.

Dejavnosti, ki se jih bodo lahko
udeležili otroci iz Trbovelj, bodo
trajale nekoliko dlje. Tamkajšnje
društvo prijateljev mladine jih na-
mreč pripravlja obe soboti (29. ok-
tobra in 5. novembra) ter od 2. do 4.

novembra. Vse dejavnosti (izdelo-
vali bodo jesensko drevo, se kopali,
plesali ter se ukvarjali s športom)
bodo brezplačne, vendar je zažele-
no, da starši otroke prej prijavijo
(dpm.trbovlje@siol.net). Zveza
prijateljev mladine iz Krškega pa
bo proste počitniške dopoldneve
namenila spoznavanju Evrope in
njihovega domačega kraja v Valva-
sorjevem času. Delavnice bodo od
srede do petka od 10. do 12. ure v
prostorih zveze prijateljev ali v ga-
silskem domu v Krškem.

Brezplačni programi
Pester program obljubljajo otro-

kom tudi na Ptuju – tamkajšnji cen-
ter interesnih dejavnosti (CID) je
za vsak dan od 2. do 6. novembra
pripravil raznolik urnik za počitni-
karje. Osnovno- in srednješolci bo-
do dopoldne in popoldne igrali no-
gomet, rokomet, hokej in košarko
ter se udeležili hiphopa ali aerobi-
ke, najmlajši pa plesali in rajali.
Programi (vsi so brezplačni) bodo
potekali v Športni dvorani Mladi-
ka, udeleženci pa se morajo prej
prijaviti; prijavnice so na voljo po
osnovnih in srednjih šolah ter vrt-
cih na Ptuju. Poleg tega pripravljajo
med 2. in 4. novembrom na Glas-
beni šoli Karola Pahorja jesenske
glasbene delavnice (udeležba stane
14.000 tolarjev) ter filmske projek-
cije, ki bodo vsak večer od srede do
petka ob 17. uri v prostorih CID. Po-
drobnejše informacije: cid@cid.si
ali po telefonskih številkah 02/780
55 40 ali 041 604 778.

V Pionirskem domu bodo v treh
počitniških dneh med 10. in 12. uro
potekale jezikovne in kulturne de-
lavnice. Predšolski in šolski otroci
bodo spoznavali prve besede v
nemškem jeziku, samo predšolski
pa se bodo zabavali v igralnici Mu-
ce Copatarice. Delavnice so brez-
plačne, v prvem primeru naj starši
prijavijo otroke po telefonu 041
680 074 (Vera), v drugem pa po 031
269 746 (Silva).

Društvo za spodbujanje ustvar-
jalnosti Izida iz Ljubljane je pripra-
vilo za osnovnošolske otroke pro-
gram Vesele počitnice, ki bodo po-
tekale od 2. do 4. novembra med 9.
in 14. uro, v tem času pa bodo izde-
lovali okrasne vrečke iz tekstila,

podstavke za kozarce, gibljive
okraske, izdelke iz gline ... Otroke,
ki nimajo varstva, lahko starši pri-
peljejo že ob 8. uri zjutraj, pa tudi
popoldne lahko ostanejo do 16.
ure. Udeležba stane šest tisoč tolar-
jev, za otroke z napotnico centra za
socialno delo ali šolske svetovalne
službe pa je brezplačna. Starejšim
osnovnošolcem in srednješolcem
so namenjene Ustvarjalne počitni-
ce (delavnica oblikovanja ter glas-
bena in lutkovno-gledališka delav-
nica), ki bodo ob popoldnevih od
16. ure. Cena posamezne delavnice
je štiri tisoč tolarjev; otrokom iz so-
cialno ogroženih družin iz Ljublja-
ne ni treba plačati. Zaradi omejene-
ga števila udeležencev se je treba
čim prej prijaviti – po telefonu
01/439 49 50 ali elektronski pošti
group3.izida@guest.arnes.si.

Krompirjeve počitnice
v naravi

Otroci, ki bi se med prostimi
dnevi raje potepali kje zunaj, se
lahko udeležijo Sofistkovih krom-
pirjevih počitnic – tudi tokrat jih
pripravlja Sofistus, zavod za sodob-
no izobraževanje. Preživeli jih bo-
do na Svetini, v Alminem domu, v
štiri dneh (od 2. do 6. novembra) pa
se bodo prepuščali domišljiji in se
odpravili kakšnih petsto let nazaj, v
svet vitezov in čarovnic. Prijave
(število knezov Sofi in princesk So-
fi je namreč omejeno) zbirajo po te-
lefonu 031 471 989 ali elektronski
pošti info@sofistek.info.

Ravno tako čarovniško bodo
obarvane počitnice na Ranču Kaja
in Grom (Razgor 11, Vojnik). Tam
bo namreč čarovniški teden (od 28.
oktobra do 5. novembra), v kate-
rem se bodo otroci učili jahanja,
spoznavali konje in se učili skrbeti
zanje, obenem pa se bodo urili v ča-
rovniških veščinah. Načarali bodo
material za čarovniška oblačila in
jih izdelali, rajali v »strašnem oko-
lju« ter se odpravili na pojedino
»tam nekje«. Tabor, ki stane
49.800 tolarjev, je primeren za
otroke od osmega leta starosti,
sprejmejo pa najmanj pet in največ
dvanajst udeležencev, zato morajo
starši otroke čim prej prijaviti na
03/427 01 18 ali ranc@siol.net.
Simona Bandur

Varstvo in dejavnosti med jesenskimi počitnicami

Domišljiski izlet v svet
vitezov in čarovnic
Zveze in društva prijateljev mladine organizirajo delavnice in varstvo – Izidine
ustvarjalne počitnice – Čarovnice pri Sofistku in na Ranču Kaja in Grom
Tokratne krompirjeve počitnice bodo po dejavnostih bolj skope kot v preteklih letih, saj sta prva dneva proste-
ga tedna (od 31. oktobra do 4. novembra) praznika. Otroci se bodo tako različnih delavnic lahko udeležili po ve-
čini le od 2. do 4. novembra, nekoliko daljši bodo programi taborov, a tudi ti so po informacijah, ki smo jih do-
bili v uredništvo, precej redki. Sicer pa so številne zveze in društva prijateljev mladine po Sloveniji pripravili var-
stvo.

Pogled

V zadnjem času opažamo po-
sebno skrb za prihodnost poklic-
nih in srednjih strokovnih izobra-
ževalnih programov (glej prejšnjo
Delovo prilogo Šolstvo). V pripra-
vi so novi programi srednjega
strokovnega in srednjega poklic-
nega izobraževanja. V duhu zgoraj
omenjenih usmeritev bi pričako-
vali, da ni dilem, kako prenoviti te
programe. Toda zdaj, ko konkre-
tne rešitve prihajajo v javnost, se
je pokazalo, da je predlagana pre-
nova bolj podobna scenariju za sa-
mouničenje kot pa načrtu za dose-
ganje lepše prihodnosti.

Prenova programov sledi izho-
diščem, ki so zapisana v dokumen-
tu Izhodišča za pripravo izobraže-
valnih programov nižjega in sre-
dnjega poklicnega izobraževanja
ter programov srednjega strokov-
nega izobraževanja (naprej Izho-
dišča). Izhodišča so bila oblikova-
na v letu 2001, sprejel jih je Stro-
kovni svet RS za poklicno in stro-
kovno izobraževanje. V njihovem
splošnem delu najdemo številne
misli, ki namigujejo na to, da se pi-
sci zavedajo, kateri so glavni cilji
prenove, ki jih je treba zasledovati,
in katera so pomembna znanja in
kompetence, ki bi jih moralo zago-
toviti srednje poklicno in strokov-
no izobraževanje.

V Izhodiščih med cilji prebere-
mo: »Bistveni cilj praktičnega izo-
braževanja in poklicne usposobi-
tve kot celote je razvijanje sposob-
nosti reševanja problemov z razu-
mevanjem teoretičnih temeljev
posameznega delovnega procesa
ali poklicnega opravila ter na tej
intelektualni podlagi dosežena
poklicna izurjenost, zanesljivost
in rutina.«

Ob prebiranju ciljev se zdi po-
vsem logično, da bi za doseganje
teh morali dati večji poudarek na-
ravoslovnim vsebinam, seveda v
novih zvezah, ki naj bodo bližje
specifikam poklicnih usmeritev.
Toda predlagana Izhodišča v tej
točki zavijejo z dobro začrtane po-
ti in naredijo povsem nerazumni
obrat. Za vse tri naravoslovne
predmete (biologijo, kemijo in fi-
ziko) predlagajo zmanjšanje sku-
pnega števila ur za skoraj 30 od-
stotkov, največ pri fiziki, za skoraj
polovico! Po »sekanju« bi tako na
primer na številnih programih
število ur fizike s sedanjih 210
zmanjšali na borih 70. In kam bi
šle »obglavljene« ure? Šole bi jih
po svoji presoji dodelile t. i. stro-
kovno-teoretičnim predmetom in
praktičnemu izobraževanju, med
katerimi seveda ni naravoslovnih
predmetov.

Utemeljitev zmanjševanja šte-
vila naravoslovnih ur, češ da so
naravoslovne vsebine pogosto že
vsebovane v strokovnih predme-
tih, je naravnost smešna. Zakaj po-
tem ne bi podobno zmanjšali šte-
vila ur slovenščine, saj pouk v ce-
loti poteka v slovenskem jeziku?
Tudi če za hip pustimo ob strani
dejstvo, da so predlagane spre-
membe strel v lastno koleno, kar
bi se kmalu pokazalo, je že predlog
za tako velike spremembe (50 od-
stotkov!) nekaj, česar izkušen stro-
kovnjak v šolstvu kratko malo ne
bi smel dovoliti.

Kako to, da so se pisci Izhodišč
kljub dobremu poznavanju pro-
blematike in jasnim ciljem odloči-
li za tako nerazumne rešitve? Veli-
ko ali skoraj vse pove že sestava
skupine, ki jih je oblikovala. Med

pisci ni niti enega predstavnika
naravoslovnih znanosti, predstav-
nika tehniških visokih šol, kjer
številni srednješolci omenjenih
programov nadaljujejo izobraže-
vanje, kaj šele predstavnika oddel-
kov tistih fakultet, ki izobražujejo
učitelje naravoslovnih predmetov
in razvijajo ustrezne študijske pro-
grame specialnih didaktik.

Izločitev stroke (pedagoških
smeri naravoslovnih znanosti) iz
oblikovanja izobraževalnih pro-
gramov in iz sprejemanja ključnih
dokumentov, ki zadevajo usodo
naravoslovnih predmetov, je znan
pojav. Pred dvema letoma so prav
tako brez povabila stroke k sodelo-
vanju število ur fizike na progra-
mih srednjih tehniških šol elek-
trousmeritve zmanjšali za 25 od-
stotkov. Na protestno pismo pred-
stavnika fakultete za matematiko
in fiziko takratnemu državnemu
sekretarju Elidu Bandlju, v kate-
rem je bilo tudi zapisano, da želi-
mo v prihodnje sodelovati pri
oblikovanju podobnih progra-
mov, nismo dobili niti odgovora.

A vrnimo se k problemu poklic-
nega in srednjega strokovnega izo-
braževanja. Kot rečeno, je vloga
naravoslovnih predmetov ključna
pri prenovi teh programov. Odgo-
vor na zastavljene probleme ni v
razširjanju poklicnih in strokov-
nih predmetov z naravoslovnimi
vsebinami. Odgovor je v obravna-
vi naravoslovnih vsebin v novih
zvezah (kontekstih), ki bi jih pre-
mišljeno razvili v okviru special-
nih didaktik naravoslovnih pred-
metov v sodelovanju z oblikovalci
in predavatelji poklicnih in stro-
kovnih predmetov. Zakaj?

Čeprav je dokaj očitno, naj na-
vedemo nekaj razlogov. Funda-
mentalnost omogoča naravoslov-
ju, da se pojavlja v različnih konte-
kstih. V primerjavi z naravoslov-
jem so strokovni predmeti v tem
pogledu »zabetonirani«. Zamisel,
da bi naravoslovne vsebine pouče-
vali ob ustreznih strokovnih pred-
metih, zveni prav tako naivno, kot
če bi verjeli, da bomo z natančnim
poznavanjem sestavnih delov mi-
krovalovne pečice razumeli prin-
cip njenega delovanja.

Drugi argument pa je, da imamo
pri naravoslovnih predmetih od-
delke, katedre in smeri, ki že dese-
tletja razvijajo in poučujejo speci-
alno didaktične predmete. Na teh
oddelkih hkrati potekajo progra-
mi stalnega strokovnega izpopol-
njevanja za učitelje. Vsega tega ni
na fakultetah, na katerih se šolajo
bodoči učitelji strokovno-teoretič-
nih predmetov in praktičnega izo-
braževanja. Ti naj bi opravili po
osnovnem študiju le dodatno izo-
braževanje iz splošnih pedagoško-
psiholoških predmetov, pogosto
pa tudi te minimalne dodatne izo-
brazbe nimajo. Prenovo progra-
mov poklicnih in srednjih stro-
kovnih šol je torej najbolj logično
in tudi najbolj racionalno iskati v
vsebinskem prilagajanju progra-
mov naravoslovnih predmetov.
Ni treba posebej poudariti, da bi
takšna prenova zahtevala kvečje-
mu povečanje obstoječega števila
ur naravoslovnih predmetov, vse-
kakor pa ne zmanjševanja.

Zgodba o prenovi poklicnih in
srednjih strokovnih programov
pa je šele prva zgodba o prenovah,
ki, upajmo, še ni končana (tako bi
se dalo soditi tudi iz objavljenega
pogovora z gospodom Boštjanom
Zgoncem, ki smo ga lahko brali v
prejšni prilogi Šolstvo). Pred nami
je prenova gimnazijskih progra-
mov. Vloga naravoslovnih pred-

metov v gimnazijskih programih
je prav tako ključnega pomena za
zagotavljanje kakovostnega zna-
nja, na katerem bomo lahko gradi-
li uspešno domačo znanost in do-
segli primerno splošno znanstve-
no in tehnološko izobraženost ce-
lotnega prebivalstva.

Zato velja enako opozorilo pred
nevarnostjo strela v lastno koleno
tudi tistim, ki vidijo prenovo gi-
mnazij v zmanjšanju obsega nara-
voslovnih predmetov pod krinko
izbirnosti. Gimnazija brez naravo-
slovja ali samo z vzorcem naravo-
slovja ni korak nazaj, temveč ko-
rak v prepad. Današnja slovenska
gimnazija je predvsem družbo-
slovno-jezikovna šola. Raven na-
ravoslovnotehnične izobraženo-
sti, ki jo lahko v danih razmerah
slovenska gimnazija zagotavlja, pa
je daleč pod tisto, ki naj bi nam v
prihodnje zagotavljala gospodar-
sko konkurenčnost in potrebno
splošno izobrazbo. Upamo, da bo
spoznanje o tem prišlo v širšo
družbeno zavest še pred napove-
dano prenovo gimnazij.

Kot kaže, mnogi hote ali nehote
napačno tolmačijo slogan »dati
učencem manj, da bi odnesli več«
(najdemo ga tudi v Izhodiščih).
»Manj« ne pomeni manj ur pri po-
sameznem predmetu, temveč
manj različnih vsebin, a te je treba
obdelati poglobljeno, v povezavi z
drugimi predmeti, v luči aktualnih
dogajanj, o njih pisati, diskutirati
in iz njih črpati navdih.
Doc. dr. Gorazd Planinšič, Fakulteta
za matematiko in fiziko, UL;
Prof. dr. Mojca Čepič, Pedagoška
fakulteta, UL; Rasto Snoj, profesor fizike;
Prof. dr. Jasna Štrus, Oddelek za
biologijo Biotehniške fakultete, UL;
Prof. dr. Margareta Vrtačnik,
Naravoslovnotehniška fakulteta, UL;
Doc. dr. Nataša Vaupotič, Pedagoška
fakulteta, UM; Prof. dr. Marko Marhl,
Pedagoška fakulteta, UM;
Prof. dr.  Nataša Bukovec, Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo, UL

Dobra izhodišča, zgrešene rešitve
Kam v resnici pelje prenova srednjih strokovnih in poklicnih programov
Vse bolj postaja jasno, da bo naša prihodnost odvisna od gospodarske konkurenčnosti, ta pa od naše inventiv-
nosti. Prav tako je čedalje bolj jasno, da za doseganje gospodarske konkurenčnosti ne bo treba le povečati vla-
ganja v znanost, ampak tudi temeljito prenoviti izobraževalne programe na vseh ravneh. Primeri uspešnih dr-
žav, po katerih se zgledujemo, jasno kažejo, da ima ključno vlogo pri doseganju gospodarske konkurenčnosti
poleg skrbi za trajnostni razvoj prav poudarek na naravoslovnem izobraževanju.

Osnovnošolci so tekmovali v logiki
V soboto je na 22 šolah po Sloveniji potekalo 20. dr-
žavno tekmovanje iz logike za osnovnošolce, ki ga že
več let organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije
(ZOTKS) v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko v
Ljubljani. Udeležilo se ga je 1700 tekmovalcev iz 300
šol. Rezultati so objavljeni na spletni strani ZOTKS.
Najboljši učenci bodo nagrajeni na sklepni prireditvi
letošnjega tekmovanja, po končanem tekmovanju di-
jakov in študentov, v soboto, 19. novembra, na Fakul-
teti za elektrotehniko v Ljubljani.
Častni pokrovitelj letošnjega državnega tekmovanja iz
znanja logike je minister za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo dr. Jure Zupan. Tekmovanje iz logike je

eno najbolj množičnih tekmovanj iz znanj v Sloveniji.
V zadnjih letih se tekmovanja, ki poteka na šolski in dr-
žavni ravni, vsako leto udeležuje več kot 16.000
osnovnošolcev, srednješolcev in študentov.
Namen tekmovanja je otroke in mladino spodbujati in
učiti logičnega razmišljanja, ki postaja ena najpo-
membnejših sposobnosti in veščin sodobnega člove-
ka. Vse več je namreč področij, kjer je uporaba logike
še posebno pomembna. Najboljši način za urjenje lo-
gičnega mišljenja je reševanje logičnih nalog, žal pa te-
ga še ni v rednem pouku na šolah, čeprav učenci radi
rešujejo takšne naloge, ugotavljajo organizatorji. A. Ž.
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