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Na eni od tiskovnih konferenc
ministra za šolstvo dr. Milana Zve-
ra smo izvedeli, da ste ustno poro-
čilo o delu komisije že predstavili
na kolegiju ministra, prve rešitve
pa naj bi bile znane januarja. O
čem govori poročilo?

»V poročilu smo poskušali po-
vzeti dosedanje delo komisije. Po-
udarili smo predvsem, da naj bi bi-
lo temeljno vodilo dijakocentrič-
nost. Gimnazije naj bi imele jedrni
del programa, dosti večji kot do
zdaj pa naj bi bil pomen izbirnosti.
Dijaki, starši, posamezne šole in
država naj bi bili soodgovorni pri
oblikovanju kurikula. Vzpostavili
naj bi dejansko avtonomijo šol in
učiteljev, šolanje pa bi se lahko
končevalo različno.«

Ali ste že opredelili koncept gi-
mnazijskega programa?

»To je splošnoizobraževalni
program, ki ni namenjen zgolj in
samo nadaljevanju študija, ampak
z izbirnostjo omogoča tudi prido-
bitev ustrezne poklicne kvalifika-
cije. Izobražuje in usposablja za ži-
vljenje in za nadaljnji študij na po-
ti do poklica. Splošna izobrazba
usposablja dijake in dijakinje za
razumevanje samega sebe, druž-
benega, kulturnega in naravnega
okolja, iz različnih zornih kotov.
Dijaka usposablja za odgovornega
člana skupnosti, ki se zaveda etič-
ne in moralne razsežnosti življe-
nja. Pripravlja ga na vseživljenjsko
učenje, spodbuja k samoizobraže-
vanju in stalnemu razvoju. Pouče-
vanje upošteva in razvija različne
načine opazovanja in analiziranja
naravnega, družbenega in kultur-
nega okolja ter zahteva dijakovo

aktivno in ustvarjalno vključeva-
nje v iskanje odgovornih oblik so-
žitja v sodobni družbi.«

Kako opredeljujete dijakocen-
tričnost?

»To je eden od temeljnih poj-
mov, ki jih najdemo v novi paradi-
gmi načrtovanja, organiziranja in
uresničevanja pedagoškega proce-
sa. Temelji na poglobljenem pri-
stopu pri določanju ciljev izobra-
ževalnega procesa kot rezultatov,
ki jih je na koncu izobraževanja
mogoče demonstrirati in so izraz v
prihodnost naravnanega razmi-
sleka o tem, kar naj bi dijak potre-
boval za uspešnost. Pri tem je v
ospredju skrb za razvoj in dosega-
nje uspeha, to je uspešnega konca
izobraževanja vsakega vključene-
ga dijaka in dijakinje, kar se da
opredeliti z načelom 'uspeh za
vse'. To pa je mogoče zagotoviti le
upoštevanjem še drugih načel – iz-
birnosti, vzajemne odgovornosti
pri načrtovanju kurikula, avtono-
mije učiteljev in šol, različnih na-
činov dokončanja izobraževanja.«

Gimnazije so bile včasih elitne
šole, zdaj postajajo vse bolj mno-
žične. O tem tudi zgovorno govo-
rijo številke: pred desetletjem se
je na gimnazije vpisovalo 24,7 od-
stotka dijakov, letos pa 41,5 od-
stotka. Ali je množičnost nujno tu-
di slaba oz. elitnost nujno tudi do-
bra? Kam se nagiba vaša komisija?

»Komisija ne more spreminjati
krute socialne realnosti. Upošte-
vali smo sedanje stanje, ki je po-
vsem primerljivo z evropskimi
razmerami, in poskušamo izobli-
kovati takšen model, v katerem
moramo ustrezno dokončanje šo-

lanja zagotoviti vsakomur. To pa
ni nujno polna matura v sedanjem
pomenu, torej iz petih predmetov.
Vprašanje elitnosti šol se nujno
vzpostavlja znotraj sistema kot ka-
kovost, ki jo lahko ponudi posa-
mezna šola, in se tako razlikuje od
drugih znotraj tega programa ter
dobi specifično prepoznavnost.
Vprašanje elitnosti v klasičnem
smislu, definirano z zelo zaostre-
nimi pogoji za vpis okoli petine
populacije, ni več smiselno. Pa tu-
di dolgoročno ni več družbeno
ustrezno, če mislimo resno s tezo o
'na znanju temelječi družbi'.«

Ali je mogoče ohraniti množič-
nost gimnazijskega programa, ne
da bi se zmanjšali kakovost in
predpisana raven zahtevnosti?

»Vprašanje kakovosti ni nujno
povezano s številom tistih, ki so
vključeni v posamezni program,
ampak veliko bolj s profesionalno
ozaveščenostjo tistih, ki ga tvorno
(so)ustvarjajo in nato tudi (so)ure-
sničujejo. Problem predpisane
ravni zahtevnosti pa se pogosto
skriva v neustreznem pojmovanju
'splošne izobrazbe', ki naj bi jo gi-
mnazijski program zagotavljal.
Pod ta plašč nekateri poskušajo
skriti preveč tistega, kar spada pod
posebna ali celo specialna znanja,
vednosti in spretnosti.«

Po ugotovitvah strokovnjakov
in spremljave na zavodu za šol-

stvo so gimnazijski učni načrti še
vedno preobsežni, premalo je
medpredmetnega povezovanja,
pouk ni dovolj problemsko narav-
nan, mladi menijo, da je nezani-
miv in dolgočasen, učitelji pa toži-
jo nad prepolnimi razredi, v kate-
rih je tudi do 34 dijakov. Kaj kaže-
jo analize, ki jih je do zdaj naredila
vaša komisija?

»To ni vprašanje za našo komisi-
jo, ampak za strokovnjake, tudi za
strokovnjake na zavodu za šol-
stvo, ki spremljajo gimnazijski
program že od začetka prenove,
torej od leta 1992. Gre namreč za
metodološki nesporazum – naša
komisija ne pripravlja učnih načr-
tov, to bo delo predmetnih komisij
na zavodu za šolstvo, ko bo naša
komisija dokončno izdelala te-
meljni koncept gimnazij.«

Kaj menite o sodobnih pristo-
pih, ki jih je uspelo pripraviti dose-
danjim komisijam – zavod za šol-
stvo že vpeljuje nekatere projek-
te, denimo evropske oddelke na
14 šolah, model didaktične preno-
ve gimnazij na sedmih šolah,
usposabljanje učiteljev multipli-
katorjev itn.? Ali jih boste vključili
v tokratno prenovo gimnazij?

»Kot sem dejal, so didaktična
prenova in drugi projekti že nasle-

dnji korak, za katerega pa naša ko-
misija, ki zdaj poskuša oblikovati
temeljni koncept prenove gimna-
zij, ni pristojna. Vsekakor pa so
nam njihove ugotovitve in neka-
teri predlogi lahko v dobro oporo
pri oblikovanju koncepta.«

Ob prihodu devetletkarjev v gi-
mnazije in ob vse večjem vpisu bo
vanje verjetno treba vpeljati večjo
izbirnost in diferenciacijo oz. več
zahtevnostnih ravni učenja in po-
učevanja za večje število predme-
tov; tako so usmerjene tudi gi-
mnazije v Evropi. Kaj načrtujete v
zvezi s tem?

»Izbirnost, diferenciacija, zah-
tevnostne ravni so vsekakor po-
membni gradniki za pripravo no-
vega modela gimnazijskega izo-
braževanja. Pri tem pa ugotavlja-
mo, da je to precej omogočal že do-
sedanji program, čeprav pogosto
ni bil ustrezno finančno podprt
zaradi veljavnosti temeljnih nor-
mativov, ki pa se bodo tudi čisto
evolucijsko spremenili. Prihajajo-
če generacije so namreč vse manj-
še in zaradi tega se bodo spremeni-
li tudi normativi.«

Mnogo strokovnjakov meni, da
bi bilo treba temeljito spremeniti
tudi maturo, ki ne dopušča izbir-
nosti, učitelji namreč delajo veči-
noma po maturitetnih izpitnih ka-
talogih, saj želijo predelati snov v
celoti in tako dijake čim bolje pri-
praviti na končni izpit. Ali bo tu
kaj sprememb?

»Matura je naravni konec gi-
mnazijskega izobraževanja. Zato
lahko pričakujemo, da bo spre-
memba gimnazijskega programa
nujno povzročila tudi spremembo
mature, ki je danes predvsem kla-
sifikacijski instrument za vpis na
fakultete in visoke šole ter mnogo
manj zvezni konec gimnazijskega
izobraževanja. Vsekakor bo to dol-
goročno pomenilo, da matura ne
bo (več)določala narave gimnazij-
skega programa, ampak bo gimna-
zijski program imanentno določal
naravo mature.«

Ali bodo obstali pred leti vpelja-
ni novi tipi gimnazij, ki so nastali
poleg splošne: tehniška, ekonom-
ska, umetniška in klasična?

»O tem je še prenaglo govoriti.
Menimo pa, da je lahko raznoli-
kost v ponudbi primerjalna pre-
dnost, s katero bo lahko neka šola
postala prepoznavna in si zagoto-
vila dovolj dijakov in tako razvoj v
prihodnosti.«

Slišali smo, da naj bi naravo-
slovne predmete, fiziko, kemijo in
biologijo, združili v enega.

»To je zgolj zlobno natolceva-
nje. O tem komisija ni nikoli raz-
pravljala.«

Prav gotovo bo tudi pri gimna-
ziji, tako kot je bilo pri prenovi
osemletke, potekal hud boj med
strokami – vnele se bodo razprave
o številu ur za posamezne pred-
mete, v katerem letniku bo ka-
kšen predmet itn. Kaj bo glavno
vodilo pri tem?

»Morda res. Vendar še nismo
prišli do te točke. Verjetno je bolj
pomembna opredelitev jedrnega
in izbirnega programa in določa-
nja temeljnih pravil notranjega
oblikovanja kurikula na posame-
zni šoli, kar naj na eni strani zago-
tovi prepoznavnost gimnazijskega
programa in na drugi pušča dovolj
prostora avtonomiji dijakov, uči-
teljev in šol.«
Andreja Žibret

O prenovi slovenskih gimnazij s prof. dr. Bojanom Borstnerjem

Temeljno vodilo je uspešen
konec izobraževanja za vse
Gimnazija ni namenjena zgolj nadaljevanju študija, ampak z izbirnostjo omogoča
tudi pridobitev ustrezne poklicne kvalifikacije – Pričakujemo lahko tudi spremembo mature
V zadnjih letih je bilo ustanovljenih kar nekaj komisij za prenovo gimna-
zij, pa nobena ni zmogla opraviti dela temeljito in do konca. Kje tiči
vzrok, da je tako težko ustrezno prenoviti in posodobiti gimnazije? »Tež-
ko bi sodil, kaj se je dogajalo v drugih poskusih. Glede na to, kako poteka
delo v naši komisiji, bi lahko rekel, da gimnazijsko prenavljanje ni nič tež-
je ali drugačno od denimo prenavljanja študijskih programov na podlagi
bolonjske reforme,« pravi prof. dr. Bojan Borstner, predsednik Komisije
za pripravo koncepta nadaljnjega razvoja gimnazijskega programa in
umeščenosti splošne izobrazbe v srednješolske programe in dekan Peda-
goške fakultete Univerze v Mariboru.

Prenavljanje slovenskih gimnazij
Od leta 1959 se je gimnazija pogosto spreminjala, nikoli pa radikalno. Slo-
venske gimnazije so zaprli leta 1980 z vpeljavo usmerjenega izobraževa-
nja, nato so bile leta 1990/91 ponovno uvedene, matura pa je bila znova
vpeljana leta 1994.
S prenovo devetletke se je sredi 90. let prejšnjega stoletja začela tudi pre-
nova gimnazij, od leta 1996 do 1998 je potekala prenova gimnazijskih uč-
nih načrtov, glavni cilj je bila njihova razbremenitev, ki pa ni bila uspešna.
Takrat so bili poleg obstoječe splošne gimnazije vpeljani novi tipi: tehni-
ška, ekonomska, umetniška in klasična.
Na zavodu za šolstvo so leta 2002 imenovali 16-člansko razširjeno po-
dročno komisijo za gimnazije, ki so jo sestavljali predstavniki zavoda, mi-
nistrstva za šolstvo, znanost in šport ter osem ravnateljev splošnih in
strokovnih gimnazij, vodil pa jo je takratni direktor zavoda za šolstvo
Alojz Pluško. Nekateri so bili prepričani, da je dovolj, če programe le no-
tranje vsebinsko prenovijo, drugi pa so menili, da gimnazije potrebujejo
temeljitejšo prenovo. Najprej je kazalo, da bo obveljala prva ideja. Po ana-
lizah stanja, določitvi kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih podpro-
jektov prenove gimnazij pa so ugotovili, da se bo treba temeljiteje lotiti
celotnega kompleksa gimnazijskega in splošnega izobraževanja, pri če-
mer potrebujejo močno skupino strokovnjakov, v kateri bo zastopana tu-
di akademska sfera.
Ta skupina je prenehala delati, takratni šolski minister dr. Slavko Gaber pa
je konec marca 2004 imenoval 12-člansko Komisijo za pripravo koncepta
nadaljnjega razvoja gimnazijskega programa in umeščenosti splošne izo-
brazbe v srednješolske programe, ki jo vodi dekan Pedagoške fakultete
Univerze v Mariboru prof. dr. Bojan Borstner. Novi šolski minister dr. Mi-
lan Zver pa je februarja letos imenoval novo komisijo z istim imenom, ki
ima skupaj s predsednikom 19 članov in jo prav tako vodi prof. dr. Bor-
stner; mandat ji poteče 25. februarja 2007: sedem članov je iz akademskih
krogov (med njimi sta predsednik strokovnega sveta za splošno izobraže-
vanje in predsednik maturitetne komisije), šest je ravnateljev, trije profe-
sorji, trije pa so iz Centra za poklicno izobraževanje, Šole za ravnatelje ter
Urada za razvoj šolstva.

Prof. dr. Bojan Borstner
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Nada Kirn Špolar, direktorica
Sezama, združenja za otroke in

starše, je v pogovoru za Delo deja-
la, da imajo v Sezamu od 30 do 40
zelo dejavnih inštruktorjev, veči-
noma študentov. »Vsako leto na
novo sprejmemo 40 do 50 mladih,
ki bi radi pomagali vrstnikom in
tudi najmlajšim otrokom. Naši in-
štruktorji so otrokom in šolarjem
tudi prijatelji, zaupniki in pomoč-
niki staršem. Večina staršev se za-
to že na začetku šolskega leta na
nas obrne z namenom, da jim naj-
demo koga, ki dobro obvlada ma-
tematiko, fiziko, kemijo, sloven-
ščino in kakšen tuji jezik. Pri teh
predmetih imajo šolarji namreč
največ težav, in zato starši želijo
podporo in pomoč od zunaj, da so
razbremenjeni skrbi. Inštruktor
prevzame nekakšen nadzor nad
postopnim pridobivanjem znanja
otroka.« Kakor pravi Kirnova, in-
štruktorji niso le bergla ali potuha
otrokom. Gre za to, da starši nima-

jo pretiranih skrbi, ali bo njihov
otrok zmogel učno snov ali ne.
Največ inštrukcij je, razlaga, na
predmetni stopnji in v srednji šo-
li.

Inštruktorji Sezama razlagajo,
da se številnim otrokom in mla-
dostnikom zatakne zato, ker so
pozabili sistem učenja ali nimajo
pravih metod zanj. Kirnova pravi,
da mora inštruktor velikokrat po-
polnoma na novo vzpostaviti ta si-
stem. Inštruktor je tudi tisti, ki s
tem, ko vsak teden pride na dom k
šolarju, otroka nadzira in ga spod-
buja k reševanju nalog, pisanju
domačih nalog, učenju. Mar to
počnejo zato, ker so otroci leni,
njihovi starši pa preveč popustlji-
vi? »Na to vprašanje se ne da od-
govoriti kar tako, saj je vsak otrok
unikat, vzroki za neznanje ali po-

trebo po pomoči pa vselej raznoli-
ki. Dobro je, da inštruktor kot pri-
jatelj, zaupnik ali mentor otroka
motivira k delu in utrjuje njegovo
načeto samopodobo – ker njegovi
straši tega ne zmorejo, njegovi
učitelji pa so se očitno prav tako
izgubili, bodisi zaradi prevelikega
števila otrok v razredu bodisi za-
radi slabega pedagoškega znanja
ali prenapetega urnika.«

Starši v Sezamu za inštrukcije
plačujejo od 1300 (nižji razredi
osnovne šole) do 1700 tolarjev
(višji razredi v OŠ in srednja šola).
Včasih inštrukcije potrebujejo tu-
di študentje. Dobijo jih pri učite-
ljih in profesorjih, a so nekajkrat
dražje od Sezamovih. Kirnova ra-
zloži, da ji mladi inštruktorji, ko
pridejo v Sezam, povedo, kako sla-
be izkušnje so imeli pri iskanju de-
la inštruktorjev, saj so na njihove
telefonske številke v oglasih klica-
li davčni inšpektorji, ki preverjajo
delo na črno. To je za marsikatere-
ga študenta zelo neprijetna izku-
šnja, saj ne ve, da dela kaj narobe.

Pojasnjuje, da se na šolah znova
in znova pojavljajo podobni vzor-
ci »kaznovanja« razredov zaradi
neznanja šolarjev. »Starše to, pre-
senetljivo, vse manj skrbi in hitro
poiščejo inštruktorje. Nekateri tu-

di pretiravajo in jih najamejo že v
prvem triletju osnovne šole. Otro-
ci v osnovni šoli načeloma sploh
ne bi smeli imeti inštrukcij.« Te v
osnovni šoli lahko pomenijo le

dvoje: da so učni programi pre-
zahtevni ali pa da starši pretirava-
jo.

Da nekateri z inštrukcijami do-
bro živijo, da je pri nas že veliko
podjetij, ki se ukvarjajo samo z in-
štrukcijami in imajo zaposlene ce-
lo poklicne inštruktorje, ni več
skrivnost. Na vprašanje, ali je to
dobro ali ne, Kirnova nima na-
tančnega odgovora. Je pa pro-
blem, pravi, ko v razredu veliko
otrok dobi negativno oceno pri
nekem predmetu in popravljavci
ocen takoj najamejo inštruktorja.
To je zanjo pretirano, saj je in-
štruktor v takšnih primerih res le
bergla, na drugi strani pa nekateri
učitelji pri šolarjih še vedno iščejo
neznanje namesto znanja.
Aleš Čakš

Dijaška organizacija Slovenije
(DOS), ki se zavzema za pravice
srednješolcev, še nima
podatkov o tem, koliko dijakov
se pri nas odloča za inštrukcije
in pri katerih predmetih so
najpogostejše. Dijaška
organizacija se strinja, da bi
srednje šole organizirale
inštrukcije tudi na šoli. Po
njihovem se jim zdijo zelo
pomembne, pa ne zgolj za tiste,
ki učne snovi ne razumejo in jo
teže dojemajo, temveč tudi za
one, ki bi radi svoje znanje
izpopolnili. Manj spodbudne pa
se jim zdijo cene inštrukcij. Te so
zelo visoke (tudi 5000 tolarjev
in več), nepregledne in mogoče
se dijaki ravno zaradi njih ne
obrnejo vedno na inštruktorje,
temveč na sošolce, prijatelje,
starše. DOS predlaga, da bi šole
priskrbele inštruktorje in jih tudi
zaposlile, kar bi pomenilo, da bi
bile inštrukcije za dijake
brezplačne.

Barbara Valte, 22, je študentka na
Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer
predšolska vzgoja. V Sezamu kot
inštruktorica dela leto dni. Z inštrukcijami
ima izkušnje še iz dijaškega življenja, ko je
v dijaškem domu, predvsem z znanjem iz
matematike in slovenščine, včasih tudi iz
teorije glasbe, pomagala sošolcem. Kakor
pravi, je zelo pomembno, da učenec ali
dijak zaprosita za inštrukcije takoj, ko se
pokažejo težave. Veliko bolj pa je seveda
učinkovito sprotno delo. Barbara starše
opozarja, naj jih ne bo sram, če njihov

otrok potrebuje pomoč. »V razredu je 30 otrok in profesor se pač ne
more vsakemu individualno posvetiti. Slabši učenci zato včasih
potrebujejo inštruktorja, da doma z njim še enkrat predelajo
tekočo snov iz predmeta, pri katerem imajo težave. Nekateri učenci
pač niso sposobni za vse, zato jim inštruktorji pomagamo, da
dosežejo boljši učni uspeh.« Po njenem starši velikokrat prepozno
zaprosijo inštruktorje za pomoč. Ko je šolar že pod pritiskom, ko
ima že slabe ocene, je lahko že prepozno.

Inštrukcije za šolarje

Inštruktorji niso le bergla
in potuha šolarjem
Učenci in dijaki pozabijo sistem učenja – Inštruktorje preverjajo davčni inšpektorji
Brezplačne inštrukcije za dijake na šoli? – Sumljive posredovalnice inštrukcij
Obsežnejše raziskave o inštrukcijah pri nas še ni bilo, ni pa neznanka, da
so najpogostejše v srednjih šolah, zlasti po njih povprašujejo dijaki po-
klicnih šol. Inštruktorji, večinoma študentje, so najbolj zaželeni proti
koncu šolskega leta, ko se zaključujejo ocene. Dijaki se za inštrukcije
odločajo zaradi slabih ocen, mnogo redkeje pa, da bi pozitivno oceno iz-
boljšali. Bolj kot za dijake pa so inštrukcije sporne za učence v osnovnih
šolah. Ponudb je ogromno, zlasti na internetu, kjer mrgoli posredovalnic
inštruktorjev, pomoč šolarjem pa ponujajo tudi študentski servisi. Starši
in šolarji bi morali biti do posredovalnic na spletnih straneh nekoliko su-
mničavi oz. previdni, saj inštruktorji niso preverjeni, cene pa včasih preti-
rano visoke.

Nada Kirn Špolar
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Ameriški psihologi v zvezi s kri-
tičnim, morda celo odklonilnim
odnosom mladostnikov do formal-
nega učenja, šole ter vzgoje in izo-
braževanja poudarjajo, da bi morali
šolniki pa tudi starši in strokovnja-
ki otroke prepričati, da šola ni sama
sebi namen, marveč je nepogrešlji-
vi način priprave na samostojno,
odgovorno, ustvarjalno, uspešno,
zanimivo in zadovoljno življenje.
Kar so poudarjali že Latinci, »Ne
učimo se za šolo, ampak za življe-
nje«, pa bi se moralo nenehno in na
vsakem koraku potrjevati v vsakda-
njem utripu vzgojno-izobraževal-
nih ustanov.

Ameriški strokovnjak, dr. Phil
McGraw, je zelo pragmatičen:
»Otrokom je treba povedati in po-
kazati, da je šola lahko prijetna in
zabavna, da se v njej lahko naučijo
in izvejo veliko zanimivega, upo-
rabnega in zabavnega. Da je celo
boljša od računalnika in televizije,
ki sta le dva v vrsti izbranih elemen-
tov dogajanja v kovnicah modrosti
in učenosti.«

Skupina japonskih strokovnja-
kov je v želji, da bi ugotovila kon-
kretni vpliv in učinek pozitivnega
odnosa in posledične oziroma spre-
mljajoče ugodne atmosfere v razre-
du na vedenje, razmišljanje in rav-
nanje učencev, v poskusih na pro-
stovoljcih iz vrst osnovnošolcev več
let spremljala in analizirala dejav-
nike, ki vplivajo na otrokov odnos
do šole in učenja ter posledično tu-
di na njegov učni uspeh. Tako so
potrdili hipotezo, da je današnjim
otrokom in mladini najbolj pisana
na kožo šola, v kateri se med uče-
njem tudi zabavajo. Radi imajo šo-
lo, ki jim omogoča, da izživijo svoje
ambicije, izrazijo svoje mnenje,
upoštevajo svoja nagnjenja ter ra-
zvijajo svoje darove in osebnost ta-
ko, kot so si zamislili.

Če šola velja za nekaj prisilnega,
ne diši nikomur. Ameriški mladin-
ski psiholog, Joe Belner, je prepri-
čan, da bi otroci najraje hodili v šo-
lo, če bi jim omogočili, da jo vsako
leto znova spoznajo in doživijo v
kar najboljši luči, nato pa jim dovo-

lili, da se sami odločijo, ali bodo še
prihajali. To bi bilo namreč veliko
bolje kot pa predpisi, da je v šolo pač
treba hoditi. Posebno nevarna se
mu zdi primerjava šole z zaposlitvi-
jo odraslih. Večina staršev vsako ju-
tro naveličano vzdihuje in tarna,
ker mora na delo, svoje otroke pa v
isti sapi prepričujejo, da morajo ho-
diti v šolo, tako kot oni v službo, da
je to pač njihova dolžnost. To po-
vzroči negodovanje in upor.

Rezultati raziskave iz leta 2000,
ki so jo izvedli med srednješolci v
Veliki Britaniji, so pokazali, da bi
več kot pol tamkajšnjih dijakov šo-
lo najraje obesilo na klin in se
ukvarjalo s čim bolj zanimivim, za-
bavnim in perspektivnim. Večina
jih je menila, da se v šoli nič ne nau-
čijo oziroma se učijo samih zastare-
lih in nepotrebnih stvari, ki jim v ži-
vljenju ne bodo nikoli koristile. V
šoli jim je večinoma dolgčas, prepri-
čani so, da v njej zapravljajo čas, da
po nepotrebnem prenašajo to tr-
pljenje in da jim spričevalo, ki naj bi
toliko pomenilo njihovim staršem
in učiteljem, ne bo omogočilo do-
bre zaposlitve, kajti večina jih bo, s
šolo ali brez, tako ali tako ostala na
cesti.

Japonci so tudi ugotovili, da mo-
rajo biti v šoli, ki bo magnet za

učence, sproščeni, navdušeni in za-
dovoljni tudi učitelji in vzgojitelji,
sicer svoje negativno razpoloženje
prenašajo na učence in izničijo vse
dobre namene. Pomemben je tudi
zgled otrokove (naj)ožje okolice,
staršev, sorodnikov, prijateljev in
njihov odnos do šole in učenja. Ra-
ziskave kažejo, da bi s spodbudno
atmosfero (pozitivno naravnano-
stjo in urejenimi razmerami) lahko
otroci in mladina brez posebnega
dodatnega truda in napora dosegli
najmanj 20 odstotkov boljši učni
uspeh.

Učitelji in vzgojitelji, ki hočejo
svoje učence in dijake motivirati za
skupno skrb za spodbudno klimo v
šoli in zunaj nje, morajo doseči, da
bodo otroci sami imeli željo hoditi v
šolo in se učiti. Najuspešneje je
skleniti »vzajemni moralni dogo-
vor oziroma kupčijo«, katerega vo-
dilo je: »Dokler jaz držim svojo be-
sedo in izpolnjujem svoje obljube,
boste tudi vi držali in izpolnjevali
svoje.« Otroci in mladi, ki imajo ob-
čutek za poštenost, pravičnost in
korektnost, bodo radi sodelovali v
tovrstni odprti in odkriti igri. V uži-
tek pa jim bo tudi, da jih odrasli je-
mljejo resno in jim zaupajo.
Nina Mazi

Spodbudno ozračje

Kako motivirati šolarje
V šoli, ki bo magnet za učence, morajo biti sproščeni, navdušeni in zadovoljni tudi učitelji
Spodbudno ozračje sodi po ugotovitvah ameriških in japonskih psiholo-
gov in pedagogov med najpomembnejše motivacijske faktorje v šolskih
klopeh. Je tudi eno najtrdnejših zagotovil, da bodo otroci radi hodili v šo-
lo, se z veseljem učili, spoštovali učitelje in vrstnike. Nasilje je namreč
običajno povezano z negativnim ozračjem ne le doma in na ulici, marveč
tudi v šoli.

Najpogosteje so inštruktorji v
izobraževalnem središču od 14. do
20. ure. Ko je povpraševanje po in-
štrukcijah največje – pred kontrol-
nimi in šolskimi nalogami, na
koncu konferenc, pred popravni-
mi izpiti itd. – se podaljša tudi nji-
hov delovnik. »Skratka,« pravi
Treven, »ko nas starši oziroma nji-
hovi otroci potrebujejo, smo jim
na voljo.«

»Na nas se starši obrnejo, ko nji-
hovi otroci potrebujejo dodatno

pomoč pri učenju, ko želijo, da
nekdo preveri njihovo znanje
pred kontrolno ali šolsko nalogo,
ko hočejo izboljšati ocene, popra-
viti negativne ocene, ko potrebu-
jejo razlago šolske snovi zaradi
daljše odsotnosti v šoli (zaradi bo-
lezni ali vrhunskih zunajšolskih
športnih dejavnosti). Dijaki četr-
tih letnikov pa k nam redno hodi-
jo tudi na celoletne priprave na
maturo.« Kdo vse hodi k njim?
»Osnovnošolci (od 5. razreda da-

lje), dijaki in študenti nižjih letni-
kov. V zadnjem času se izrazito po-
večuje povpraševanje po inštruk-
cijah med osnovnošolci. Ponuja-
mo inštrukcije za matematiko
(največ povpraševanja), fiziko, ke-
mijo, angleški, nemški in italijan-
ski jezik, slovenščino, ekonomske
predmete (poslovna matematika,
računovodstvo), strokovne pred-
mete (elektrotehnika in strojni-
štvo).« Cena šolske ure za osnov-
nošolce in dijake je 1700 tolarjev
(DDV je vključen v ceno), za štu-
dente pa 2500 tolarjev.

In kako učinkoviti so? »Smo
profesionalni inštruktorji. Pod
pojmom 'profesionalni' razume-
mo predvsem to, da smo inštruk-
torji ljudje z ustrezno izobrazbo, ki
se ukvarjamo izključno z inštrui-

ranjem, in inštrukcije za nas niso
le dodatni in hitri vir zaslužka. To
pomeni,« razlaga Treven, »da smo
našim 'strankam' na voljo vedno,
ko nas potrebujejo. Temu prilaga-
jamo svoj prosti čas, dopust ...
Učinkoviti smo, ko snov razlaga-
mo kakovostno, ko znamo pri-
sluhniti posamezniku, se mu pri-
lagoditi, mu zbuditi zaupanje in
zanimanje za predmet ipd. Izbolj-
šane ali popravljene ocene, opra-
vljena matura, kolokviji, izpiti itd.
so vedno rezultat naše kakovostne
razlage, medsebojnega zaupanja,
vztrajnosti in učenčeve pripravlje-
nosti na delo. Vsak dan sproti se
trudimo – tako mi kot otroci in di-
jaki –, da bi bili karseda učinkovi-
ti.«
Aleš Čakš

Poklicni inštruktor

Največ inštrukcij za matematiko
Poklicni inštruktorji zaskrbljeni nad vse večjim povpraševanjem po inštrukcijah
med osnovnošolci – Cena šolske ure za inštrukcijo je od 1700 do 2500 tolarjev
Tomaž Treven je poklicni inštruktor. Redno je zaposlen v podjetju oziro-
ma izobraževalnem središču Horizont v Ljubljani. Poleg njega dela tu še
pet redno zaposlenih inštruktorjev s sedmo stopnjo izobrazbe. Horizont
je od ponedeljka do petka odprt od 8. do 20. ure, ob sobotah od 8. do 14.
ure. Delovni čas inštruktorjev je zelo gibljiv, največ naročil za inštrukcije
pa imajo po 14. uri. Podatka, kakšno plačo ima poklicni inštruktor, nam
sogovornik ni razkril.
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