
Skupina študentov s Fakultete za
elektrotehniko, računalništvo in
informatiko Maribor predstavlja v
teh dneh na mednarodni delavnici
v Veliki Britaniji projekt EthnoCon,
komunikacijski pripomoček, ki
omogoča uporabnikom neposre-
dno prevajanje v različne jezike,
dostop do podatkov o kraju ali dr-
žavi, v kateri so, ali njeni kulturi. Do
delavnice, ki jo pripravljata podjetji
Microsoft in British Telecom, so se
prebili z uspehom na svetovnem
tekmovanju Imagine Cup v Jokaha-
mi, na katerem so se srečali mladi
inovatorji z vsega sveta.
Na mednarodni delavnici, imeno-
vani Pospeševanje inovacij, so se
poleg slovenskih študentov zbrale
še skupine mladih iz Brazilije, Grči-
je, Rusije, Srbije in Črne gore ter Ve-
like Britanije, tudi finalisti omenje-
nega tekmovanja, ki ga je lani pri-
pravilo podjetje Microsoft. Med nji-
hove inventivne rešitve, ki temelji-
jo na vodilu »Predstavljajte si svet,
v katerem tehnologija podira meje
med nami«, sodijo denimo virtual-
ni glasbeni studio, digitalna zape-
stnica z zmožnostjo prevajanja je-
zika gluhih ter interaktivni vodnik
za turiste.
Slovenska ekipa, ki jo sestavljajo
Miha Lesjak, Simon Jurič, Tadej
Gregorčič in Boris Krivonog z mari-
borske fakultete za elektrotehniko,
je s projektom EthnoCon – združe-
vanje kultur na tekmovanju v Joka-
hami osvojila četrto mesto, pred
tem pa je zmagala na regionalni
tekmi v Solunu (zaradi tega bo Slo-
venija prihodnje leto gostila regio-
nalni finale). Kot je povedala Saša
Mašić, predstavnica za odnose z
javnostmi Microsofta v Ljubljani,
omogoča pripomoček prevajanje
in iskanje podatkov prek osebnih
računalnikov, dlančnikov ali mobil-
nih telefonov, kar pomeni, da so
njegove storitve dostopne domala
kjerkoli po svetu. »Osnovni namen
rešitve je, da uporabniku omogoči
preprosto komunikacijo s pred-
stavniki drugih kultur, četudi ne
govori njihovega jezika.«
Na delavnici, ki bo potekala do
konca januarja, bodo imele ekipe
dostop do tehničnih in poslovnih
nasvetov sponzorskih podjetij, s či-
mer bodo dobile priložnost, da
programske aplikacije razširijo v in-
ventivne in tržno zanimive rešitve.
S. B.
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V Pisi 2006 bo sodelovalo 58 dr-
žav, za zdaj pa je težko oceniti sku-
pno število sodelujočih petnajstle-
tnikov. Po mednarodnih standar-
dih mora vsaka država zajeti naj-
manj 5250 učencev, vendar neka-
tere izberejo precej večji vzorec:
»V Sloveniji bomo zajeli okoli
8500 predvsem dijakinj in dija-
kov, nekaj pa bo tudi osnovnošolk
in osnovnošolcev, ki so dopolnili
15 let. Sodelujejo vse srednje šole,
skupaj s šolami, ki izvajajo progra-

me za odrasle, razen zavodov za
ljudi s posebnimi potrebami, če
jim ti onemogočajo normalno so-
delovanje v raziskavi. Pri tem so
srednje šole razdeljene glede na
izobraževalne programe in tako
lahko na primer srednješolski
center z več programi (gimnazij-
skim, strokovno-tehničnimi in
srednjimi poklicnimi) sodeluje z
več vzorci po 25 dijakov, denimo s
tremi po 25 dijakov,« pojasnjuje
dr. Mojca Štraus.

Sodelovalo pa bo tudi 38 osnov-
nih šol s petnajstletnimi učenka-
mi in učenci, a teh je na njih zelo
malo, in tudi šole, ki izvajajo pro-
grame za odrasle. Natančna defi-
nicija ciljne populacije v Sloveniji
je, da so to udeleženci v izobraže-
valnem sistemu, ki so rojeni v ko-
ledarskem letu 1990. V drugih dr-
žavah je lahko zaradi drugačnega
termina izvajanja raziskave na šo-
lah ta definicija malo drugačna.

Pred glavno že predraziskava
Lani spomladi je na manjšem

številu šol, sodelovalo jih je 82 z
okoli 1600 dijaki, potekal poskus,
tako imenovana predraziskava,
katere namen je bil preizkusiti vse
postopke in izpiliti metodologijo
raziskave tako, da bodo v glavnem
delu, torej spomladi letos, zajeli
čim bolj kakovostne podatke. Ka-
kšni so bili rezultati? »To ni bil re-
prezentativen vzorec v državi, za-
to nam rezultati pomagajo pred-
vsem ugotavljati morebitne po-
trebne popravke v metodologiji.
Hkrati smo preizkušali, katere na-
loge so najprimernejše za merje-
nje znanja, kot ga želimo, in po-

dobno. Rezultati iz predraziskave
zato niso primerni za ugotavljanje
in primerjanje znanja, ampak mo-
ramo počakati na glavno raziska-
vo,« pravi dr. Mojca Štraus.

Kakšen je pomen Pise in kakšno
znanje meri? Pisa meri predvsem
tako imenovane kompetence, ki
naj bi jih mladi na koncu obvezne-
ga izobraževanja izkazovali za na-
daljnje uspešno življenje in vklju-
čevanje v družbo. V preizkusih je
zajeto predvsem znanje, ki ga
učenci oz. dijaki pridobivajo pri
šolskem pouku, lahko pa tudi
drugje. Pomen Pise pa je predvsem
v tem, da omogoča mednarodno
primerljivost znanja oz. kompe-
tenc petnajstletnikov in ob tem
mnoge indikatorje, ki pomagajo
pri usmerjanju šolske politike.

Kakšna bodo vprašanja, so naši
učenci nanje pripravljeni? »Po
mnenju strokovnjakov, ki so z na-
mi sodelovali pri pripravi in pre-
vajanju preizkusov znanja, Pisinih
nalog v naših učbenikih ne najde-
mo pogosto. Tipična naloga vsebu-
je uvodno besedilo, ki mu sledi
eno ali več vprašanj. Naloge iz na-
ravoslovja, ki je glavno področje
merjenja znanja v Pisi 2006, po-
krivajo širok nabor vsebin iz bio-
logije, kemije, fizike in znanja o
Zemlji. Prav gotovo preizkusi zna-
nja ne bodo preprosti, saj poskuša-
mo meriti znanje v celotnem raz-
ponu, ki ga lahko pričakujemo od
petnajstletnikov. Nekaj nalog je
lažjih in nekaj težjih. Izvajalci razi-
skave upamo, da bodo za dijake za-
nimive in da jih bodo reševali z
vso zavzetostjo,« pravi dr. Mojca
Štraus.

Slovenski dosežki podobni
slovaškim in madžarskim?

Ali lahko predvidevate, kakšni
bodo rezultati slovenskih petnaj-
stletnikov? Že zaradi netipičnosti
nalog za naše šolsko okolje je do-
sežke težko napovedovati, odgo-
varja dr. Mojca Štraus: »Kot sem že
omenila, so naloge različne, od
lahkih do težjih. Glede na Timsso-
ve rezultate je Slovenija po dosež-
kih podobna nekaterim drugim
srednjeevropskim državam, na
primer Madžarski in Slovaški. Ne
vidim razlogov, da bi bilo pri Pisi
bistveno drugače.«

Kdaj bodo znani rezultati Pise
2006? »Nacionalno bazo podat-
kov bomo oblikovali do jeseni
2006, mednarodna baza in me-
dnarodno poročilo s primerjava-
mi z drugimi državami pa bosta
najverjetneje dostopna po decem-
bru 2007.«

Ali bo rezultate Pise mogoče ka-
ko primerjati z rezultati Timssa?
Povezave si lahko predstavljamo
različno, med Piso in Timssom so
deloma možne in deloma ne. Naj-
manj, kar nas bo zanimalo, je, da
gre za dve raziskavi o razmerah v
slovenskem šolskem sistemu, ki
bosta, čeprav se metodološko v
nekaterih elementih precej razli-
kujeta, nakazovali podobne ali ra-
zlične interpretacije. Vsekakor bo-
mo hoteli pojasniti nastale podob-
nosti in razlike, pravi dr. Mojca
Štraus.

Uporabnost rezultatov
Kako bodo rezultati Pise upo-

rabni za slovensko šolstvo, bodo
lahko nekakšna evalvacija? »Piso
lahko razumemo tudi kot neka-
kšno evalvacijo sistema. Gre za
ugotavljanje razmer v izobraže-
valnem sistemu glede določenih
elementov na nacionalni ravni in
v primerjavi z drugimi državami.
Predvsem to ni tekmovanje držav,
ampak iskanje dejavnikov, ki pri-
pomorejo k višjim dosežkom ali
pa jih ovirajo. Prav zato pa potre-
bujemo razmere, ki niso posebej
pripravljene, ampak nekako 'obi-
čajne', v katerih vsak dan sodelu-
jejo ravnatelji, učitelji, učenci in
njihovi starši. Z našimi izsledki
jim poskušamo pomagati, izbolj-
šati položaj, kadar je treba,« razla-
ga dr. Mojca Štraus.

Ugotavlja, da to ni preprosto, saj
je od številk, ki jih z analizami po-
datkov pridobimo, do sklepov in
ukrepov, ki jih je za izboljšanje tre-
ba vpeljati, še dolga pot. Dodatni
velik pomen izvajanja raziskave
Pisa v Sloveniji pa vidi v tem, da se
evropske institucije pri oblikova-
nju svojih načrtov in sklepov o šol-
skih sistemih opirajo na Pisine po-
datke in izsledke. Tako je Pisa zelo
pomembna za vključevanje Slove-
nije v Evropo ter v njene in tudi
druge mednarodne organizacije.
Andreja Žibret

Najboljši Finci
Pisa 2006 bo tretja po vrsti. V ospredju Pise 2000 je bila bralna
pismenost, Pise 2003 pa matematična pismenost. V obeh
raziskavah so bili najboljši petnajstletniki iz Finske. Strokovnjaki
pripisujejo ta uspeh predvsem veliki pozornosti, ki jo v tej državi
namenjajo izobraževanju učiteljev, saj je njihovo delo tako
kakovostno. Finci so v izobraževanju samozavestni in imajo dolgo
tradicijo sodelovanja med starši, šolo in različnimi oblastmi. Poleg
tega je poklic učitelja v tej državi zelo cenjen, njegov družbeni
pomen priznava tudi javnost. Podobne uspehe kot finski
petnajstletniki v Evropi zunaj nje dosegajo korejski. Med azijskimi
državami so v Pisi uspešne bogatejše države, medtem ko Tajsko na
primer najdemo proti dnu vseh štirih lestvic dosežkov. V Evropi pa
so pri Pisi 2003 najbolj napredovali poljski učenci. Najbolj resno so
upoštevali in izboljšali tisto, kar je skupno šolskim sistemom,
katerih učenci dosegajo najboljše rezultate: da so otroci pred
vstopom v šolo vključeni v vrtec oz. v pripravo na šolo, da je
uveljavljena pomoč slabšim učencem, da jih nikjer ne razvrščajo v
nivojske skupine in da je šola odgovorna za znanje učencev.
Preizkusi znanja v Pisi zahtevajo veliko konceptualnega znanja in
povezovanja znanja med predmeti, nekatere raziskave v Sloveniji
pa nakazujejo, da so pomanjkljivosti slovenskega šolskega sistema
prav v medpredmetnem povezovanju in uporabnosti znanja.

Koliko denarja bo namenjenega za Piso in kdo ga bo zagotovil?
Predračun za Piso v letu 2006 je v izdelavi. Denar pa bo zagotavljalo
ministrstvo za šolstvo in šport. Tam smo izvedeli, da sta Tims in
Pisa financirana iz nacionalnih sredstev in tudi iz evropskih
strukturnih skladov. Lani je bilo za Timss namenjenih 20 milijonov
tolarjev, Pisi pa 35 milijonov tolarjev. Od tega je bilo 15 milijonov
tolarjev iz evropskih strukturnih skladov. Letos bo za Piso
namenjenih 18 milijonov tolarjev iz evropskih strukturnih skladov
in 22 milijonov tolarjev domačih sredstev. Za IEA šudije, kamor sodi
tudi Timss, pa bo letos namenjenih 15 milijonov tolarjev iz
evropskih strukturnih skladov in 20 milijonov tolarjev iz
nacionalnih sredstev. Letni obseg sredstev je odvisen od poteka
raziskave in posamezne faze, so pojasnili na ministrstvu za šolstvo.

Priprave na Piso 2006, ki bo prvič tudi v Sloveniji

Tokrat v ospredju naloge iz naravoslovja
V Sloveniji bodo v Pisi 2006 sodelovale vse srednje šole in 38 osnovnih šol s petnajstletniki – Vsaka država mora zajeti najmanj 5250
učencev, slovenski vzorec pa bo imel 8500 petnajstletnikov, večinoma dijakov – Pisina vprašanja v slovenskih učbenikih niso pogosta
Letos bo med 13. marcem in 21. aprilom na slovenskih osnovnih in srednjih šolah prvič potekala mednarodna
raziskava Pisa (Programme for International Student Assessment), in sicer v okviru Organizacije za evropsko
sodelovanje in razvoj (OECD). Po mednarodnih standardih je treba testiranje oz. t. i. zajem podatkov izvesti v
največ šestih tednih, a ne čisto na začetku šolskega leta, razlaga nacionalna koordinatorica za Piso, dr. Mojca
Štraus s pedagoškega inštituta: »Kar nekaj držav bo raziskavo izvajalo v podobnih terminih kot Slovenija, ko šo-
le še niso toliko obremenjene kot na koncu šolskega leta. V Sloveniji smo šole povabili, da same predlagajo ene-
ga ali več datumov v tem terminu, ko jih lahko obiščemo.«

Horuk v nove
gimnazijske čase
Marta Zabret

Beremo, da je slovenski gimnazijski
program zastarel. Beremo, da je
neprilagojen sodobnemu času, sodobnim
generacijam, da ne podpira sodobnih
metod poučevanja. Beremo, da je

prenova gimnazij v zaključni fazi – še malo, pa se
meh razpoči, in nov program iz njega skoči. Ne
beremo, da je komaj pred desetimi leti potekala
prva novodobna matura; ne beremo, da je bil
gimnazijski program pred petimi leti prečiščen. O
tem se ne bere, o tem se ne govori. V potrošniški
dobi je vse, kar je na tržišču več kot dve leti,
zastarelo in potrebno zamenjave.

Predvsem je treba zamenjati vse, kar preprečuje
uvrstitev v vrh kakršne koli, pa čeprav najbolj
abotne statistične tabele. Denimo, da bi bilo za
enega od kazalcev, ki merijo izobrazbeno razvitost
države, razglašeno število kratkovidnih učencev
na deset tisoč prebivalcev. V silnem hlepenju, da bi
priplezali kak klin više na mednarodnih
statističnih lestvicah, bi naši nad-šolniki gotovo
razposlali po šolah okrožnico s priporočilom, naj se
v učilnice namestijo čim bolj zastareli računalniški
in televizijski zasloni. Kar se na bedastem primeru
sliši bedasto, se, ovito v pedagoško andragoško
latovščino, lahko sliši kaj učeno.

Ker imajo tako imenovani odlični izobraževalni
sistemi velik delež generacije v splošnih programih,
ga imejmo še mi. Najbolj odlični bomo, če kar vse
mladostnike strpamo v gimnazije: naravoslovne,
družboslovne, ekonomske, strojne, poštarske,
kuharske, frizerske, vodovodarske … Prva
statistična točka za nas. Odlični s pohvalo bomo, če
zagotovimo res pravo izbirnost: telovadba in
zgodovina naj bosta vsa štiri leta obvezni, ostalo
naj bo izbirno. Dve točki sta s tem že naši; in še ena
dodatna, če bomo nadležne osnove verjetnostnega
računa in statistike, sodobno slovensko dramatiko,
skoraj vso angleško poezijo ter celotno filozofijo
zrinili med izbirne vsebine. Odlični bomo tudi, če
uspemo zmanjšati osip – torej ga zakonsko
prepovejmo. Spet točka za nas. V odličnih sistemih
so metode poučevanja sodobne, od
medpredmetnega povezovanja se kar iskri,
problemski pouk ima v vsakem grmu mlade … Torej
vse to vključimo v programe, učne načrte,
zapisnike. Vsakega shranimo v treh izvodih; vsaka
kila papirja je točka več za nas. Če manjka
učiteljev, nič hudega: popravimo zakon in
pripustimo k učiteljevanju vsakogar, ki je vsaj pol
semestra poslušal kaj približno podobnega
tistemu, kar naj bi poučeval, ob tem pa dodajmo v
študijski program še predmet ali dva ali tri.
Pomembna je ustreznost na papirju – in bomo med
prvimi na lestvici.

Bedasto? Nikakor; večina zapisanega se namreč
že izvaja. Naš »new deal« je že v teku. Delež splošno
izobraževalnih programov v nekaterih regijah že
prerašča polovico; kajpak z argumentom, naj
otroci izberejo tisto, kar jih veseli; obdelani z
duhom festfudovskih verig mu dajemo celo prav.
Predlogi novih gimnazijskih predmetnikov so že v
obravnavi; vsaj eden med njimi vsebuje športno
vzgojo in zgodovino kot edini srčiki splošne
izobrazbe; filozofijo, psihologijo in sociologijo
najdemo med izbirnimi predmeti; pri matematiki,
slovenščini in tujem jeziku pa naj bi si že
šestnajstletniki izbirali poglavja po lastni presoji.
Projekt zmanjšanja osipa je ta hip le pilotski, a
napoveduje frontalno uvedbo leta 2007. Ker mora
projekt statistično uspeti, njegovi dobri nameni
vodenijo ob nezapisanih, a z grožnjami začinjenih
prepovedih nezadostnih ocen. Tudi sodobni
pristopi k poučevanju so že prodrli do srednjih šol,
a se žal pogosto merijo le po količini popisanega
papirja. Da so nekateri učitelji začutili notranjo
potrebo po drugačnih pristopih poučevanja, je
pripisati njihovi ozaveščenosti ter kakovostnim
seminarjem in ne direktivam šolskega ministrstva.
Kako pa naj dijake popeljejo v svet problemskih
znanj neredki učitelji, ki so sami komaj zlezli skozi

srednjo šolo? Mnogim zadostnim maturantom, ki
jih je v varno naročje sprejela pedagoška fakulteta,
je že pri proceduralnem znanju zmanjkovalo sape.
Načrtovani tripredmetni pedagoški študiji bodo
obrodili le piškave sadove, če se jih ne bodo lotevali
visoko motivirani študentje z izvrstno podlago iz
srednje šole. Da je tak vsak deseti maturant, ki bo
jeseni 2006 sédel v klopi pedagoških fakultet, je
najbrž že preveč optimistična ocena. Koliko je
šolskim birokratom mar za kakovost, pa se je že
pokazalo. Pred leti je, denimo, država odprla vrata
za poučevanje na srednjih šolah diplomantom
»mehkejših« študijskih programov deficitarnih
smeri. Z utemeljitvijo, ki naj jo opiše primerjava: v
zdravstvenih domovih primanjkuje zdravnikov,
torej je zadnji čas, da pošljemo tja diplomante
visoke zdravstvene šole; pacienti tega tako ali tako
ne bodo opazili.

Osnovna hiba naštetih potez je prav v tistem, kar
te poteze na papirju najbolj poudarjajo: v ciljni
naravnanosti. Pa ne, da ciljev ne bi bilo, le
zastavljeni so omejeno statistično in le redko
vsebinsko. Kaj sodi v standard splošne izobrazbe
malega naroda? Bi radi sledili vélikim, ki množice
svojih državljanov do osemnajstega ali dvajsetega
leta grejejo na državne stroške, jih učijo črkovanja,
poštevanke, družabnih plesov ter gospodinjstva,
nato pa jim posadijo na glave diplomantske čepice
in jih prepustijo kelnarjenju? Vélikih ne skrbi, kje
dobiti intelektualno smetano: nekaj se je posname
iz bogataških družin, nekaj iz štipendiranega
družbenega obrobja, ostalo se pač uvozi. Več deset
ali več sto milijonov ostalih državljanov ima tako
ali tako le dve državljanski dolžnosti: čim več
trošiti, na vsaka štiri leta pa obkrožiti ali
preluknjati tisto polje na volilni glasovnici, ki bo
omogočalo nadaljnje štiriletno trošenje. Si take
»intelektualce« lahko privošči tudi dvomilijonska
podalpska državica?

Gimnazijski program je od vnovične vpeljave
pred poldrugim desetletjem doživel že nekaj
korekcij; veliko je bilo upravičenih in dobrodošlih.
Med tistimi, ki so ga poslabšale, sta prav gotovo
dekretna razbremenitev učnih načrtov in slabo
prikrita podrejenost maturitetnim standardom.
Le-ti pa se s širjenjem maturitetne populacije
siromašijo – današnja osnovna raven matematike
na maturi, denimo, glede na paleto taksonomskih
ciljev ne dosega ravni raziskav TIMSS za
trinajstletnike ali PISA za petnajstletnike.
Upravičeno lahko domnevamo naslednje: če bi
naključno izbrano nalogo katere od omenjenih
raziskav vtihotapili med maturitetne naloge, bi
bila tako slabo reševana, da bi jo državna izpitna
komisija izločila iz ocenjevanja, predmetna
komisija za matematiko pa bi se morala pokesati
in obljubiti, da bo v prihodnje pri sestavi nalog bolj
preudarna. Pri maturi iz matematike je, v
nasprotju z občim sprenevedanjem, cilj predvsem
statističen: sestaviti dovolj preproste naloge, da
bodo tudi matematično polpismeni dijaki napisali
vsaj vrstico ali dve, kar bo ob spretno prirejenem
točkovniku mejo za pozitivno oceno dvignilo proti
petdesetim odstotkom točk. S tem se v javnosti
ustvarja vtis, da naši maturanti matematiko
obvladajo … Domneva, da je podobno
prikrojevanje prisotno tudi pri ostalih (obveznih?)
predmetih, je najbrž na mestu.

O splošno izobraževalnih standardih naj bi
argumentirano govorili že pred prenovo in ne šele,
ko je v teku. Predvsem naj bi vsaj kateri od sklepnih
dokumentov vseboval rdečo nit, ki bi se nanašala
na dijake; na te žive, življenja polne in kakovostne
izobrazbe vredne glavne osebe srednješolskega
izobraževanja. S populistično reformo, ki naj šolo
preoblikuje v javno hišo instantnih užitkov, si
lahko zapravimo še tiste redke mlade ljudi, ki jim
znanje, pa naj je točkovano ali ne, prinaša radost in
izpolnitev. Prav ti mladi ljudje so namreč edino
upanje za preživetje vseh nas.

Štrukelj razlaga, da je v okviru
40-urnega delovnega tedna učna
obveznost za večino učiteljev v
osnovnih šolah 22 pedagoških ur,
za učitelje v srednjih šolah pa 20
pedagoških ur. »Učiteljem v
osnovnih in srednjih šolah se lah-
ko tedenska učna obveznost v
skladu z zakonom poveča še za pet
pedagoških ur, če pouka ni mogo-
če drugače organizirati. Učitelji za
opravljeno dodatno učno obve-
znost morajo biti plačani, ker to
zahtevajo veljavni predpisi. Če ne
bi bili, bi bila to kršitev, ki je izto-
žljiva. Konkretne naloge, ki jih
učitelj opravi ob učni obveznosti,
so sprotna vsebinska in metodič-
na priprava na pouk, priprave di-
daktičnih pripomočkov, sodelo-
vanje s starši, sodelovanje v stro-
kovnih organih šole, opravljanje
nalog razrednika, organizirano
strokovno izobraževanje in izpo-
polnjevanje, zbiranje in obdelava
podatkov v zvezi z opravljanjem
pedagoškega dela, mentorstvo
učencem in pripravnikom, ureja-
nje kabinetov, zbirk, šolskih de-
lavnic, telovadnic, igrišč, organizi-
ranje kulturnih, športnih in dru-
gih splošno koristnih in humani-
tarnih akcij, pri katerih sodelujejo
učenci, priprave na vodstvo
ekskurzij, izletov, tekmovanj, šol v
naravi, letovanj, taborjenj, ki jih
organizira šola, in opravljanje dru-
gih nalog, določenih z letnim de-
lovnim načrtom.«

Če učitelj nima polne tedenske
učne obveznosti, lahko poučuje
tudi manj ur. Seveda se mu glede
na zmanjšano učno obveznost
ustrezno zniža plača. Na žalost je
takih učiteljev vedno več. Učite-
ljevo delo na domu se ne vrednoti
posebej. Če doma popravlja šolske
ali kontrolne naloge, je to vključe-
no v 40-urni delovni teden. Če bi
uveljavili – kot nekateri predlaga-
jo – osemurno prisotnost učiteljev
v šolah, potem bi moralo biti delo,
ki ga zdaj opravijo na domu, opra-
vljeno v šoli. Da pa bi v šoli lahko
popravljali, recimo, matematične
šolske naloge, bi morali imeti za-
gotovljene ustrezne delovne raz-

mere, a jih velika večina šol pri nas
nima.

Motivacija je višja
od zaslužka

Boris Černilec, ravnatelj OŠ
Naklo, pravi, da so učitelji za doda-
tno delo zagotovo motivirani. »Pa-
ziti je treba na količino takega de-
la, predvsem pa, da obsega podro-
čja, ki so učitelju blizu. Najbolj
osovraženo med učitelji je nado-
meščanje.« Po njegovem je jasno,
da se danes brezplačno pač ne de-
la. Obstajajo pa različni načini pla-
čila in seveda zelo različna postav-
ka za opravljeno posamezno uro
dela, razlaga. »Nekaj je njihovo
osnovno delo, ki sodi v 40-urni de-
lavnik. Res je, da v okviru tega na-
redijo 22-urno učno obveznost,
ampak to ne pomeni, da so učitelji
na šoli le 22 ur na teden. Tisto, kar
je res dodatnega dela, je povezano
s posameznimi projekti, kulturni-
mi in družabnimi dogodki na šoli
in v kraju, sem spadajo predava-
nja, recenzije, pisanje strokovnih
člankov, učbenikov ...« Težko je
reči, koliko zaslužijo. »Mislim, da
se z denarjem to težko poplača (ur-
ne postavke so nizke, stimulacije
ni nikoli dovolj), a osebnostna rast
učitelja in strokovna napredova-
nja tudi nekaj pomenijo.« Pa učite-
lji z dodatnim delom lahko napre-
dujejo? »Seveda. Z nazivi tudi v
plačilne razrede. Osnovni koefici-
ent začetnika je 3,25, učitelja, ki je
maksimalno napredoval, pa 5,6.
Če se upoštevajo še nekateri fak-
torji (delovna doba, povečana ob-
veznost ...), je njuna razlika v plači
tudi do stoodstotna. Ravnatelj je

pojasnil, da ima učitelj, če ne izpol-
njuje 22-urne učne obveznosti na
teden, zaradi zmanjšanje učne ob-
veznosti nižjo plačo.

Tudi Angela Novak, ravnatelji-
ca III. OŠ iz Murske Sobote, je po-
vedala, da učitelji poleg svojega re-

dnega dela opravljajo še dodatne
naloge, ki niso predvidene v le-
tnem delovnem načrtu: sodelova-
nje na prireditvah zunaj šole, ra-
zlična spremstva, sodelovanje na
razpisih in natečajih na različnih
področjih, humanitarne akcije. Za
izvedbo dodatnih nalog so motivi-
rani in jih opravijo z veliko odgo-
vornostjo, še najbolj pa jih motivi-
ra uspeh, ki so ga pri tem delu do-
segli njihovi učenci. »Za to delo ni-
so posebej plačani in tega niti ne
pričakujejo. Zavedajo se namreč,
da je to njihova poklicna dolžnost;
ne nazadnje pa je to delo le del
strokovnega dela v 40-urnem de-
lovnem tednu.« Razen pouka, do-
polnilnega in dodatnega pouka,
različnih oblik učne pomoči (22-

urna učna obveznost), so učitelji
še mentorji v interesnih dejavno-
stih, razredniki, sodelujejo na
konferencah strokovnih delavcev,
na timskih sestankih, se dodatno
izobražujejo, opravljajo govorilne
ure, roditeljske sestanke ...

Učitelji, našteva, vodijo tudi pri-
prave na različna tekmovanja (te
zahtevajo več priprav, kot je na
razpolago ur v okviru dodatnega
pouka), pomagajo in svetujejo
učencem pri raziskovalnih nalo-
gah, pri pripravi in izvedbi različ-
nih projektov, delajo z učenci s po-
sebnimi potrebami (nadarjeni, gi-
balno ovirani, naglušni). »Če upo-
števamo, da je učitelj za svoje delo
motiviran in da so vidni tudi re-
zultati, mu je zakonsko dodeljena
dodatna stimulacija v obliki uspe-
šnosti. Pri tem je pomembno, da
ravnatelj njihove uspehe spremlja
in jih pohvali oziroma nagradi.
Včasih se lahko dodatne dejavno-
sti ovrednotijo tudi s posebno po-
godbo.« Po pravilniku o napredo-
vanju strokovnih delavcev v nazi-
ve lahko napredujejo vsi strokov-
ni delavci, ki izpolnjujejo pogoje
za to. Kot dokazilo za opravljeno
dodatno strokovno delo lahko
uveljavljajo tudi opravljeno delo,
za katero niso dobili plačila. Če
učitelj ne dosega tedenske učne
obveznosti, se mu za manjkajoče
ure sorazmerno zniža plača. Takih
primerov, pravi ravnateljica, na
šoli zdaj ni, saj so kot sorazmerno
velika šola učiteljem z ustrezno or-
ganizacijo dela zagotovili polno
obvezo oziroma polno plačo.

V srednjih šolah je z dejavnost-
mi učiteljev in plačili podobno kot
v osnovnih. Po navedbah ravnate-
lja Škofijske klasične gimnazije v
Ljubljani Jožeta Mlakarja so uči-
telji motivirani za dodatno delo s
šolarji. Večina, ker radi delajo,
pravi, nekateri pa predvsem zato,
da si pridobivajo točke za napre-
dovanje v nazive in plačilne razre-
de. »Če učitelji opravljajo obse-
žnejše dodatne dejavnosti, deni-
mo projekte mednarodnega sode-
lovanja – gimnazija sodeluje z 20
srednjimi šolami v 16 državah – ali
pa pripravljajo šolska tekmovanja,
so tudi dodatno plačani, a ti zneski
niso visoki. Ponavadi se jim ta-
kšno delo obračunava kot dodatne
pedagoške ure. Če učitelj ne dose-
že predvidene učne obveznosti,
ima pač nižjo plačo.«
Aleš Čakš

Ministrstvo za šolstvo in šport: Vsaka pedagoška ura nad 22 in do 27
ur se učitelju plača posebej, kot povečan obseg dela. Če učitelj
poučuje več kot 27 pedagoških ur, mu pripada plačilo za vsako
naduro. Če vodi interesne dejavnosti, dobi plačane tudi te ure.
Drugo dodatno strokovno delo opredeljujeta pravilnik o
napredovanju strokovnih delavcev v nazive in pravilnik o
napredovanju zaposlenih v plačilne razrede. V skladu z njima učitelj
lahko napreduje v naziv in/ali plačilni razred. Napredovanje v naziv
ali plačilni razred prinaša tudi višjo plačo. Torej za dodatno delo, ki
ga je učitelj opravil, denimo v letih od 2002 do 2005, napreduje in
za to v svoji celotni delovni dobi v šolstvu dobiva višjo plačo.

Različne dejavnosti učiteljev na šoli

Dodatno delo za točke, plačo in naziv
Učitelji so motivirani za dodatne dejavnosti na šoli – Učna tedenska obveznost
za učitelje na osnovni šoli je 22 ur, na srednji pa 20 – Od šolskih delavnic do taborjenj
Učitelji se ne upirajo dodatnim dejavnostim na šoli. Z njimi resda ne za-
služijo kaj prida, zanesljivo pa naberejo dovolj točk, da napredujejo v na-
zive in plačilne razrede. Ravnatelji menijo, da so dovolj motivirani za ra-
zlične dodatne dejavnosti, tudi zato, ker so ponosni na rezultate otrok, ki
jih učijo. Branimir Štrukelj, glavni tajnik šolskega sindikata Sviz, opozar-
ja, da je učiteljev, ki v tednu ne dosežejo predpisane učne obveznosti, če-
dalje več, kar pomeni, da imajo nižjo plačo.

Branimir Štrukelj
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