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Delo, 3. januarja 

Temeljno vodilo je uspešen konec izobraževanja za vse 
 

Spoštovani gospod dr. B. Borstner! 

Z velikim zanimanjem sem prečital intervju z vami o prenovi slovenskih gimnazij. Dovolite mi, da v tem 

javnem pismu razmišljam predvsem kot eden od staršev, ki pa je med drugim tudi predsednik sveta 

staršev na eni od ljubljanskih gimnazij, in vam posredujem nekaj osebnih dobronamernih misli. 

Če prav razumem vso zadevo, naj bi bila temeljno vodilo celotne prenove dijakocentričnost. Gimnazije 

naj bi imele jedrni del programa, dosti večji kot do sedaj pa naj bi bil pomen izbirnosti. Glede na 

nekatere dodatne ustne informacije, ki pa nimajo osnove v intervjuju z vami in so zato lahko tudi 

nepopolne ali celo netočne, se razmišljanja gibljejo predvsem v smer, da naj bi bila v gimnaziji 

»skupna« le še prva dva letnika. V 3. in 4. letniku pa naj bi dijaki poleg »železnega repertoarja« 

slovenščine, matematike in tujih jezikov izbirali med različnimi izbirnimi predmeti. 

Zaustavil bi se rad prav pri vprašanju te izbirnosti. Na osnovi nekaterih prispevkov v javnih medijih se 

namreč človeku včasih naravnost vsiljuje misel, da je ravno izbirnost »na vsakem koraku in za vsako 

ceno«, tako v devetletki kot v gimnazijskem programu, glavni atribut nekakšne »sodobne«, »evropske«, 

»v prihodnost zazrte« in ne vem kakšne še »super« šole. Pa je v resnici res tako? Ali se zavedamo v 

celoti, kaj izbirnost sploh prinaša našim dijakom dobrega, kaj pa tudi slabega, predvsem pa, koliko so 

dijaki v resnici zreli zanjo. V mislih nimam sedanje stopnje izbirnosti, s katero se strinjam, ampak njeno 

potencialno bistveno razširitev. Če naj bi bila bodoča gimnazija res dijakocentrična, ali razpolagamo z 

empiričnimi raziskavami, do kolikšne mere si dijaki sami, pa tudi njihovi starši in širša javnost sploh 

želijo takšne močno razširjene izbirnosti? Ali razpolagamo z raziskavami, ki nedvoumno kažejo, da bi 

takšna izbirnost dvignila vsesplošni nivo znanja in zmanjšala izpad pri univerzitetnem študiju, ali pa gre 

pri vsem tem le za pobožne želje in ambicije po sledenju tujih zgledov iz drugačnega kulturnega okolja. 

Glede na opažanja pri svojih sinovih (eden je gimnazijo končal lani, drugi jo še obiskuje) in njunih 

sošolcih je »prisila« dijakov, da se morajo odločati za izbirne predmete, velikemu delu prej muka kot pa 

radost. Upam si trditi, da so med njimi sorazmerno redki tisti, ki jim je že pred četrtim letnikom jasno, 

kaj bodo šli študirat in katere izbirne predmete bi veljalo za to izbrati. Dejansko jih cel kup še sredi 4. 

letnika ne ve, kaj naj gredo študirat. Potem se odločijo za tisti »nekaj«, ker se za nekaj pač morajo 

odločiti. Tudi zato nas ne sme presenečati kasnejši izpad na univerzi. 

Za zdaj imajo dijaki še tri letnike skupnega gimnazijskega programa. Ko se odločajo za neki izbirni 

predmet v 4. letniku, na njihovo odločitev praviloma zelo vpliva odločitev sošolcev (če gre za »nov« 

predmet) ali pa priljubljenost profesorja (če gre za »star« predmet). Tako se za neki predmet pogosto 

odločajo le zato, ker se je zanj odločila večina sošolcev. Le pri manjšem delu dijakov odločilno vpliva na 

izbiro potreba bodočega študija, saj enostavno še niso stoodstotno odločeni za študij. Zelo bom vesel, 

če mi bo kakšna empirična pedagoška raziskava jasno pokazala, da se pri takšnem razmišljanju motim. 

Zamislimo si sedaj stanje, da bi se morali dijaki po novem odločati že sredi drugega letnika. Bojim se, da 

bodo eno leto mlajši še toliko bolj nezreli za tako pomembne odločitve. Pričakujemo lahko le to, da se 

bo samo še povečalo število tistih, ki bodo prezgodaj sedli na napačni vlak. Nekdo se bo npr. usmeril v 

naravoslovje, ker bo računal na študij medicine. Kaj pa, če na medicino ne bo sprejet, njegova druga 

opcija pa bo npr. ekonomija? Ker se bo v višjih letnikih gimnazije usmeril v naravoslovje, si bo s tem 

nehote skrčil svoja družboslovna znanja, ki pa bi jih pri študiju ekonomije še kako potreboval. 



Kot argument proti dodatnemu povečevanju izbirnosti bi lahko navedel tudi spremljajoče neogibno 

razbitje razrednih skupnosti že po dveh letih skupnega šolanja, kar lahko le poveča medsebojno 

odtujenost med dijaki v enem najbolj občutljivih obdobij osebnostnega formiranja. 

Pa naj bo za zdaj dovolj. Spoštovani dr. Borstner, vaši cenjeni komisji in vam osebno želim veliko 

uspeha pri vašem v marsičem nehvaležnem, vendar zelo odgovornem in pomembnem delu. Srečno! 

Jurij Senegačnik, Ljubljana 

 


