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Gimnazija pred korenito reformo 

Devetnajstčlanska komisija za prenovo gimnazij je minuli teden dorekla zasnovo 
gimnazije prihodnosti 
 
Ranka Ivelja  

LJUBLJANA - Gimnazija bo, kot vse kaže, v prihodnjih letih korenito reformirana. Če bo šolski 
minister Milan Zver zadovoljen s predlogom, ki ga je minuli teden po večmesečnem 
usklajevanju dorekla 19-članska komisija za prenovo gimnazij - dobil naj bi ga te dni - bo to 
pomenilo konec gimnazije v sedanji podobi. Gimnazija ne bo več splošnoizobraževalni 
program, namenjen izključno nadaljevanju študija, temveč bo z izbirnostjo omogočala tudi 
drugačen konec gimnazijskega šolanja. Z drugimi besedami: gimnazijski program ne bo več 

enak za vse. Predmetnike bodo lahko 
(so)oblikovali tako šole kot dijaki.  

JEDRNI IN IZBIRNI DEL 

Predlog, ki ga je minulo sredo pod vodstvom 
dr. Bojana Borstnerja, dekana Pedagoške 
fakultete Univerze v Mariboru, dorekla komisija 
za prenovo gimnazij (oziroma Komisija za 
pripravo koncepta nadaljnjega razvoja 
gimnazijskega programa in vmeščenosti 
splošne izobrazbe v srednješolske programe), 
je sad skoraj enoletnega dela komisije v tej 

sestavi. Ker je predlog še neuraden in kar ga ni videl še niti minister Zver, člani komisije, v 
kateri sedijo ravnatelji, srednješolski in univerzitetni profesorji, o njem minuli teden še niso bili 
pripravljeni govoriti. Iz neuradnih virov smo se zato lahko seznanili le z osrednjimi rešitvami. 
Po novem naj bi, kot rečeno, gimnazija poznala jedrni in izbirni del programa. Prvi naj bi še 
naprej obsegal slovenščino, matematiko in prvi tuji jezik v enakem urnem obsegu kot doslej, 
drugi tuji jezik v rahlo skrčenem obsegu, druge predmete, ki so bili že zdaj obvezni, pa v bolj, 
manj ali celo nespremenjenem obsegu.  

Izbirni del bo omogočal dijakom, da si bodo izbrali dodatne ure za predmete iz jedrnega dela 
in za predmete, ki jih bodo po novem lahko izbrale tudi šole (denimo predmet gledališče na 
šoli s tovrstno tradicijo). To pomeni, da bo lahko šola bolj avtonomna pri oblikovanju 
predmetnikov in tudi dijaki bodo lahko košarico izbirnih predmetov napolnili v skladu s svojimi 
študijskimi oziroma poklicnimi interesi. Lahko bodo torej dali prednost naravoslovju (fiziki, 
kemiji, biologiji...), družboslovju in humanistiki (zgodovini, psihologiji, sociologiji...) ali pa 
uravnoteženo kombinirali oboje. Za ilustracijo: v prvem primeru bodo lahko imeli na urniku, na 
primer, manj fizike in kemije (za največ tretjino manj kot doslej) ter več zgodovine in 
sociologije. Ker so v model vgrajene določene varovalke, izbira predmetov ne bo povsem 
poljubna. Pravila izbiranja predmetov bo treba še doreči.  

NEVARNOST "FAH IDIOTOV" 

Komisija se s sestavo predmetnikov ali z učnimi načrti ni ukvarjala, to je stvar nadaljnjega 

 



dograjevanja programa. Prav tako še ni spreminjala mature, jasno pa je, da bo ob 
spremenjeni zasnovi gimnazije ta morala biti drugačna. Gimnazija bo namreč poslej šola, v 
katero bodo hodili tako tisti, ki bodo merili na bodočo akademsko kariero, kot tisti, ki bodo 
šolanje zaključili z gimnazijskim spričevalom. V realnosti je sicer tudi zdaj tako - v gimnazijo 
se zadnja leta vpisuje približno 40 odstotkov generacije - toda prav zato je enotni program 
postajal vir frustracij za učitelje, ki so morali zelo različne dijake pripeljati do istega cilja, 
mature, in za tiste dijake, ki tako zahtevnega programa niso zmogli. Na šolskem ministrstvu 
zato upajo, da bodo z drugače zasnovanim gimnazijskim programom zmanjšali tudi osip.  

Nova zasnova bo zagotovo odprla številna vprašanja. Ne gre dvomiti, da bo izbirnost najbolj 
po volji dijakom, ki so usmerjeni izrazito "družboslovno" ali "naravoslovno", vprašanje pa je, ali 
ne bomo z izbirnostjo dosegli tudi tega, da bodo "humanisti" še manj vedeli o naravoslovju in 
tehniki ter "tehniki" še manj o zgodovini, družbi in drugih temah, pomembnih za splošno 
razgledanost in osebno rast. Vprašanje je tudi, kako bodo diferencirane šolske ponudbe 
vplivale na vpisne želje učencev, ali ne bodo torej nekatere šole zaradi izobraževalnega 
standarda, ki bo primernejši za nadaljevanje študija na najbolj želenih fakultetah, deležne še 
večjega navala. Kakor koli, tudi po najbolj optimističnem predvidevanju zagovornikov 
sprememb teh pred šolskim letom 2007/2008 še ne bo.  
 

 




