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Država mora ostati odgovorna 

Številni strokovnjaki s področja šolstva opozarjajo pred nespametno prenovo 
gimnazij, ki naj bi temeljila na večji izbirnosti in bi šolam lahko dala preveliko 
avtonomijo, dijakom pa škodila 
 
Petra Drole  

LJUBLJANA - Strokovnjaki s področja šolstva se bolj ali manj strinjajo, da je treba program 
gimnazije prenoviti. Tudi izbirnost, na kateri naj bi bil po (za zdaj še) neuradnem predlogu 
komisije za prenovo gimnazij po novem večji poudarek, je dobrodošla, a ne vsepovprek, 
opozarjajo.  

Kot smo že poročali, naj bi po novem gimnazija poznala jedrni in izbirni del programa. V 
jedrnem naj bi bili še naprej slovenščina, matematika in prvi tuji jezik v enakem obsegu ur kot 
doslej, drugi tuji jezik v nekoliko skrčenem obsegu, drugi predmeti, 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.  

PREDMETI MORAJO IMETI RDEČO NIT 

Katja Pavlič Škerjanc z Zavoda za šolstvo se že dolgo ukvarja z izbirnostjo, prav tako pa je 
članica komisije za prenovo gimnazije. Pravi, da je velika zagovornica izbirnosti, vendar pod 
zelo premišljenimi pogoji. V izbirnem delu bi se morali po njenem oblikovati programski 
moduli, tako da bi imeli predmeti rdečo nit.  

"Ideja o izbirnosti mi je sama po sebi všeč, vprašanje je le, kako jo razvijamo," meni tudi 
nekdanji direktor Zavoda za šolstvo Alojz Pluško. "Primerna se mi zdi tako imenovana 
modularna ali pa obarvana izbirnost, ki naj bi gimnazijcem tudi kasneje koristila. To pomeni, 
da ne sme biti ali sama sebi namen ali pa zgolj v funkciji mature."  

VPRAŠLJIVA AVTONOMIJA 

"Šolski prostor ne more biti kar preprosto odprt, da šole v njem počnejo, kar želijo," je 
prepričana Pavličeva. Da bi takšna avtonomija delovala, bi morali biti ljudje dovolj informirani 
in bi se morali znati strateško odločati, za kar pa običajno, niti v šolskem prostoru, ni 
zagotovil. "Država mora biti odgovorna za programe, ki jih izvaja," je o nujnosti nadzora nad 
odločitvami šol prepričana Pavličeva.  

Zaradi napovedane večje avtonomije šol so zaskrbljeni tudi nekateri ravnatelji. Ravnateljica 
jeseniške gimnazije Lidija Dornig si ne predstavlja, kako se bodo manjše gimnazije, ki bodo 
za izbirni del dobile nekaj denarja, odločile, katerim predmetom ga nameniti. Sprašuje se tudi, 
kako bodo manjše šole pri poudarku na izbirnosti konkurirale večjim, ki si bodo lahko 
privoščile večji nabor izbirnih predmetov. 

Podobnega mnenja je tudi dr. Marjan Šimenc s Pedagoškega inštituta. Že zdaj je del 
maturitetnih predmetov izbiren, a nekatere gimnazije ponujajo tako malo izbirnih predmetov, 
da dijaki nimajo med čem izbirati in je izbirnost le papirnata. "Reči, da je od šole odvisno, 
kako bo oblikovala skupine pri izbirnih predmetih, ne pomaga, saj je izbira med kurjavo šole in 



majhno skupino pri izbirnem predmetu le navidezna izbira," opozarja. 

BO SPLOŠNE IZOBRAZBE DOVOLJ? 

Predvidena izbirnost se zdi dobra rešitev in pomeni nadgradnjo izbirnosti, ki v gimnaziji že 
obstaja, o predlogu komisije meni dr. Šimenc. "Ni pa dobra rešitev, če pomeni krnitev splošne 
izobrazbe dijakov." 

Po mnenju jeseniške ravnateljice Lidije Dornig bi dijaki v prvih dveh letih morali dobiti neko 
splošno znanje. Potrebujejo ga za splošno izobrazbo in za nadaljnji študij. Tudi če si dijak že 
tako zgodaj izbere svojo študijsko pot, ni nujno, da bo na študijski program, ki si ga je zamislil, 
sprejet. S popolnoma prilagojenimi predmeti pa se bo težko vpisal na drugačen program. 
Sicer pa je kasneje izbirnost po njenem dobrodošla. Nič ni narobe, če se bo naravoslovec 
kasneje usmeril bolj v jezike kot v naravoslovje in narobe.  
 




