
Odziv
Bo učna diferenciacija
postala tržno blago?

Napovedane spremembe zako-
na o osnovni šoli, s katerimi mini-
strstvo obljublja šolam in staršem
avtonomijo pri odločanju o tem,
ali bodo pouk pri treh predmetih v
8. in 9. razredu izvajale z delno
zunanjo (trajna delitev učencev v
homogene skupine glede na izka-
zano znanje), fleksibilno ali zgolj
z notranjo diferenciacijo, zahte-
vajo strokovna pojasnila in odgo-
vore, ki jih v javnosti še nismo za-
sledili. Po zapisu v Delu (6. 2.
2006) se z rešitvami menda stri-
njajo ravnatelji slovenskih osnov-
nih šol pa tudi strokovna direkto-
rica zavoda za šolstvo dr. Natali-
ja Komljanc je podprla predlaga-
no rešitev. Zdi se ji smiselna, lo-
gična in hkrati praktična podkre-
pitev vizije razvoja našega šolstva
ter uresničevanja nacionalnih in
evropskih ciljev: »Že od nekdaj se
govori, da so metode in oblike de-
la svobodna strokovna odločitev
učiteljev, ki znajo sami strokovno
presoditi, katere oblike in metode
dela so primernejše za posame-
znega učenca v učeči se skupini.«

S strokovnega vidika je povsem
nedopustno enačenje sistemske
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Zakaj je treba biti pri izbirnosti
tako previden?

Izbirnost pomeni, da vse ljudi,
ki jih to zadeva – od ravnatelja, ki
organizira ponudbo šole, prek uči-
teljev, ki jo lahko odločilno soobli-
kujejo, do dijakov in njihovih star-
šev, ki izbirajo individualizirano
učno pot – postavljamo pred nalo-
go sprejemanja odločitev z dolgo-
ročnimi in pomembnimi, lahko
celo usodnimi posledicami. Pri
tem je odločilno, katera merila za
izbor uporabimo, kakšne priorite-
te določimo. Bo za ponudbo šole,
denimo, odločilen samo interes
bodočih dijakov ali tudi uresniče-
vanje širših družbenih ciljev?

Lahko to natančneje razložite?
Ponudbe tujih jezikov marsikdo

niti ne pojmuje kot izbirnost. Iz-
birnost ponavadi pomenijo le t. i.
'nerazporejene ure'. Pa seveda ni
tako. Ravnatelj je z avtonomijo, ki
jo ima pri ponudbi tujih jezikov na
svoji šoli, odločilen sooblikovalec
nacionalne jezikovne politike, pa
če se tega zaveda ali ne. In pravilo-
ma se ne, a ne po svoji krivdi.
Odloča se v dobri veri, da dela prav
– za svojo šolo, ki ji z najbolj mi-
kavno ponudbo privabi največ di-
jakov! Ponudba jezikov postaja
eden najbolj 'tržno' obarvanih de-
lov programa. Ker se ravnatelj
odloča sam, brez kakšnega vsaj
usmerjevalnega, kaj šele usklaje-
valnega dogovarjanja na državni

ali vsaj lokalni ravni, je ponudba
jezikov v okviru državne jezikov-
ne politike naključna. Posledice te
naključnosti se že kažejo v bistve-
no spremenjenih razmerjih med
obsegom učenja posameznih jezi-
kov. Ravnatelja, denimo, pri tem
ne vodi poglobljeno poznavanje
jezikovne politike, niti ni meha-
nizma v državi, ki bi spodbujal do-

govarjanje, ampak tradicija šole in
kadrovska zasedba, interes kandi-
datov za vpis in njihove pogosto
zelo populistične predstave o tem,
katerega jezika se je bolje ali slabše
učiti. Takšna izbirnost, ki je popol-
noma prepuščena šoli, bi lahko
pomenila nekaj podobnega tudi
pri drugih predmetih, še zlasti če
bi ob jedrnem delu ne bilo usmer-
jevalnih oz. omejevalnih meril. To
pa zagotovo ne more biti zgolj ma-
tura!

Koliko je izbirnost v gimnazijah
pravzaprav sploh nova?

Že zdaj je eno temeljnih načel
splošne srednje šole. Izbirnost je
že obstoj dveh tipov gimnazij,
splošne in strokovne. Izbirnost so
znotraj njih različni gimnazijski
programi, denimo klasična gi-
mnazija, tehniška, umetniška,
ekonomska, ki imajo ob predme-
tih, določenih s programom, še ve-
dno dovolj velik izbirni del za in-
dividualno ponudbo šole in indi-
vidualen izbor dijaka. Po mojem
mnenju je to idealno zamišljeno.
Največja napaka pa je v tem, da in-
dividualni izbirni del programa
obvladuje matura, ne pa, denimo,
dijakov interes za različna podro-
čja znanja ali pa tvorno prilagaja-
nje šole določeni lokalni specifiki.
Analize izvedbenih predmetnikov
šol so pokazale, da marsikje doda-
jajo ure predmetom za pripravo na

maturo že v 2. in 3. letniku, v 4. pa
imajo ponekod celo po sedem ur
slovenščine in matematike na te-
den!

Kako je izbirnost vključena v
projekt Evropski oddelki?

»Eden najpomembnejših ciljev
evropskih oddelkov je prav v tem,
da t. i. 'nerazporejen ure', to je ure
za izbirne predmete, napolnijo z
življenjsko relevantnimi vsebina-
mi, denimo z usposabljanjem dija-
kov za promocijo Slovenije v sve-
tu, ki vključuje pouk o Sloveniji v
tujem jeziku, in novimi oblikami
dela, kot so projektni pristop, in-
terdisciplinarno učenje itn.«

Kakšen je trend glede izbirnosti
na gimnazijah v svetu?

Razvoj je usmerjen v čim večjo
prožnost programov, ki se omogo-
ča z izbirnostjo, ta pa je podrejena
zelo načrtnemu in preglednemu
sistemu zagotavljanja kakovosti
na ravni države. Na Švedskem
imajo denimo kreditni sistem. Ce-
loten program obsega 2500 točk,
750 jih pomeni jedrni del z osmimi
jedrnimi predmeti, specifično pri-
lagojeni moduli obsegajo 1450
točk, 300 točk pa je prepuščenih
izbiri dijakov. To pomeni, da jedr-
ni del obsega 30 odstotkov progra-
ma, 58 odstotkov je specifično pri-
lagojenih modulov, 12 odstotkov
programa pa je dijakova izbira.«

Gimnazije so bile nekoč elitne
šole, zdaj postajajo čedalje bolj
množične. Ali je množičnost nuj-
no tudi slaba oz. elitnost nujno tu-
di dobra?

Edina razvojna perspektiva je
več vedeti, več znati. To pa lahko
sistematično zagotavlja le šola kot
organizirana oblika učenja. Te-
meljno načelo šole tudi na sre-

Kje so meje izbirnosti v gimnazijah

Edina razvojna perspektiva
je več vedeti in več znati
Za izbirnost in avtonomijo, vendar z dobro premišljenimi pogoji in na podlagi jasno določenih meril
Za ravnatelje, učitelje, dijake in starše pomeni izbirnost sprejemanje odločitev z dolgoročnimi in pomembnimi posledicami
»Z izbirnostjo se ukvarjam že vsa svoja delovna leta, tudi na svoji učiteljski koži doživljam njene učinke. Saj la-
tinščina ni bila nikoli kaj drugega kot izbirni predmet,« pravi prof. Katja Pavlič Škerjanc, ena izmed članic komi-
sije za prenovo gimnazij. »Sem prepričana zagovornica izbirnosti in avtonomije, vendar z dobro premišljenimi
pogoji in na podlagi jasno določenih meril. Kot prvi izraz avtonomije in zaupanja države učiteljem bi na primer
odpravila postopek za verifikacijo učbenikov. Učni načrti bodo šele tedaj zares zaživeli, ko bo učitelj svoje delo
načrtoval po ciljih, opredeljenih v njih, ne pa po zaporedjih lekcij v učbeniku. Učbenik je le eno od učnih orodij
in v tako hitro spreminjajočem se svetu bo vedno manj dobro orodje, ker bo čedalje manj aktualen in avtenti-
čen.«

Šola ni tržnica
Na II. Gimnaziji Maribor se že dolgo sprašujejo, kako vnesti več izbirnosti
v srednje šole in se pri tem čim bolj prilagoditi željam in potrebam dija-
kov, zato zelo načrtno vzpostavljajo sistem zunajšolskih dejavnosti, ki so
jih poimenovali kar »DrugaDruga«. Ravnatelj Ivan Lorenčič, ki je tudi član
Komisije za pripravo koncepta nadaljnjega razvoja gimnazijskega progra-
ma in umeščenosti splošne izobrazbe v srednješolske programe, meni, da
bo moral prenovljeni program gimnazije imeti jasno določeno, kolikšen je
obseg ur predmetov v jedrnem in izbirnem delu. Za primer: če bosta v je-
drnem delu določeni dve uri filozofije, bo moralo biti tudi v izbirnem delu
opredeljeno, kakšen bo obseg filozofije v izbirnem delu – torej možnost
modulov za dve, štiri ali celo več ur. Podobno mora veljati tudi za vse dru-
ge predmete. Temu primerno morajo biti narejeni tudi učni načrti, ki mo-
rajo temeljiti na modularnosti – dodatni dve uri v izbirnem delu sta samo-
stojni modul, kateremu lahko dodamo še novi modul itn.  
Šola ima lahko tudi v izbirnem delu predmete in dejavnosti, ki jih sama
predlaga, vendar morajo biti verificirani pri strokovnem organu. Dijaki
lahko izbirajo iz široke ponudbe izbirnega dela, vendar pa je treba tu po-
staviti določena pravila izbire, določene morajo biti omejitve, saj to ni tr-
žnica; hitro se namreč lahko zgodi, da dijaki začnejo izbirati predmete po
liniji najmanjšega odpora: »Na mednarodni maturi, na primer, se dijaki
kljub izbirnosti ne morejo izogniti naravoslovnim predmetom, četudi so
družboslovno naravnani, in nasprotno. Res pa je, da lahko takšen pred-
met izberejo na različnih zahtevnostnih ravneh. Pri prenovi gimnazijskih
programov bo treba paziti, da bo izbirnost predmetov ustrezno definira-
na in da bo gimnazija pri tem ostala dovolj akademsko naravnana,« opo-
zarja Ivan Lorenčič. V izbirnem delu so lahko tudi določene dejavnosti, ki
jih dijak mora opraviti, da lahko konča šolo – tako kot so bile do sedaj ob-
vezne izbirne vsebine, o katerih pa je treba temeljito razmisliti in presodi-
ti, ker so danes žal pogosto le mašilo, niso ustrezno ovrednotene in jih na
šolah jemljejo preveč lahkotno, meni Ivan Lorenčič.
Ivan Lorenčič ocenjuje, da bi lahko ob zelo trdem delu nova izhodišča za
prenovo gimnazij v šole vpeljali leta 2007/2008, pa še to na manjšem
vzorcu šol. Vendar pa bi ustrezni dokumenti za to morali biti pripravljeni
do januarja prihodnje leto, da bi na informativnih dnevih s tem lahko
ustrezno seznanili bodoče dijake in starše. Hkrati pa bi bilo treba tudi do-
reči in prilagoditi maturo.

Prof. Katja Pavlič Škerjanc, pro-
fesorico latinščine in angleščine s
30-letnimi izkušnjami v šolstvu, se
z razvojem gimnazij ukvarja že od
leta 1987. Je tudi avtorica klasične
gimnazije v prenovi leta 1996–
1998. Zdaj je koordinatorica za tuje
jezike na zavodu za šolstvo in vod-
ja projekta Evropski oddelki, člani-
ca strokovnega sveta za splošno
izobraževanje, pa tudi članica ko-
misije za prenovo gimnazij.
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Zakaj Ajda ni hodila v slovenske
šole? Njen oče je Avstrijec in v do-
govoru z mamo, ki je Slovenka, so se
odločili, da se bo šolala v Avstriji.
Ajda seveda tekoče govori sloven-
sko, čeprav razmišlja v nemščini.
Pravzaprav nikoli ni bilo dvomov, v
kateri državi se bo izobraževala. In
tudi zdaj že ve, da bo študirala v
Avstriji. Zelo jo vleče na Dunaj, če-
ravno še ne ve, kaj bi študirala.

V avstrijskem vrtcu je bila eno le-
to, potem pa so jo starši vpisali v šti-
riletno osnovno šolo. Avstrijski šol-
ski sistem se od našega precej razli-
kuje. Po štiriletni osnovni šoli na-
mreč sledi t. i. hauptschule, neka-
kšna nižja srednja šola oziroma
zahtevnejše nadaljevanje osnovne
šole. Ko je Ajda končala osnovno
šolo, se je vpisala v osemletno gi-
mnazijo v Gradcu, a je bil njen pro-
gram tako zahteven, da se je po ne-
kaj letih prepisala v štiriletno gi-
mnazijo v avstrijski Radgoni.

Glede na to, da slovenskih šol in
učiteljev ne pozna, lahko ocenjuje
le avstrijske. Na njeni šoli je okrog
250 gimnazijcev in približno 20 uči-

teljev. Na gimnaziji Borg je šest Slo-
vencev, večina je iz Gornje Radgo-
ne. Vsi tekoče govorijo oba jezika,
slovensko in nemško. Slovenščina
kot izbirni jezik na šoli obstaja, a je
premalo prijavljenih in se ne izvaja.
Ajda ima srečo, saj je v razredu le 14
dijakov, povprečje je namreč okrog
30. Ker je njena šola bistveno manj-
ša od gimnazije v Gradcu, je stik z
učitelji tesnejši, učitelji dijake do-
bro poznajo in imajo zanje več časa.

Tudi v Avstriji prevladujejo učitelji-
ce, učiteljev je zelo malo. Največ je
starejših, ki so ponavadi tudi strožji
od mlajših.

Pouk se začne malo pred deveto
uro zjutraj, razlaga, šolska ura traja
40 minut, končajo pa ob 14.25. Ka-
dar imajo šolarji še dodatne obve-
zne predmete, pa se šolski dan kon-
ča ob 16.25. Ajda hodi k francoščini
(na izbiro kot obvezni predmet je
imela še latinščino) in k uram kla-
virja, saj je izbrala glasbeno smer.
Vaje klavirja ima dve uri na teden,
teoretičnega pouka ni. Po štirih le-
tih učenja francoščine bo imela v
Gradcu tudi preizkus znanja. Pre-
dnosti njene gimnazije so, pravi,
več smeri, poleg glasbene še likovna
in naravoslovna. Manj pa ji je všeč,
da je na šoli premalo zunanjih inte-
resnih dejavnosti. S tem, da je Slo-
venka, nima nobenih težav. Vrstni-
ki so jo lepo sprejeli.

V nasprotju s Slovenijo je v
avstrijskih šolah verouk obvezen. A
se pri 15 letih, s soglasjem staršev,
lahko izpišeš. Vendar tega maloda-
ne nihče ne stori, navsezadnje tudi
zato, ker si s tem predmetom mladi
nabirajo dodatne točke za vpis na
študij. Ajda poudarja, da se pri vero-
uku ne učijo le o krščanstvu, spo-
znavajo tudi druge vere in religije,
predmet je dovolj širok za splošno
razgledanost.
Aleš Čakš

V Avstriji so učbeniki delno brezplačni. Gimnazijci plačajo le polovično
ceno, učbenike po izteku šolskega leta tudi obdržijo. Stroški za šolske
knjige v osnovni šoli pa so za starše še bistveno manjši. Zanimivo je
tudi, da na gimnaziji nimajo organizirane prehrane. Enako je tudi v
osnovnih šolah. Šolarji si hrano prinesejo v šolo ali pa gredo v šolski
bife, kjer prodajajo sendviče, napitke in podobno.

Ajda Bernhard

Višja svetovalka na zavodu za
šolstvo Irena Simčič pojasnjuje, da
je financiranje šolske prehrane raz-
deljeno na tako imenovani nacio-
nalni in na ekonomski program. K
nacionalnemu oz. zagotovljenemu
programu za osnovno šolo – denar
zagotavlja ministrstvo za šolstvo –
spada samo dopoldanska šolska
malica. Iz teh sredstev je plačan tu-
di tudi en kuhar ali njegov pomoč-
nik (na 400 učencev) ter delno vod-
ja šolske prehrane (normativ je
4200 učencev). Za dopoldansko
malico torej starši plačajo samo toli-
ko, kolikor stanejo živila.

Zajtrk, kosilo in popoldanska ma-
lica pa sodijo v tako imenovani eko-
nomski program, kar pomeni, da
mora šola s ceno posameznega
obroka pokriti tudi vse stroške, ki
nastajajo s pripravo teh obrokov –
plačilo zaposlenih, energetske in
druge materialne stroške. Cena je
odvisna tudi od prispevka občine.
Če prispeva svoj delež, kot denimo
v Mariboru, so obroki temu ustre-
zno cenejši, razlaga Simčičeva.

Šole morajo v publikaciji, ki jo iz-
dajo ob začetku šolskega leta in jo
dobi vsak učenec, natisniti tudi vse
informacije o šolski prehrani: o
tem, katere obroke ponuja šola,
kdaj so obroki ponujeni, kakšna je
cena, informacije o dietni prehrani,
načinu plačila, o načinu odjave pre-
hrane idr., razlaga Irena Simčič.
Prav tako starši s šolo sklenejo po-
godbo o ponujanju prehrane.

Za odjavo prehrane veljajo pravi-
la, ki jih določi šola. Večina šol pri
odjavi to upošteva šele naslednji
dan. Vse upoštevane odjave se
obračunajo prihodnji mesec. Irena
Simčič poudarja, da ekonomska ce-
na prehrane šoli ne prinaša dobič-
ka, komajda lahko pokrijejo stro-
ške. Sicer pa na šolah ugotavljajo,
da je odjav od obrokov malo. Na ve-
čini šol tudi zato od plačila za pre-
hrano odštejejo celotni znesek za ti-
ste dneve, ko otroka ni v šoli, neka-
tere šole pa pri dopoldanski malici
zaračunajo desetino cene, pri kosilu
in drugih obrokih pa 40 odstotkov
cene.

Na ministrstvu za šolstvo in šport
so nam povedali, da so sredstva iz

državnega proračuna praviloma
namenjena subvencioniranju šol-
ske malice, lahko pa tudi drugih
obrokov. Sicer pa država zagotavlja
tudi sredstva za subvencioniranje
šolske prehrane za učence, ki zaradi
socialnega položaja le-te ne zmore-
jo plačati v celoti. Način plačevanja
šolske prehrane ni predpisan in ga
vsaka šola ureja avtonomno, doda-
jajo na ministrstvu.

V šolski kuhinji ljubljanske OŠ
Vič pripravljajo štiri obroke na dan.
Zajtrk stane 186 tolarjev, malica za
otroke od 1. do 3. razreda 210 tolar-
jev, od 4. do 9. razreda pa 220 tolar-
jev. Kosilo stane za učence od 1. do
3. razreda 485 tolarjev in od 4. do 9.
razreda 506 tolarjev. Popoldanska
malica stane 155 tolarjev, občasno
kosilo, ki ga lahko učenec vsak dan
do 8. ure prijavi pri vodji šolske pre-
hrane, pa 619 tolarjev. Starši lahko
prehrano za naslednji mesec odja-
vijo do 25. v preteklem mesecu. Pri
vodji šolske prehrane pa lahko
obroke vsak dan prekličejo do 8.
ure, če je otrok odsoten zaradi opra-
vičenih razlogov. Prepozno odpo-
vedanih obrokov ali sploh neodpo-
vedanih pa na šoli ne odštevajo in
jih morajo starši poravnati v celoti.
V času učenčeve odsotnosti se vre-
dnost prehrane zniža za stroške ne-
porabljenih živil – za zajtrk, kosilo
in popoldansko malico za 60 od-
stotkov, za dopoldansko malico pa
za 90 odstotkov. Ravnateljica Ana

Vehar pravi, da je pri obračunava-
nju obrokov prehrane treba upošte-
vati, da ministrstvo za šolstvo od 9,5
zaposlenih delavcev v kuhinji (od
tega sta dve kuharici, druge pa so
pomočnice), ki jih imajo na šoli,
plačuje le 2,1 kuharja, ker pri tem
upoštevajo samo število dopoldan-
skih malic (za 935 otrok), ne pa tudi
drugih obrokov; to pomeni, da se-
dem delavcev v kuhinji šola plačuje
izključno iz denarja, ki ga starši pla-
čujejo za obroke, in večkrat gre z de-
narjem zelo na tesno. Na šoli pa je
približno 400 otrok v podaljšanem
bivanju, ki potrebujejo tudi kosilo
in popoldansko malico. Regresira-
no prehrano ima 182 otrok, kar po-
meni, da imajo starši pri plačilu ra-
zlične popuste ali ne plačajo nič.

Na OŠ Domžale pa starši v času
odsotnosti otrok za določeno števi-
lo dni odštejejo cene obrokov v ce-
loti. Pomočnica ravnateljice Mojca
Kanduscher pravi, da na začetku
šolskega leta šola in starši podpišejo
pogodbo o prehrani. Če otrok manj-
ka sedem dni in če starši šolo o tem
obvestijo, morajo za prve tri dni
znesek za obroke poravnati v celoti,
za štiri dni pa odštejejo ceno dopol-
danske malice in kosila v celoti. Če
pa otrok manjka dva dni, morajo
starši obroke plačati v celoti. Starši
otrok, ki imajo tudi zajtrk in popol-
dansko malico, v primeru odsotno-
sti otroka ne plačajo nič – torej pla-
čajo le tisto, kar otroci v šoli pojedo.
Andreja Žibret

(Ne)plačevanje šolske prehrane, kadar otrok ni v šoli

Ministrstvo financira
samo dopoldansko malico
Vsota, ki jo za šolske obroke plačajo starši, šolam ne prinaša dobička, komajda
lahko pokrijejo stroške – Če prispevajo tudi občine, so šolski obroki cenejši
Kako je s plačevanjem šolskih obrokov, to je zajtrka, dopoldanske in popoldanske malice ter kosila, če otrok
zboli ali pa ga iz drugih vzrokov ni v šolo? Starši imajo s tem različne izkušnje, na nekaterih šolah jim odštejejo
obroke v celoti, drugje pa morajo plačati del zneska za šolsko prehrano, čeprav otroka ni v šoli. Sprašujejo, za-
kaj morajo obroke na nekaterih šolah vseeno vsaj deloma plačati?

Kaj je najpomembnejši del ra-
zvojne vizije te univerze, se da pre-
soditi tudi ob branju brošure, izda-
ne pred dvema letoma, v kateri je
predstavljen načrtovan razvoj do
leta 2008. Po napovedih naj bi ra-
zvojni program oblikovali vsaka šti-
ri leta in nato tudi preverili njegovo
uresničevanje. Zapisano je, da bo
UP postala raziskovalna univerza,
da bo zato povezovala izobraževa-
nje in raziskovanje, vključevala ra-
ziskovalce in raziskave v študijski
proces in da bo kakovost gradila na
širini in vrhunski ravni svojih razi-

skav, ki naj bi ji omogočile tudi do-
stop do tujega vrhunskega znanja in
tehnologij.

Vprašanje, kako UP uspeva ure-
sničevati omenjeni cilj, smo najprej
zastavili prorektorju UP za znan-
stveno-raziskovalno in razvojno
delo, dr. Milanu Bufonu. Uvodoma
je poudaril, da je UP odločenost, da
ne bo v ničemer ločevala svojih ra-
ziskovalnih in pedagoških vsebin,
doslej prinašalo več težav kot kori-
sti. »Ne glede na to pa si naša uni-
verza že ves čas prizadeva svoj ra-
zvoj graditi na znanstveno-razisko-
valnih podlagah. Zato smo tudi vse
naše študijske programe načrtno
razvijali samo, ko smo jih lahko
oprli na že obstoječe raziskovalno
delo. Doslej je bilo to pretežno druž-
boslovno in humanistično, zdaj pa
temu čedalje bolj dodajamo še po-
dročje naravoslovja in tehnologij.
Rezultat tega bo naša bodoča fakul-
teta za naravoslovje, matematiko in

tehnologijo. S tem bo naša univerza
dobila dva uravnotežena pola – v
Kopru se bo razvijal pretežno druž-
boslovno-humanistični del univer-
ze, v našem bodočem kampusu v
Izoli pa naravoslovno-tehnološki. V
prihodnosti pa bi radi na naši uni-
verzi razvijali še druge tehniške štu-
dije za potrebe razvoja industrije v
našem okolju. Lahko povem, da že
razvijamo program s področja me-
hatronike,« je povedal Milan Bu-
fon.

Seveda raziskovalno naravna-
nost UP odločno podpira tudi rek-

torica dr. Lucija Čok – navsezadnje
je bila sama, še preden je postala mi-
nistrica, direktorica ZRS. »Mislim,
da študijev ni mogoče obravnavati
ločeno od raziskovalnih podlag za-
nje – raziskovalno delo ne more biti
zgolj hobi, s katerim se profesorji
ukvarjajo v šestini svojega delovne-
ga časa. Veljati pa mora tudi naspro-
tno, da morajo vsi raziskovalci, za-
posleni na univerzi, sodelovati tudi
v pedagoškem delu. Dejstvo pa je,
da obstoječa zakonodaja tega pre-
pletanja pedagoških in raziskoval-
nih vsebin še ne podpira dovolj,
največje probleme pa nam povzro-
ča delovna zakonodaja, ki daje ra-
zlične pravice zaposlenim v razi-
skovalnih institucijah in na univer-
zi. Zato komaj čakamo na napove-
dan zakon, ki bo to odpravil.«

Po njenih besedah je UP ne glede
na omenjene in še druge razvojne
ovire, v treh letih uresničila ali vsaj

začela uresničevati večino zasta-
vljenih ciljev. Čeprav je doslej doča-
kala komaj enega doktorja znano-
sti, je po oceni dr. Čokove, tudi v ra-
zvoju podiplomskih študijev na
pravi poti. Prav tako poteka po na-
črtih in brez odporov bolonjska štu-
dijska prenova. Nekoliko pa se jim
vendar zatika pri uresničevanju in-
terdisciplinarnih študijskih pove-
zav – vzrok za to je predvsem po-
manjkanje tovrstne tradicije. Uspe-
šni pa so pri razvoju skupnih me-
dnarodnih univerzitetnih študijev.
Prvi bo verjetno študij morske bio-
logije, ki ga bodo izvajali skupaj s tr-
žaško univerzo in slovenskim Naci-
onalnim inštitutom za biologijo.
Pomemben razvojni dosežek se ji
zdi tudi s tem študijskim letom
ustanovljen skupen univerzitetni
center za učenje jezikov – študen-
tom, ki so se včlanili in plačujejo
simbolično članarino, omogoča
učenje petih jezikov. Na univerzi pa
še nimajo, a upajo, da jim bo to kma-
lu uspelo, skupne knjižnice, sku-
pnega univerzitetnega športnega
centra in še marsičesa, kar potrebu-
je sodobna univerza.

Prof. dr. Lucija Čok ni zamolčala,
da so zaenkrat manj uspešni pri
uveljavljanju načrtovane partner-
ske vloge študentov. »Pri nas imajo
študentje vsestranske možnosti so-
delovanja, omogočili smo jim tudi
prost dostop do rezultatov študent-
skih anket, ki ga drugod nimajo. To-
da ko smo študentom ponudili, da
bi imeli na univerzi tudi prorektor-
ja iz študentskih vrst oziroma da bi
študentska organizacija postala or-
gan univerze, so to odklonili in to
utemeljili s strahom, da bi lahko
vodstvo univerze z njimi manipuli-
ralo. Mi pa želimo le, da bi študentje
še bolj dejavno sodelovali v razvoju
univerze.«

UP se uspešno povezuje z gospo-
darstvom. Obstoječi svet zaupni-
kov, v katerem so uspešni gospo-
darstveniki, nameravajo dopolniti
še s tehniškim konzorcijem Primor-
ske, ki bi zajel tudi goriško gospo-
darstvo, namenjen pa bi bil zlasti
razvoju tehniških študijev na UP.
Jasna Kontler - Salamon

Ambiciozni razvojni načrti tretje slovenske univerze

UP hoče biti pomembna
raziskovalna univerza
Odločeni, da ne bodo ločevali svojih raziskovalnih in pedagoških vsebin
Študentje ne zaupajo vodstvu UP – Skupni univerzitetni center za učenje jezikov
Univerza na Primorskem (UP) je pred kratkim doživela hudo razočaranje, ker je zgolj zaradi prepočasne vladne
procedure ostala brez dveh novih študijskih programov – matematike in računalništva. Je pa to tej univerzi ven-
dar prineslo nekaj dobrega. Resorno ministrstvo je spodbudilo k spremembi postopka ustanavljanja novih štu-
dijev na UP, tako da za to ne bo več potrebno parlamentarno soglasje. Zelo verjetno je torej, da bo UP študijsko
leto 2007/2008 dočakala s kopico novih oziroma prenovljenih študijskih programov in tudi z vsaj eno novo fa-
kulteto, namenjeno naravoslovnim in tehnološkim študijem. A novi programi in šole niso edina novost, ki jo
načrtuje naša tretja in še vedno najmlajša univerza.

Lucija Čok
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Nemščina že v vrtcu
Slovenska gimnazijka v avstrijski šoli – V Avstriji bistveno manjši stroški za
učbenike – Verouk je obvezni predmet – V šolah nimajo organizirane prehrane
Ajda Bernhard je šestnajstletna gimnazijka. Živi v Bakovcih pri Murski Soboti, a hodi v avstrijsko šolo. Vrtec in
osnovno šolo je obiskovala v Gradcu, zdaj pa je dijakinja drugega letnika gimnazije Borg v avstrijski Radgoni. Pogo-
varjala sva se o tem, kako kot Slovenka doživlja avstrijski šolski sistem, kako jo sprejemajo vrstniki iz Avstrije in kak-
šni so njeni načrti za prihodnost.

dnješolski stopnji naj bo res skrb
za vsakega mladostnika, da vsak
doseže svoj optimalni razvoj. Si-
stem ne sme temeljiti na izločanju,
češ ti nisi za ta program, pojdi dru-
gam, temveč na konstruktivni po-
moči, da za vsakega otroka sestavi-
mo njemu najprimernejšo učno
pot in mu pomagamo hoditi po
njej. Pojem elitnosti, ki je po defi-
niciji izključujoča, naj nadomesti
odličnost. To je mogoče in tudi tre-
ba zagotoviti z individualizirani-
mi učnimi potmi, saj je vsakdo lah-
ko v čem odličen. Edina organiza-
cijska in izvedbena možnost za to
so programi, ki temeljijo na izbir-
nosti.

Ali je mogoče ohraniti množič-
nost gimnazijskega programa, ne
da bi se poslabšala kakovost in
znižala predpisana raven zahtev-
nosti?

Da, z dobro zamišljeno in izve-
deno izbirnostjo.

Veliko 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 snov predelati v
celoti in tako dijake čim bolje pri-
praviti na končni izpit.

Tu bi bile potrebne velike spre-
membe. Najprej pa moramo ma-
turi odvzeti selekcijsko vlogo za
vpis na univerzo. Najbolj življenj-
sko resničen cilj mature določa za-
kon o visokem šolstvu, ne pa gi-
mnazijski program, katerega
končni del je matura! Najbolj ži-
vljenjsko resničen cilj mature
sploh ni med cilji gimnazijskega
programa, kje je tu logika? Še zdra-
vorazumske ni, kaj šele strokovne!
Andreja Žibret

Milan Bufon

diferenciacije s strokovno avto-
nomijo učitelja pri izboru metod
in oblik dela. Tudi pri delni zuna-
nji diferenciaciji mora učitelj po-
uk individualizirati in notranje
diferencirati ter uporabljati
ustrezne metode in oblike dela.
Toda delna zunanja diferenciaci-
ja je bila v stroki vedno razumlje-
na kot element organizacije pou-
ka, ne pa kot učna oblika ali me-
toda.

Razlike v znanju in interesih
učencev se z leti šolanja postopo-
ma povečujejo,z njimi pa tudi po-
treba po različni pedagoški
obravnavi različnih učencev. Pri
mlajših učencih so te razlike lažje
premostljive in jih je mogoče
ustrezno upoštevati s prilagaja-
njem učnih oblik, metod, vsebine
in ciljev znotraj heterogenega od-
delka. A z leti šolanja se toliko po-
večajo, da jim učitelj ne more biti
kos samo z omejenimi možnostmi
notranjega diferenciranja, zato je
treba pouk pri predmetih, kjer so
razlike v znanju največje, organi-
zirati v homogenejših skupinah, v
katerih imajo učenci možnost op-
timalnega doseganja učnih ciljev.

Bistveno pri tem pa je, da je di-
ferenciacija sistemsko urejena,
saj le tako zavezuje šolo in pred-

vsem državo, da s sprejetjem
ustreznih normativnih aktov za-
gotavlja za takšno organizacijo
pouka tudi finančno, kadrovsko
in drugo materialno infrastruktu-
ro ter formalna varovala pred
slabostmi, ki bi jih taka rešitev
lahko prinesla in jih v stroki po-
znamo.

Napovedana »avtonomija« šol
pri izvajanju diferenciacije je
zgolj simptom, ki nakazuje po-
memben obrat v razumevanju
osnovne šole kot javne dobrine.
Šole bodo namreč pri izbiri avto-
nomne natanko toliko, kolikor
bodo sposobne zagotoviti finan-
ciranje različnih diferencijskih re-
šitev. Glede na to, da si na mini-
strstvu v zadnjem času prizade-
vajo za zmanjševanje porabe jav-
nih sredstev, namenjenih vzgoji
in izobraževanju, je povsem pri-
merno vprašanje, ali bo ministr-
stvo šole, ki se bodo odločile za
zahtevnejše učno diferenciranje,
iz proračuna tudi temu primerno
finančno podpiralo. Če bo odgo-
vor negativen in bo izvajanje po-
sameznih modelov učne diferen-
ciacije postalo del nadstandar-
dne ponudbe šol, bo to dolgoroč-
no lahko pomenilo, da bodo ne-
kateri starši na trgu osnovnih šol

za svojega otroka izbrali tako ka-
kovostno izobraževanje, kot ga
bodo lahko plačali, ali pa bo ka-
kovost šole odvisna od dodatnih
sredstev, ki jih bo zanjo lahko na-
menila ali jih bo hotela nameniti
lokalna skupnost. Občine z ve-
čjim proračunom, boljšim gospo-
darskim in socialnim zaledjem ter
ne nazadnje večjo naklonjenostjo
investicijam v osnovnošolsko izo-
braževanje bodo lahko šolo izda-
tneje financirale (ter tako omogo-
čale izvajanje diferenciranega oz.
posameznemu učencu bolj prila-
gojenega pouka), tiste z manjšim
proračunom in drugačnimi prio-
ritetami pa si tega ne bodo mogle
privoščiti.

Ena od posledic takšne »avto-
nomije« šol bodo zato bistveno
različne razmere, v katerih bodo
učenci po šolah v Sloveniji dose-
gali standarde znanja: ponekod
bo v številčno manjših nivojskih
skupinah poskrbljeno za optimal-
ne učne razmere tistih, ki imajo
učne težave, in onih, ki so nad-
povprečno učno uspešni, pone-
kod pa bodo vsi učenci v istem od-
delku sodelovali pri pouku, ki ga
bo učitelj(ica) hočeš nočeš mo-
ral(a) prilagajati »povprečju«. Ali
pri tem še verjamemo, da učen-

cem po Sloveniji zagotavljamo
enake izobraževalne možnosti?

V javni osnovni šoli je premi-
šljeno izvajanje različnih mode-
lov učne diferenciacije lahko bi-
stven mehanizem preseganja
družbenih razlik in izenačevanja
izobraževalnih možnosti. Od
vseh, ki soustvarjajo kakovostno
javno šolo, bi bilo pričakovati, da
bodo državo postavili pred zahte-
vo po zagotavljanju finančnih,
kadrovskih in infrastrukturnih
virov, ki bodo omogočali kakovo-
stno javno vzgojo in izobraževa-
nje.

Privoliti v drugačno rešitev, pa
čeprav pod znamko večje »avto-
nomije«, pomeni strinjati se s tem,
da bodo šole izvajale pouk v bi-
stveno različnih materialnih in
kadrovskih razmerah, kar bo
vplivalo na kakovost učnega pro-
cesa in na koncu na učne rezulta-
te učencev iz različnih okolij. Kdo
bo pri tem največ izgubil, pa je le
retorično vprašanje.
Dr. France Strmčnik, dr. Zdenko Med-
veš, dr. Boris Kožuh, dr. Metod Re-
sman, dr. Robi Kroflič, Damijan Šte-
fanc, dr. Janko Muršak, dr. Mojca Kovač
Šebart, dr. Tadej Vidmar, dr. Andreja
Hočevar dr. Sonja Kump z Oddelka za
pedagogiko in andragogiko Filozofske
fakultete v Ljubljani

Načrti šolskega ministrstva

S šolskega ministrstva so nam sporočili, da je komisija za prenovo gimna-
zije že pripravila izhodišča za prenovo in s tem končala svoje delo. Izhodi-
šča bo obravnaval kolegij ministra v začetku marca in se nato odločil, ali
jih sprejme in kako naprej. Po vsej verjetnosti bo prenova potekala na
vzorcu šol, radi pa bi, da bi zaživela čim prej, še dodajajo.
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