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Kakšna bo gimnazija prihodnosti 
Z gimnazijo je treba nekaj narediti 
Šolski minister ima že dober mesec na mizi zasnovo nove gimnazije - 
Širše javnosti o predlogih ni seznanil in celo ravnatelji ne poznajo 
rešitev 
 
Današnja slovenska gimnazija ne le da je močno oblegana - v splošne, strokovne in 
umetniške gimnazije je vključen že 40-odstotni delež srednješolske populacije, ampak 
je tudi najbolj splošnoizobraževalna šola. Pa bo takšna tudi v prihodnje? Na vidiku je 
namreč njena korenita prenova. Šolski minister ima že dober mesec na mizi zasnovo 
nove gimnazije, ki jo je po dolgotrajnem usklajevanju pripravila 19-članska komisija za 
pripravo koncepta nadaljnjega razvoja gimnazijskega programa in umeščenosti 
splošne izobrazbe v srednješolske programe. 
 
Med razlogi za resen razmislek tako prejšnje kot sedanje šolske oblasti o novem konceptu 
konec devetdesetih prenovljene gimnazije so bili prihod devetletkarjev in čedalje večji delež 
vpisanih gimnazijcev. Če se je v te šole pred desetimi leti po dokončani osnovni šoli vpisovalo 
24,7 odstotka generacije, se je danes že 41,5 odstotka. Ob omenjenem pa je stroka tudi 
jasno opozorila, da ob zadnji prenovi ni bil dorečen koncept gimnazijskega izobraževanja. 
Spomnila pa je tudi na napako, ker je bila najprej vpeljana matura, nato pa se je program 
splošne in tudi strokovnih ter umetniške prilagajal maturi in ne narobe, kar bi bilo edino 
logično. 
 
Pa bo matura v prihodnje še državni izpit, ki je hkrati zaključek gimnazijskega izobraževanja 
in vstopnica v univerzitetni študij? Ker zasnova gimnazije prihodnosti javno še ni bila 
razgrnjena, lahko o tem in številnih drugih dilemah le ugibamo. In se opremo na odgovore, s 
katerimi nam je pred meseci v intervjuju postregel Bojan Borstner, predsednik komisije za 
prenovo gimnazije. Za maturo je, denimo, dejal, da se je kot edini zaključek šolanja ob vse 
večji vključenosti generacij v gimnazijske programe izkazala kot ovira. "Del generacije je ne 
more preskočiti in tako postanejo na nek način poraženci, izgubljenci, kar ni dobro niti z vidika 
posameznika niti z vidika družbe," je dodal. Iz neuradnih virov smo v teh dneh izvedeli, da 
matura naj ne bi bila več obvezen zaključek gimnazije. Kdor se zanjo ne bo odločil, seveda na 
univerzo ne bo mogel, toda ob večji fleksibilnosti prehajanja v višje- in visokošolske programe 
bo gotovo našel primernega zase. 
 
Če pa bo matura ostala takšna, kot je danes, tako naši viri, ostaja odprto vprašanje. O njej naj 
bi odločili šele potem, ko bo narejen predmetnik in bo mogoče preučiti, kje bi se lahko matura 
prilagodila predmetniku in kje bi jo kazalo spremeniti. Glede predmetnika pa naj bi se minister 
odločil, če bo to nalogo zaupal zavodu za šolstvo ali bo morebiti ustanovil kurikularno 
komisijo. 
 
Zasnova gimnazijske prenove ne le da je neznanka širši javnosti, celo ravnatelji njenih 
podrobnosti ne poznajo. Ker pa vedo, da se v njej zarisuje postavitev jedrnega in izbirnega 
programa, smo jih vprašali za mnenje o tej novosti. V jedrnem naj bi bili dejansko neokrnjeni 
sedanji trije predmeti, to so matematika, materinščina in prvi tuji jezik. V nekoliko skrčenem 
obsegu naj bi se od sedanjih obveznih predmetov znašli drugi tuji jezik, geografija in vsi trije 
naravoslovni predmeti, to so fizika, kemija in biologija. Dijaki naj bi si v izbirnem delu po svoji 
presoji izbirali tako dodatne ure pri predmetih jedrnega dela kot tudi predmete, ki jih bo 
ponujala šola. Ob tem se kaže vprašati, kdo bo odločal o tej ponudbi: šola sama ali naj se v to 
vključi država. Hkrati je lahko pretirana svoboda pri izbiri past za dijaka. Lahko da bo na 
začetku gimnazijskega izobraževanja navdušeno izbiral predvsem naravoslovne predmete, 
nato pa se čedalje bolj nagibal k humanistiki in bi si jo hotel izbrati tudi za študij. Menda 
zasnova nove gimnazije pravil pri izbiri še ni dorekla, zato bi se kazalo pri tem zgledovati po 
mednarodni maturi, ko mora dijak v izbirnem delu - že vrsto let se nanjo pripravlja po en 
oddelek na mariborski II. gimnaziji in ljubljanski bežigrajski, izbrati en družboslovni in en 
naravoslovni predmet. Res pa se lahko odloči, denimo, za fiziko in ne za kemijo. 
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To, da širša javnost o predlogih komisije oziroma o zasnovi gimnazijske prenove ni 
seznanjena, je morda sprejemljivo. Ne pa tudi, da predlaganih rešitev ne poznajo ravnatelji, ki 
niso člani komisije. Ker vendarle vedo, da jih v kratkem čaka nova prenova, v kateri bosta 
bistveni novosti večja izbirnost znotraj jedrnega in izbirnega dela predmetnika in seveda to, 
da matura ne bo več obvezni zaključek gimnazijskega izobraževanja, smo želeli vprašati, 
kako sprejemajo ta model gimnazije prihodnosti, ki se pripravlja za zaprtimi vrati. A ga niso 
hoteli komentirati, ker ga tačas še ne poznajo. Kot nam je včeraj povedal Janez Pastar, 
ravnatelj mariborske III. gimnazije in predsednik skupnosti gimnazij, naj bi se z njim kmalu 
seznanili. Takoj ko bo dobil od predsednika komisije Bojana Borstnerja osnutek gimnazijske 
prenove, ga bo posredoval 54 ravnateljem splošnih gimnazij. Do 23. marca namreč potrebuje 
njihova stališča. Tega dne bo namreč v Novi Gorici na skupščini skupnosti gimnazij osrednja 
tema prenova gimnazije, udeležbo pa je minister Milan Zver že potrdil. Če ne prej, bo k javni 
razpravi izzvan čez tri tedne. 
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