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V zadnjem času se sloven-
ska vlada v skladu z razvoj-
nimi cilji Evropske unije
zavzema za zvišanje nara-
voslovne pismenosti in za-
nimanja za naravoslovne
in tehnične študije. Hkrati

pa je v javni razpravi predlog nove šolske
reforme, ki gimnazijsko izobraževanje vodi
v povsem drugo smer.

Prihodnost naše gimnazije je opisana v do-
kumentu »Izhodišča prenove gimnazijskega
programa«, ki ga je pripravila Komisija za
pripravo koncepta nadaljnjega razvoja gi-
mnazijskega programa in umeščenosti splo-
šne izobrazbe v srednješolske programe in
je od 9. marca razgrnjen na spletnih straneh
Ministrstva za šolstvo in šport
www.mss.gov.si/index.php?id=9002#11533,

Usmerjeno?

Avtorji Izhodišč predlagajo bistven odmik
od dosedanje splošnoizobraževalne zasno-
ve gimnazije v smeri (ponovne) uvedbe
usmerjenega izobraževanja. O tem pričata
dva elementa prenove: povečana izbirnost
z vgrajenimi strokovnimi (usmerjenimi)
predmeti in izrazito neenakopraven polo-
žaj področij splošne izobrazbe, pri čemer je
predvsem degradirano naravoslovje.

Po novem je izbirna najmanj četrtina štiri-
letnega programa, kar je bistveno več kot
dosedaj. V sedanji gimnaziji izbirni del pro-
grama vsebuje predvsem dodatne ure pred-
metov, ki si jih dijaki izberejo za maturo, to-
rej splošnoizobraževalne predmete. V pre-
novljeni gimnaziji dijak sam izbere največ
štiri predmete. Preostali izbirni del pa zase-
dajo predmeti, ki so specifično opredeljeni
kot strokovni (usmerjeni) predmeti, ne pa
kot splošnoizobraževalni predmeti, in ra-
zlične posebne dejavnosti. Sem sodijo pro-
jektno delo, raziskovalne naloge, socialno
delo, medpredmetni projektni teden, spre-
mljajoče dejavnosti, znanja, ki so jih dijaki
pridobili zunaj šole, predmeti in aktivnosti,
ki jih šola lahko ponudi v sodelovanju z
okoljem, ekskurzije, tabori idr.

Od kod so avtorji Izhodišč vzeli dodatne iz-
birne ure, s katerimi so omogočili prehod
gimnazije iz splošnoizobraževalne v usmer-
jeno srednjo šolo? V starem in prenovlje-
nem predmetniku imajo enak obseg obve-
znih ur naslednji predmeti: slovenščina,
matematika, prvi tuji jezik, zgodovina, filo-
zofija, sociologija, psihologija, umetnost in
informatika. Po drugi strani so v prenovlje-
ni gimnaziji močno zmanjšani vsi trije nara-
voslovni predmeti – biologija, fizika in ke-
mija. Sedaj dijaki vsakega izmed njih poslu-

šajo skozi tri leta po dve uri na teden, po no-
vem pa se bodo z njimi srečevali le dve leti.
Tako bo vseh treh naravoslovnih predme-
tov skupaj manj kot slovenščine. Poleg tega
se bo skrčil tudi predmet geografija, ki vse-
buje precej naravoslovnih tem (npr. nasta-
nek Zemlje, geologija, vreme).

Zanimivo je, da avtorji Izhodišč med ključ-
ne probleme gimnazijskega programa uvr-
ščajo »čedalje večje nesorazmerje med vpi-
som na naravoslovno-matematične in hu-
manistično-družboslovne študije« in pod-
pirajo usposabljanje dijakov za »doseganje
odličnosti na področju naravoslovno-teh-
nične pismenosti«. V Sloveniji je zanimanje
za študij naravoslovja nesorazmerno nizko
v primerjavi z drugimi evropskimi država-
mi. V EU namreč naravoslovje, matematiko
in računalništvo študira 11 odstotkov vseh
študentov, v Sloveniji pa samo 4,8 odstotka.
Zdi pa se, da je po mnenju avtorjev Izhodišč
najboljša strategija za izboljšanje tega stanja
ukinjanje naravoslovnih predmetov v gi-
mnaziji.

Sistematično

Vprašajmo se, ali je v sedanjem gimnazij-
skem programu obseg naravoslovnih pred-
metov res nesorazmerno velik in ga je zato
treba zmanjšati. Kot osnovo za ta razmislek
si oglejmo zgodovino predmetnikov naše
gimnazije. V obdobju od šestdesetih let
prejšnjega stoletja do danes smo ob vsaki
šolski reformi sistematično manjšali obseg
naravoslovnih predmetov v gimnazijskem
programu (glej sliko). Tako je bil v šestdese-
tih in sedemdesetih letih prejšnjega stole-
tja, ko so v šolo hodile generacije današnjih
babic in dedkov, obseg naravoslovja in teh-
nike v gimnaziji skoraj trikrat večji, kot bo v
prenovljeni gimnaziji. Ob vsaki reformi z
najnovejšim predlogom vred je bila za po-
večanje izbirnosti žrtvovana skoraj izključ-
no samo naravoslovna izobrazba. Ob vsem
reformatorskem sekanju in klestenju je de-
lež humanistično-družboslovnih predme-
tov in matematike ostal skoraj nedotaknjen
v celotnem obdobju zadnjih štirideset let.
Torej pod parolo »svobodne izbire« našim
dijakom odrekamo pravico do naravoslov-
ne pismenosti.

Avtorji Izhodišč na več mestih navajajo pri-
pravo na vseživljenjsko učenje kot pomem-

ben cilj sodobnega izobraževanja, hkrati pa
uvajajo usmerjeno izobraževanje in posta-
vljajo naravoslovje v podrejen položaj.
Unescova Komisija za izobraževanje za 21.
stoletje pod vodstvom Jacquesa Delorsa je
opozorila, da je osnova za uspešno vseži-
vljenjsko učenje, ki ga vedno bolj zahteva
spreminjajoča se globalizirana družba, tr-
dna splošna izobrazba. Dobre splošne izo-
brazbe ne more nadomestiti nikakršna à la
carte ponudba izbirnih vsebin v gimnaziji,
kjer si lahko dijak za sladico privošči kakšno
ekskurzijo ali krožek namesto učenja splo-
šnoizobraževalnih predmetov. Nihče na-
mreč ne more zagotoviti, da bodo današnje
izobrazbene izbire čez 10, 20 ali 30 let sploh
še aktualne. Državljanu brez vsestranskih
izobrazbenih temeljev ne bo nobena doda-
tna ponudba izobraževanj za odrasle mogla
zagotoviti ustrezne delovne fleksibilnosti.
Prav tako je široka splošna izobrazba nujna
za komuniciranje z ljudmi iz drugih strok –
za naravoslovnega znanstvenika je zgodo-
vina prav tako koristna kot za sociologa
znanje o temeljnih principih delovanja je-
drskega reaktorja, naftne rafinerije ali mo-
žganov. Največji napredki v razvoju člove-
škega znanja vedno nastajajo na stičiščih ra-
zličnih specializacij.

Dobro naravoslovno znanje, pridobljeno v
gimnaziji, ne omogoča samo uspešnega štu-
dija temeljnih naravoslovnih ved (fizike,
kemije in biologije), ampak tudi farmacije,
biotehnologije, gradbeništva, strojništva in
drugih vej tehnike. Najbolj pa so vse tri te-
meljne naravoslovne vede prepletene v so-
dobni medicini in veterini, ki si ju brez fizi-
ke, biofizike, kemije, biokemije in molekul-
ske biologije sploh ne moremo več zamišlja-
ti.

Rešitve velikih narodov

Kolikor lahko razberemo iz pičlih pojasnil v
Izhodiščih, s predlagano prenovo gimnazije
dejansko uvajamo anglosaški model sre-
dnjega izobraževanja, ki ne pozna gimnazij
v našem pomenu besede. Toda rešitve veli-
kih narodov niso vedno najbolj primerne
tudi za majhne narode z omejenim števi-
lom talentov. V današnjem svetu ostre glo-
balizirane konkurence je za majhen narod
dragocen vsak nadarjen otrok. Premik v
strogo usmerjenost je za delovanje in preži-
vetje majhnega naroda lahko poguben.

Degradacija gimnazijskega naravoslovja

Podrobnejša analiza prenove gimnazije je objavljena na spletni strani
http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/pdf/znanost/
3_SZT-naravoslovni_ugovor.pdf

V okviru javne razprave sprejemajo mnenja o predlagani reformi do konca meseca
na Ministrstvu za šolstvo in šport po e-pošti (andreja.barle@gov.si).

Izreden specialist, kakršnega bo proizvedla
tako prenovljena izobraževalna vertikala
od osnovne šole do univerze, bo namreč
izredno težko v Sloveniji dobil delo, ki bo
zahtevalo le njegovo ozko znanje, kar bo po-
večalo neprostovoljno mobilnost delovne
sile in odtok intelektualnega potenciala iz
Slovenije.

Postopna prenova

V gimnazijskem programu so vsekakor po-
trebne spremembe. Posodobiti moramo uč-
ne načrte in izpeljati didaktično prenovo.
Prenoviti in izboljšati moramo tudi izobra-
ževanje bodočih učiteljev in strokovno iz-
popolnjevanje aktivnih učiteljev. Vendar
pa vse te spremembe lahko izpeljemo po-
stopno, skrbno načrtovano in brez drastič-
nih posegov v obstoječo zasnovo gimnazij-
skega programa. Namesto tega se v času, ko
novi pristopi k pouku iz zadnje reforme še
niso povsem zaživeli v praksi, zaletavo lote-
vamo nove reforme. Po predlogu avtorjev
Izhodišč bomo namreč prve novosti uvedli
že naslednje šolsko leto.

Na koncu se še enkrat vrnimo k naravoslov-
ju. Avtorji Izhodišč ugotavljajo, da mora biti
»gimnazijski program in s tem vsi njegovi
sestavni deli usmerjen k temu, da se z dose-
ženim znanjem, veščinami in spretnostmi
dijak usposablja za odgovorno in aktivno
delovanje v družbi ter za konstruktivno ra-
zreševanje življenjskih situacij«. Z zmanjše-
vanjem naravoslovne pismenosti dijakom
ne bomo omogočili uresničitve tega cilja,
saj jih ne bomo usposobili za samostojno
odločanje o problemih, kot so trajnostni ra-
zvoj, varstvo narave in okolja, varčna raba
energije, skrb za lastno zdravje, itd. Če bo-
mo bodoče politike, menedžerje, ekonomi-
ste, pravnike, jezikoslovce, zdravnike, nara-
voslovce, tehnike in nasploh intelektualce,
ki bodo odločali o strateških usmeritvah
družbe, vzgajali v takšni gimnaziji, kakršna
je sedaj v javni razpravi, lahko kar pozabi-
mo na dolgoročen trajnostni razvoj in na
konkurenčnost naše države.
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