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Datum: Petek, 31. Marec 2006 - Stran: V ŽARIŠČU 
Smernice ne bi smele v javnost 
Strokovni svet za splošno izobraževanje zaradi objave izhodišč za prenovo gimnazijskega programa kritičen 
do ministrstva za šolstvo in šport 
 
"Bojim se, da je, četudi dobro mišljena, reforma gimnazije lahko osramočena," je na včerajšnji seji 
strokovnega sveta za splošno izobraževanje zoper javno objavo izhodišč za prenovo gimnazijskega 
programa protestirala dr. Katja Škerjanc Pavlič. V mnenju, da je ministrstvo za šolstvo na spletnih straneh 
prehitro objavilo izhodišča, ki jih je pripravila komisija za prenovo gimnazije, so jo člani strokovnega sveta 
podprli, predsednik sveta dr. Marjan Hribar pa je pripomnil: "Nad dokumentom, ki je v javnosti, nisem 
navdušen. Ni pravično, da je bilo objavljeno delovno gradivo, objava meče slabo luč na projekt."  
 
Zato je Hribar predlagal intervencijo, s katero bo strokovni svet od ministrstva zahteval, naj z izhodišči seznanijo tudi 
člane sveta. Dr. Janko Kos, tudi član komisije za prenovo, je nad objavo koncepta razočaran, saj pojasnjuje, da je "to, 
kar je v javnosti, res kolaž in ne usklajen ali izdelan načrt za preobrazbo gimnazije". Zato je svet sklenil ministrstvo 
opozoriti na potrebo po temeljiti strokovni razpravi pred vsako spremembo v izobraževanju. Naložili so mu tudi, naj 
postopke za prenovo gimnazije doreče in poslej svet o rešitvah obvešča. 
 
Precej vroče krvi je včeraj povzročilo dogovarjanje o obravnavi vse bolj pereče romske problematike na prihodnji seji, 
h kateri je pozvala dr. Mojca Kovač Šebart, ki opozarja predvsem na problematiko diferenciacije učencev v Bršljinu, 
saj opozarja: "Sistem diferenciacije je nekaj najbolj občutljivega v izobraževanju." Da se romska problematika rapidno 
poglablja, nastaja razslojevanje med Romi, "tako slabo, kot je danes, pa v zadnjih 50 letih še ni bilo," je zatrdil dr. 
Stane Granda, ki pa bi želel o tematiki razpravljati za zaprtimi vrati, brez novinarjev. Takemu pogledu je nasprotoval 
Ivan Lorenčič, ki je dejal: "Ko začnemo razpravo s tem, da mora biti razprava o Romih za javnost zaprta, že a priori 
ustvarjamo ksenofobijo. To je ustvarjanje ksenofobičnega ozračja, kjer ni potrebno." 

Ksenija Koren
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Datum: Petek, 31. Marec 2006 - Stran: KULTURA IN ŠOLSTVO 
Danes se izteče rok spletne javne razprave 
Gimnazija pred novo reformo 
Kdo so člani Komisije za pripravo koncepta nadaljnjega razvoja gimnazijskega programa in Umeščenosti 
splošne izobrazbe v srednješolske programe 
 
Potem ko je želel minister Milan Zver najpozneje do konca minulega leta imeti na svoji mizi predlog komisije 
za prenovo gimnazij, ga je v začetku tega leta od Komisije za pripravo koncepta nadaljnjega razvoja 
gimnazijskega programa in umeščenosti splošne izobrazbe v srednješolske programe tudi dobil. Ministrstvo 
se je nato odločilo za seznanjanje zainteresirane strokovne in širše javnosti z izhodišči prenove preko spleta 
in jih 9. marca tudi objavilo na svojih spletnih straneh. Danes se izteče rok "spletne javne razprave" oz. čas, 
ko je bilo mogoče po tej poti podati svoje pripombe in stališča na dokument.  
 
Ker doslej nikjer ni bilo sporočeno, kdo so člani prenovitvene komisije - le predsednik dr. Bojan Borstner ni bil 
neznanka - pa tudi pod dokumentom niso navedeni, smo šolsko ministrstvo prosili za njihova imena in od kod 
prihajajo. Poslali so nam jih in s tem je konec ugibanja, kdo od gimnazijskih ravnateljev in kdo od univerzitetnikov 
kroji novo gimnazijo. 
 
Ob predsedniku Borstnerju sedijo v devetnajstčlanski komisiji za prenovo gimnazij Jože Mlakar iz Škofijske klasične 
gimnazije Šentvid, dr. Marjan Hribar s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, mag. Stane Berzelak, ravnatelj 
Gimnazije Slovenj Gradec, mag. Slava Pevec Grm iz Centra RS za poklicno izobraževanje, Janez Šušteršič, 
ravnatelj ljubljanske Gimnazije Bežigrad,Ivan Lorenčič, ravnatelj mariborske II. gimnazije, Katja Pavlič Škrjanc iz 
Zavoda RS za šolstvo, dr. Andreja Barle Lakota iz MŠŠ, Janez Globočnik iz Ekonomske gimnazije in srednje šole 
Radovljica, Samo Repolusk s Pedagoške fakultete UM, mag. France Rozman, ravnatelj Gimnazije Kranj, dr. Justina 
Erčulj iz Šole za ravnatelje, dr. Janko Prunk s Fakultete za družbene vede UL, dr. Stane Gerjolj s Teološke fakultete 
UL,dr. Matej Makarovič s Fakultete za družbene vede UL, dr. Janko Kos s Filozofske fakultete UL, dr. Srečo 
Zakrajšek z Gimnazije Bežigrad v Ljubljani, dr. Valentin Bucik s Filozofske fakulteteUL, Silvester Tratar iz ljubljanske 
Srednje šole za elektrotehniko, Tomaž Buh iz Srednje glasbene in baletne šole v Ljubljani, Boris Plut iz Srednje 
elektro in tehniške gimnazije v Novem mestu ter mag. Andreja Pogačnik iz TŠC v Kranju. 

Jasna Snežič
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Datum: Petek, 31. Marec 2006 - Stran: KULTURA IN ŠOLSTVO 
Danes se izteče rok spletne javne razprave 
Anonimna pisma je treba ignorirati 
Razmišljanja ob dokumentu Izhodišča prenove gimnazijskega programa - Ali člani komisije sami zase 
menijo, da so pripravili takšen zmazek, za katerega ne želijo prevzeti odgovornosti? 
 
Anonimna pisma je treba ignorirati, je načelo, ki se ga mnogi držimo. Morda so imeli to vedenje v mislih na 
Ministrstvu za šolstvo in šport, ki so na ta način želeli izključiti del javnosti iz razprave o dokumentu 
Izhodišča prenove gimnazijskega programa 
(vir:http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/izhodisca_prenove_g
imnazijskega_programa.doc), ki so ga pripravili brezimni člani Komisije za pripravo koncepta nadaljnjega 
razvoja gimnazijskega programa in umeščenosti splošne izobrazbe v srednješolske programe. Seveda 
obstaja še več možnih razlag anonimnosti, ki bi se jim bilo mogoče izogniti z javnostjo delovanja. 
 
Tako bi lahko špekulirali, da člani komisije sami zase menijo, da so pripravili takšen zmazek, za katerega ne želijo 
prevzeti odgovornosti. Lahko bi tudi sklepali, da so avtorji dokumenta povsem neki drugi ljudje, komisija pa je le 
fasada za katero se skrivajo. Noben od treh navedenih razlogov pa ni dobra popotnica za javno razpravo. 
 
Prav tako je že v spremnem besedilu zlorabljen pojem "javna razprava". Javna razprava pomeni, da se na eni strani 
izpostavijo predlagatelji neke rešitve, na drugi strani pa njihovi kritiki. Naivno si predstavljam, da naj bi kot rezultat 
razprave v civilizirani družbi nastal dopolnjen predlog, ki naj bi povzel najboljše z obeh strani. V tem primeru pa z 
izjemo enega elektronskega naslova, moti popolna odsotnost ustreznih naslovov in imen, katerim bi lahko človek 
zastavil vprašanja v trenutku dvoma. Še več, navedenega ni nobenega naslova, kamor bi lahko zainteresirana 
javnost poslala svoje pripombe v pisni obliki. Ker se na dokumentu niti na enem mestu ne pojavlja glava Ministrstva 
za šolstvo in šport ali kateregakoli drugega organa vlade, lahko iz tega sklepamo, da očitno tudi ni nikogar, ki bi 
želel sprejeti objektivno odgovornost za zapisano v dokumentu. 
 
Če predpostavimo, da so dokument pripravljali ljudje z najmanj univerzitetno izobrazbo, potem moramo ugotoviti, da 
so pripravili dokument, ki si, če bi bil oddan kot seminar v prvem letniku fakultete, ne bi zaslužil pozitivne ocene. 
Citiranje virov v tekstu je namreč pomanjkljivo, viri pa tudi niso navedeni, kakor je to v navadi pri resnih dokumentih. 
Iz načina, kako so zapisani konkretni podatki in navedki, ki naj bi služili za argumentacijo zapisanega, bi lahko 
bralec, morda tudi povsem napačno, sklepal, da si člani komisije čisto preprosto ne želijo, da bi te navedke kdorkoli 
poiskal in preveril kontekst, v katerem so bili objavljeni. 
 
Avtorji so v tekstu identificirali mnoge ključne probleme gimnazijskega programa, ko bi bilo potrebno ponuditi 
rešitve, pa se obnašajo nekako tako kot najstnica, ki natanko ve, da ni zadovoljna sama s seboj, ne ve pa natančno, 
kaj bi pravzaprav želela. Od dokumenta, ki naj bi bistveno posegel v delovanje šolskega sistema in na dolgi rok 
prizadel približno polovico vsakokratne šolajoče generacije, bi človek pričakoval več resnosti. Od kakovostnega 
dokumenta bi morda lahko pričakovali, da ponujene rešitve niso podane le kot zbir želja ali idej, temveč predvsem 
kot resne analize, ki bi vsebovale tudi izračune postavk, kot so cena novega programa, vpliv na kadrovsko strukturo, 
načine vrednotenja izbirnih vsebin, seznam izvedbenih aktov na katere se nanašajo spremembe, ocenjen vpliv 
programa na nadaljnji študij, ipd. 
 
Tako je mogoče najti povsem utemeljene kritike obstoječe gimnazije, ponujene rešitve pa nato obvisijo v zraku ali se 
celo izključujejo. Kot učitelja praktika bi me seveda zanimalo, kako npr. uskladiti ugotovitev, da je znanje 
neustrezno, s krčenjem časa namenjenega večini posameznih predmetov. Skoraj splošno sprejeta ugotovitev med 
učitelji je, da znanje lahko postane kvalitetnejše le ob uporabi aktivnih metod dela v razredu z manj vsebinami v 
daljšem časovnem okviru, ne pa s črtanjem "nepotrebnih" vsebin ob hkratni redukciji ur namenjenih usvajanju enako 
natrpanega preostanka. Prav tako ni mogoče trditve, da je problem "čedalje večje nesorazmerje med vpisom na 
naravoslovno-matematične in humanistično-družboslovne študije", uskladiti z zmanjšanjem števila ur naravoslovnih 
predmetov. 
 
Mnogi, ki delamo po gimnazijah, menimo, da si gimnazija zasluži predvsem didaktično in ponekod vsebinsko 
prenovo, ne pa organizacijske. Avtorji dokumenta pa med seboj mešajo organizacijsko in vsebinsko prenovo v 
neužitno zmes, ki ne more dati ustreznega rezultata. To je, da bi lahko bil cilj gimnazije razviti široko razgledanega 
dijaka, ki se bo po končanem šolanju sposoben vpisati v katerikoli univerzitetni študij, ki ne zahteva izpolnjevanje 
posebnih talentov. Ki pa bo smel že po prvem letu študija tudi ugotoviti, da se je pri izboru zmotil in bo recimo 
presedlal iz družboslovja v tehniko ali iz naravoslovja na jezike. Ali pa je to namen te prenove? Preprečiti dijaku, da 
bi s pomočjo zahtevnega šolanja pridobil kompetence, kot je razreševanje problemov, znajti se v novih situacijah, 
odprtost do tehnologij, povezovanj družboslovnih z naravoslovnimi znanji, ipd., ki bi mu omogočile dvom v večne 
resnice in nezmotljivost avtoritet? Sklep, da prenova srednjega šolstva ni nujna zaradi dviga kvalitete in uporabnosti 
znanja, temveč predvsem zaradi želje po vplivanju na vrednostne orientacije mladih, lahko izpeljemo iz naslednjega 
odstavka: "Ti premiki se morajo nujno odraziti pri vzgojnih funkcijah gimnazije, ki tako po eni strani ne smejo temeljiti
na privzgajanju niza preveč konkretnih norm, po drugi strani pa ne sme zapasti v vrednotni relativizem ali se izogniti 
nudenju temeljnih vrednotnih orientacij ali vsaj pomoči pri njihovem iskanju". 
 
Naslednja vprašljiva postavka je koncept izbirnosti. Iz dokumenta je zlahka mogoče zaznati vpliv mednarodne 
mature na zapisano. To načeloma ni nič slabega, žal pa slovenski šolski sistem že poskusa prenosa eksterne 
mature ni preživel, tako kot je bilo predstavljeno v izhodiščnih tekstih iz tistega časa. Maturi so bili pripisani vplivi, ki 



jih nato v praksi nikoli ni uspela uresničiti in v končni različici se je sprevrgla v ogromen in predvsem potraten 
sprejemni izpit na univerzo. Podobno se utegne spriditi nekritično vpeljevanje spoznanj pridobljenih na dveh elitnih 
šolah z naravoslovno tradicijo na splošno populacijo. Uspehi, ki jih nedvomno dosegajo njihovi dijaki, so vsaj malo 
tudi posledica dejstev, da so učitelji deležni posebnih izobraževanj, da imajo prebrane dijake, da so skupine manjše, 
da se spremembe v program vpeljujejo postopno in po kapljicah, ipd. Sama izbirnost ni nič slabega v velikih 
sistemih, ki si to lahko privošćijo bodisi zaradi velikosti populacije ali bogatstva. Koncept izbirnosti pa povsem 
odpove ob manjšem številu dijakov ali slabših gmotnih možnostih. Izbirnosti namreč ne kreirajo le interesi dijakov, 
temveč predvsem množica zunanjih dejavnikov. Tudi tukaj bi si želel že v izhodišču natančna pojasnila na praktična 
vprašanja, kot so, kako bo izbirnost potekala, po katerih kriterijih se oblikujejo skupine, kakšne so možnosti prehoda 
med skupinami, kako popraviti zmoto, če ugotoviš, da si se v drugem letniku zmotil in se zaradi te odločitve ne boš 
mogel vpisati na ustrezno fakulteto, kje zagotoviti zadostno število "malih lukenj" po že sedaj prenatrpanih šolah, da 
se lahko takšno delo izvaja, ipd. Pri izbirnosti, ki vključuje zunanje izvajalce, je ključen podatek, kako zagotoviti 
primerljivost med izvajalci vsebin? Ali naj to pomeni, da bo moral imeti vodja pevskega zbora ali vaške gledališke 
skupine pedagoško andragoško dokvalifikacijo in univerzitetno izobrazbo, kakor drugi učitelji, ali se bo oblikovalo od 
ministrstva neodvisno telo za vrednotenje in oceno kakovosti izbirnih vsebin, kdo bo nadziral izvajanje in kakovost, 
kako se dejavnosti financirajo, ipd. 
 
In predlog za konec. Ministrstvo naj prekliče začete dejavnosti in razpiše javni razpis za koncept prenove gimnazije. 
Narazpis se lahko prijavijo zainteresirane skupine in institucije. Po kakšnem letu pa naj njihovi predlogi postanejo 
predmet najširše javne razprave. Naši dijaki, so namreč preveč dragoceni, da bi lahko o njihovi usodi razpravljali ob 
dokumentu, ki ni pripravljen niti v tolikšni meri, kot bi se zahtevalo od potencialnega izvajalca, ki bi se na osnovi 
javnega razpisa lotil sanacije sanitarij v stavbi ministrstva. 

Andrej Šorgo

 


