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I. SEDANJE STANJE 
  
 
1.  ANALIZA STANJA   
 
 
1.1.  Družbene okoliščine 
 
Družbenega konteksta, v katerem poteka reforma gimnazijskega programa, ni mogoče 
razumeti kot statično in preprosto opisljive situacije, temveč kot vrsto medsebojno povezanih 
in prepletnih premikov. Vprašanje uspešnosti teh premikov je treba razumeti kot razvojni 
izziv, izobraževalni sistem pa kot enega od najbolj osrednjih podsistemov, ki se morajo tem 
premikom po eni strani prilagajati, po drugi strani pa jih pospeševati in nevtralizirati 
potencialna tveganja, ki iz njih izhajajo. Premiki, od uspešnosti katerih je odvisna slovenska 
družbena razvojna perspektiva, so predvsem naslednji:  

1. Premik v evropeizaciji. Če lahko - predvsem v zvezi z vstopom v Evropsko unijo - 
govorimo o uspešno zaključeni institucionalni konvergenci z razvito Evropo, smo 
doslej prešli k problemu doseganja konkurenčne in razvojne konvergence. Gre za 
problem oblikovanja družbe, ki je v svoji razvojni uspešnosti, še posebno pa v razvitosti 
svojega človeškega kapitala, konkurenčna v evropskem in globalnem prostoru. 

2. Premik od preproste k refleksivni modernizaciji (Giddens, Beck, Willke) oziroma 
postmodernizaciji (Inglehart) je povezan z zahtevami po večjih (samo)refleksivnih in 
samoorganizacijskih sposobnostih od sistemske do individualne ravni, predvsem v 
povezavi z refleksijo družbenih tveganj. 

3. Premik v proizvodni in organizacijski paradigmi od industrijske, fordistične, množične 
družbe k postindustrijski, postfordistični, individualizirani družbi. 

 
Zmožnosti za uspešno soočanje s temi premiki so povezane s večjo ali manjšo prisotnostjo 
ključnih razvojnih dejavnikov (več o tem v: Adam, Makarovič, Rončević in Tomšič 2001; 
2005). Razvoj teh dejavnikov pa prinaša izzive šolskemu sistemu, kot poskušamo ponazoriti z 
naslednjo preglednico:  
 

Razvojni dejavnik Izziv za izobraževalni 
sistem Dodatna pojasnila, opombe 

Civilizacijska 
kompetenca 

Zagotavljanje 
funkcionalne pismenosti 

Veščine, potrebne za vsakdanje izzive, 
komunikacijske veščine, sposobnost 
učinkovite uporabe novih tehnologij. 

Kognitivna 
mobilizacija 

Razvoj kompetenc za 
pridobivanje in uporabo 

znanja 

Zagotavljanje pogojev za učečo se družbo; 
priprava na vseživljenjsko pridobivanje in 

uporabo novega znanja namesto poučevanja 
(statičnih) informacij. 

Družbena kohezivnost Preprečevanje družbene 
izključenosti 

Nedokončana ali nefunkcionalna sekundarna 
izobrazba bo skoraj zanesljiva pot v 

izključenost. 

Podjetniški duh Razvoj podjetniškega 
duha in kompetenc 

Pripravljenost na prevzemanje odgovornosti, 
tveganja, inovativnost; od predvidljive 

(dolgoročne) zaposlitve k fleksibilnemu 
iskanju raznolikih priložnosti. 
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Kakovost politike 
(»governance«) 

Učenje državljanskih 
kompetenc in 

državljanske kulture 

Zavedanje pravic in njihovega razmerja z 
odgovornostmi, veščine za socialno in 

politično participacijo na različnih ravneh. 

Socialni kapital Razvoj veščin timskega 
dela in samoorganizacije 

Krepitev posplošenega zaupanja, sposobnosti 
skupnega reševanja problemov, solidarnosti, 
iskanje ravnotežja med individualizacijo in 

skupnostjo. 

Nacionalna zavest z 
mednarodno in 
medkulturno 

odprtostjo 

Razvoj nacionalne 
zavesti in pripravljenost 
na delovanje v inter- in 

transnacionalnih okoljih; 
sposobnost vzdrževanja 

identitete in medkulturne 
komunikacije 

Pripravljenost na medkulturno komunikacijo je 
vnaprej pogojena z nacionalno zavestjo - 

lastna kulturna identiteta kot pogoj za 
razumevanje in sprejemanje drugih kulturnih 
identitet. Skozi znanja in spoznanja krepiti 

slovensko narodno in kulturno (samo)zavest. 

Varovanje vseh 
vidikov naravnega 
okolja kot pogoj 

trajnostnega razvoja 

Razvoj odgovornosti v 
odnosu do naravnega 

okolja 

Razumevanje razmerij med razvojem in 
naravnih okoljem z razvojem ustrezne 

odgovornosti. 

Splošna etična zavest Krepitev zavezanosti 
splošnim vrednotam 

V globalnem svetu se odvija vse preveč 
izredno rizičnih razvojnih projektov, da bi to 

lahko miro spregledali in ne “oborožili” novih 
gneracij s primerno etično občutljivostjo in 

odgovornostjo 

Kritična osebnost 
Razvoj sposobnosti 

razumevanja človeka in 
sveta 

Preko vsebin splošne izobrazbe ponuditi 
mladim temeljni premislek o današnjem času 

in prostoru ter preko različnih oblik 
pridobljenih pismenosti ustvarjati odnos do 

vseh temeljnih protislovij v sodobnem svetu. 
Odgovornost za 

telesno in duševno 
zdravje   

Razvoj odgovornosti za 
telesno in duševno 

zdravje   

Usposobljenost (socialne veščine) mladih za 
soočanje z izzivi sodobne družbe in za 
konstruktivno razreševanje življenjskih 

situacij. 
 
 
V zvezi z navedenimi dejavniki in iz njih izhajajočimi neposrednimi izzivi za 
izobraževalni sistem moramo posebej poudariti naslednje: 
1. Navedeni izzivi se nanašajo na praktično vse smeri in ravni šolanja ter so v tem smislu 

univerzalni. Posebno relevantni pa so prav za raven sekundarnega izobraževanja, saj bo v 
prihodnje zajemalo (oziroma skoraj že zajema) praktično celotne generacije. Še posebno 
relevantni pa so v tem okviru za gimnazijo. 

2. Ob vseh navedenih izzivih se skoraj neločljivo prepletajo elementi kompetenc in elementi 
vrednot: na primer sposobnost vseživljenjskega učenja z vrednotenjem znanja, 
državljanske kompetence z državljanskimi vrednotami, sposobnosti timskega dela in 
samoorganizacije z vrednotami zaupanja itd. 

3. Vrednotno-normativni vidiki družbe pozne modernosti so vsaj v določeni meri podvrženi 
podobni logiki, kot je logika družbe znanja. Zaradi velike količine potencialno 
razpoložljivega znanja (in hkrati tudi hitrejših procesov zastarevanja številnih informacij) 
se mora poudarek premakniti od poznavanja neštetih podatkov k posplošeni sposobnosti 
pridobivanja in uporabe vedno novih znanj. Na vrednotno-normativni ravni pa - deloma 
analogno temu - pride do premika od preprostega sprejemanja neštetih konkretnih norm k 
sprejemanju zelo posplošenih vrednot (proces vrednotne generalizacije se je začel z 
modernizacijo in dosegel nove razsežnosti s pozno modernostjo), ki jih ni mogoče enkrat 
za vselej in nesporno prenesti na raven čisto konkretnih norm, ne da bi bila ta 
operacionalizacija (od splošnih vrednot h konkretnim normam) podvržena stalnim 
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medsebojnim protislovjem, spraševanjem, dvomu, refleksiji in skupnem iskanju 
odgovorov (na primer kot »co-operative enquiry«). Vrednote se ne relativizirajo, prihaja 
pa do določenih premikov v vrednotnih orientacijah, na primer v smislu večje skeptičnosti 
do avtoritete in večjega individualizma (Inglehart, Beck itd.), ki pa ga je vseeno mogoče 
povezati z odgovornostjo in pripadnostjo skupnosti (Etzioni). Deloma si lahko to 
predstavljamo kot analogijo med (zgodnjemoderno) birokratsko logiko, ki temelji na 
skrbnem poznavanju natančnih in relativno trajnih pravil, ter (pogojno rečeno, 
poznomodernim) profesionalizmom, ki nudi posamezniku več avtonomije in zahteva 
ravnanje na podlagi bolj splošnih in abstraktnih etičnih principov. 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.  

 
 
1.2.  Primeri tujih šolskih sistemov  
 
Najnovejši EURYDICE vir informacij, Key data on education in Europe 2005, pravi, da 
poznajo splošnoizobraževalne šole pod imenom "gimnazija" - tako kot mi - še Čehi in Slovaki, 
Danci, Nemci, Estonci, Ciprčani, Latvijci, Litvanci, Madžari, Avstrijci, Poljaki, Finci, Švedi, 
prebivalci Liechtensteina, Bolgari in Romuni. Drugo pogosto ime za splošne srednje šole je 
na primer licej (Grki, Francozi, Italijani, Luksemburžani, Romuni). Ob tem je treba poudariti, 
da je kljub morda enakemu ali podobnemu imenu te vrste šole (gimnazija)  njihov razvoj in 
umeščenost v srednješolski prostor zelo različna. Združeno kraljestvo in Irska organizirata za 
mladino v tem starostnem obdobju (od 15 do 18 let) sekundarne splošne šole kot naravno 
nadaljevanje nižje stopnje sekundarne splošne šole, ki se začne že pri 11 oziroma 12 letih 
starosti. Šole se imenujejo comprehensive schools, community schools, colleges ali preprosto 
secondary schools. Nizozemska uporablja za svoje splošne srednje šole kratico VWO 
(preduniverzitetno izobraževanje, od 12 do 18) in HAVO (ta pripravlja dijake na vpis v 
visoke strokovne šole, od 12 do 17). Obstaja torej več “modelov” organiziranja 
srednješolskega (gimnazijskega) prostora (npr. germanski, skandinavski, anglosaksonski). 
Modeli se spreminjajo tudi v okviru ene države (npr. prehajanje od germanskega k 
skandinavskemu “modelu” ). 
 
Osnovni cilj gimnazijskega programa je priprava dijakov na študij. V splošno izobraževalne 
srednje šole se vpiše v  povprečju 40 % srednješolske populacije. "Odlični" izobraževalni 
sistemi (Finska, Švedska, Irska, tudi Združeno kraljestvo, Danska, …) imajo večji delež 
generacije v splošnem izobraževanju. Analize kažejo, da v vseh državah  povečujejo izbirnost 
in poskušajo prilagajati metode in oblike individualnim potrebam dijakov. 
 
Ob koncu splošne srednje šole imajo neke vrste maturo ali deloma oziroma v celoti zunanje 
preverjanje znanja, pomembno za določitev uspeha dijaka, v več kot polovici evropskih držav.   
 
 
1.3.  Šolska zakonodaja 
 
Slovensko šolsko zakonodajo bo treba prilagoditi, dopolniti oziroma spremeniti v tistem delu, 
ki bo omogočal oziroma podpiral izvedbo predlaganih sprememb. 
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1.4.  Stanje pri nas  
 
 
a) Opis sedanjega programa 
 
Gimnazijski program je najsplošnejši srednješolski vzgojno-izobraževalni program, ki 
pripravlja dijake za nadaljnji študij.  
 
Predmetnik splošnega gimnazijskega programa je sestavljen iz treh temeljnih delov: 

 štiriletnih in obveznih predmetov, kjer je določeno število, vsebina in obseg predmetov; 
 nerazporejenih ur, kjer je določen obseg ur, ki jih mora dijak opraviti, in predstavlja 14 

% celotnega programa; nerazporejene ure so namenjene poglabljanju znanja na 
področjih, ki so posameznim dijakom bližja, in pripravi na maturo.  

 obveznih izbirnih vsebin, kjer je določen obseg in predstavlja 6,6 % celotnega programa: 
Ta del programa se razlikuje po načinu izvajanja in vsebini. Gre za različna znanja, ki 
jih šolski predmeti ne (ali pa le deloma) vključujejo, zadovoljujejo pa individualna 
nagnjenja dijakov. 

  
Za prve tri letnike traja vzgojno-izobraževalni program v šolskem letu 38 tednov, od tega je 
35 tednov pouka. Tudi v četrtem letniku je pouk razporejen v 35 tednih. En teden je namenjen 
obveznim izbirnim vsebinam.  
 
Obvezni štiriletni predmeti so: slovenščina, matematika, prvi in drugi tuji jezik, zgodovina, 
športna vzgoja. Obvezni predmeti pa so: geografija, biologija,  kemija, fizika, glasba, likovna 
umetnost, psihologija, sociologija in filozofija ter informatika.  
 
Temeljnji poudarek pri oblikovanju programa je dan: 
- splošnoizobraževalni orientaciji ter  
- razvijanju tistih znanj, sposobnosti, spretnosti in navad, ki so potrebne za nadaljnji 

akademski študij. 
 
Razmerje med posameznimi deli predmetnika je v posameznik letnikih različno, in sicer tako, 
da je povsem določen predmetnik v prvem letniku, nato pa obseg nerazoprejenih ur narašča. 
 
Poleg navedenega splošnega gimnazijskega programa obstoječa zakonodaja vzpostavlja še 
strokovne gimnazije, in sicer tehniško, umetniško in ekonomsko. Program v teh gimnazijah 
ohranja strukturo predmetnika, značilnega za vse gimnazijske programe, vendar je obseg 
nerazporejenih ur manjši kot v splošni gimnaziji. V okviru obveznih predmetov so v 
strokovnih gimnazijah v predmetnik vključeni strokovni predmeti.  
 
V okviru gimnazijskega programa obstaja še klasična gimnazija. 
 
 
b) Povzetek najpomembnejših ugotovitev študije Zavoda Republike Slovenije za šolstvo: 

Spremljava gimnazijskega programa (podrobnejša predstavitev je v prilogi tega 
dokumenta) 

 
V skladu z ocenami 2.200 dijakov 15 gimnazij, ki so odgovarjali na vprašalnik o poteku 
pouka v šolskem letu 2003/04, in upoštevaje rezultate spremljave iz let 1998 do 2003, lahko 
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zaključimo, da je v slovenskih gimnazijah dobro oz. pogosto poskrbljeno za osnovno: 
dijaki ocenjujejo, da si učitelji prizadevajo za njihovo razumevanje in da jim omogočajo, 
da kaj povprašajo ali si razčistijo. V skladu s tem je tudi splošno doživljanje dijakov, kako 
pogosto razumejo obravnavano - občasno do pogosto. Več rezerve pa je pri drugih, za 
prevladujočo prakso »nadstandardnih« aktivnostih, ki pa smo si jih zastavili prav s prenovo, 
to je pri: pogovoru o učnih ciljih, postavljanju obravnavanega v »veliko sliko«, navezovanju 
na druge teme in predmete in spodbujanju dijakov k navezovanju na druge teme in predmete, 
povezovanju z življenjem in spodbujanju dijakov k iskanju uporabne vrednosti, preverjanju 
učitelja, če so dijaki zadovoljni z odgovori, in pri spodbujanju k miselnim aktivnostim z 
vprašanji, ki naj bi se jim v skladu s priporočili prenove posvetilo več pozornosti. 
 
Ocena razmerja med različnimi taksonomskimi ravnmi miselnih aktivnosti kaže, da je največ 
enostavnega utrjevanja, najmanj pa je spodbujanja k iskanju uporabne vrednosti 
znanja. 
 
Kot aktivna oblika dela je po oceni dijakov najbolj uveljavljeno delo z viri in besedili  ter 
spodbujanje k pogovoru, mnogo manj je drugih oblik aktivnega dela, na primer 
skupinskega in individualnega dela, najslabše pa so zastopani projektni način dela in 
dejavnosti, podobne tistim v realnem življenju (avtentične naloge). Posebej zaskrbljujoče se 
zdi, da kar tretjina dijakov navaja tudi to, da so zelo redko ali nikoli spodbujeni k 
oblikovanju lastnih ugotovitev, in da je učenje z odkrivanjem in raziskovanjem po oceni 
več kot polovice dijakov prisotno le enkrat do trikrat na leto ali nikoli.  
 
Tudi ocena učiteljev o pojavnosti nekaterih aktivnih oblik dela potrjuje, da se malo pozornosti 
posveča učenju z odkrivanjem in raziskovanjem, učenju ob konkretnih izkušnjah in 
projektnemu delu, pa tudi nalogam oziroma dejavnostim, podobnim življenjskim problemom. 
Hkrati pa v nekaterih drugih, socialno najbolj zaželenih kategorijah (kot sta spodbujanje k 
miselnim dejavnostim in spodbujanje k lastnim ugotovitvam in zaključkom), učitelji navajajo 
- v nasprotju z dijaki - visoko pojavnost. Ujemanje obojih je v oceni uporabe virov in besedil, 
ki je pogosta, najpogosteje uporabljena aktivna oblika dela pa je pogovor, čeprav s statistično 
pomembnimi razlikami med obojimi. 
  
Ena od najpogosteje potrjenih ugotovitev  je torej ugotovitev o manjši aktivnosti dijakov v 
razmerju do dejavnosti, vodenih s strani učitelja, in o šibkem povezovanju znanj na 
različne načine. 
 
Opazovanja so potrdila, da je pri učiteljih šibko razvito področje načrtovanje, zlasti v smislu 
procesnih in splošnih ciljev predmeta. Pomanjkanje sistematičnosti in razmisleka o tem, kaj 
konkretno pri urah svojega predmeta želijo z dijaki doseči, je eden temeljnih primanjkljajev, 
ki so jih pokazala opazovanja. Učitelji so kljub temu, da se pomen učnociljnega in razvojno-
procesnega pristopa zadnja leta zelo poudarja, še zmeraj usmerjeni predvsem v doseganje 
vsebinskih ciljev. Premalo pozornosti pa je tako na ravni načrtovanja, kot tudi na ravni 
izvedbe, posvečene načinom pridobivanja oziroma procesiranja teh vsebin; temu torej, 
na kakšen način naj dijaki prihajajo do teh vsebin in na kakšen način naj izkazujejo 
znanje o njih. 
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2. KLJUČNI PROBLEMI  -  RAZLOGI ZA SPREMEMBE 
 
 
Ključni problemi gimnazijskega programa so: 
• toga organizacija programa/kurikula,   
• preveč unificiran predmetnik, 
• prevelik normativizem, 
• tog disciplinarni pristop - legitimiranje znanja/kompetenc, 
• neustrezna kakovost znanja (premalo povezanega in poglobljenega znanja), 
• neustrezni pogoji za razvijanje sodobnih metod in oblik dela, 
• zastarel opis učiteljevega dela, ki ne ustreza zahtevam učiteljskega poklica danes ter 

usposobljenosti učiteljev, 
• podcenjenost programa, 
• nejasno opredeljeno poslanstvo programa - kateri so cilji programa, 
• nejasno opredeljeno razmerje med splošno in specialno izobrazbo/znanjem tako na ravni 

programa kot v okviru posamičnih predmetov,  
• neučinkovitost doseganja ciljev gimnazije, ki se kaže v velikem osipu študentov na 

visokošolski ravni, 
• uporaba mature v funkciji selekcijskega mehanizma, 
• čedalje večje nesorazmerje med vpisom na naravoslovno-matematične in humanistično-

družboslovne študije,   
• premajhna odgovornost dijakov za učenje, razvijanje elementov vseživljenskega učenja. 
 
Med pomembnimi razlogi za spremembe ne gre zanemariti (že vpeljanih) sprememb v 
osnovni šoli ter sprememb v visokošolskem študiju (prenova programov v skladu z 
bolonjskim procesom), kar vpliva na nujnost spreminjanja tudi gimnazijskega programa.  
 
Opis nekaterih navedenih ključnih problemov: 
• Eden od problemov, s katerim se sooča sodobna gimnazija, je nejasno opredeljeno 

poslanstvo gimnazijskega programa. Program razpada v posamezne predmete, predmeti 
v posamezne vsebine, ki jih mora učitelj posredovati, učenec pa usvojiti. Program zato ne 
deluje kot celota, cilji niso jasno izraženi, zato vse, kar ni neposredno vezano na učni načrt 
ali katalog znanja, deluje kot privesek in ne integralni del programa (npr. dejavnosti, 
razvojno-raziskovalno delo učencev, pevski zbori, …). V okviru ne dovolj jasno 
opredeljenih ciljev in poslanstva šole je težko uresničevati tudi temeljne vzgojne naloge 
šole.  

• Organizacija kurikula temelji na togo predmetno-razredni organizaciji kurikula, kjer ima 
vsak od predmetov jasno postavljene okvire delovanja in kjer je status predmeta odvisen 
od tega, kako obsežen je, ali sodi v obvezni ali izbirni del ipd. V okviru take organizacije 
pouka noben od predmetov ni spodbujen k vsakdanji refleksiji in osmišljanju dela, še 
posebej z vidika ciljev programa. Toga organizacija programa ter preveč podrobno 
opredeljeni nacionalni dokumenti ne dopuščajo fleksibilnosti tako pri organizaciji pouka v 
konkretni šoli kot tudi pri izvajanju posamičnega predmeta (prepodrobni zapisi 
standardov ...). Organizacija učnega procesa je definirana s predmetnikom in drugimi 
predpisi na nacionalni ravni, ure po posameznih predmetih so razporejene po letnikih; 
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organizacija temelji na klasični urniški organizaciji, ko dijaki vsako uro poslušajo drug 
predmet; določeno je število ocenjevalnih konferenc. 

• Za vse dijake je določen praktično enak predmetnik ob tem, da se je število vključenih 
dijakov v ta program močno povečalo. S povečanjem obsega populacije, ki je vključena v 
program, se povečujejo tudi razlike med učenci, ki jih je v okviru unificiranega 
predmetnika težko premostiti.   

• Obstoječi predmetnik obsega “klasični” nabor  predmetov, ki so se oblikovali koncem 19. 
in v prvi polovici 20. stoletja, in se v kurikulumu naše gimnazije ni razvijal. 

• Pretiran normativizem se izraža tako na področju dela šole kot celote (natančni predpisi 
o izvajanju pedagoškega dela, ocenjevanju, pravicah in dolžnostih) kot tudi na področju 
posameznega predmeta (natančni popisi standardov znanja). Pretiran normativizem hromi 
možnost organizacije vzgojno-izobraževalnega dela v skladu s specifiko in pogoji, v 
katerih se šola nahaja. 

• Izidi učencev (znanje …) so ovrednoteni le, če so tesno povezani s predmetnim znanjem 
oziroma je znanje izraženo tako kot zahtevajo (podrobno) določeni standardi znanja in 
izpitni katalogi. Ovrednotenje izidov (znanja, kompetenc …) izven predpisanih 
nacionalnih dokumentov (učni načrti, izpitni katalogi) ni predvideno oziroma stališča do 
teh vprašanj niso jasno opredeljena (na primer raziskovalno delo …).    

• Podcenjenost programa (materialni pogoji) je ravno v gimnazji velika in se izraža v 
prevelikem številu dijakov v oddelku, pomanjkanju kabinetov, telovadnic, ponekod 
izmenski pouk. Gimnazijski program je najcenejši vzgojno-izobraževalni program. Obseg 
populacije, ki se v gimnazijski program vključuje, še zaostruje pogoje dela znotraj 
programa. Število učencev v posameznem oddelku otežkoča, če že ne omogoča izvajanje 
različnih oblik in metod dela.    

• Usposobljenost učiteljev in opis del in nalog učitelja, ki ne ustreza sodobnim zahtevam. 
Opis učiteljevega dela ostaja podoben kot v začetku dvajsetega stoletja. Vrednotenje 
učiteljeve obveznosti je vezano predvsem na učiteljevo delo v razredu, manj ali skoraj nič 
niso pri vrednotenju upoštevane oblike in načini dela, kakršne zahteva sodobno vzgojno-
izobraževalno delo, kot na primer: mentorske oblike dela, delo s posameznimi učenci in ne 
samo s skupino oziroma razredom … 

• Neustrezni pogoji izvajanja programa vplivajo na možnosti za izvajanje različnih oblik in 
metod dela.  

• Kakovost in vrsta znanja (preobsežni učni načrti) ne ustreza ciljem gimnazijskega 
programa. Premajhna povezanost znanja; prevladujejo znanja nižjih taksonomskih ravni; 
premalo avtentičnih učnih situacij, povezovanja teorije s prakso in realnim življenjem ter 
drugimi predmeti, da bi si dijaki izgrajevali »veliko sliko sveta«; premalo se razvija 
samostojno, kritično in ustvarjalno mišljenje; premalo poudarka na razvoju tako 
miselnih/kognitivnih kot čustveno-motivacijskih in metakognitivnih dejavnostih. V učnih 
načrtih je določen prevelik obseg snovi, zato se izgublja dejanski smisel 
predmeta/discipline. 

 



 10

 
II. CILJI PRENOVE GIMNAZIJSKEGA PROGRAMA 
 
 
 
1. OPREDELITEV  
 
 
Gimnazijski program je splošnoizobraževalni program, ki izobražuje in usposablja za 
življenje in za nadaljnji študij na poti do poklica. Splošna izobrazba usposablja dijake in 
dijakinje za razumevanje samega sebe, družbenega, kulturnega in naravnega okolja z različnih 
zornih kotov. Dijaka usposablja za odgovornega člana skupnosti, ki se zaveda etične in 
moralne razsežnosti življenja. Pripravlja ga na vseživljenjsko učenje, spodbuja k 
samoizobraževanju in stalnemu razvoju. Poučevanje upošteva in razvija različne načine 
opazovanja in analiziranja naravnega, družbenega in kulturnega okolja ter terja dijakovo 
aktivno in ustvarjalno vključevanje v iskanje odgovornih oblik sožitja v sodobni družbi. 
 
Učenje je dijakova aktivnost, usmerjena k razumevanju, razlaganju, refleksiji in 
odgovornemu ravnanju do sveta in življenja, in sicer tako na osnovi predznanja kot tudi 
znanja/kompetence, ki ga pridobiva v učnem procesu z drugimi dijaki in učitelji. Učenje 
je pogojeno z dijakovo aktivnostjo, okoliščinami in kulturo določenega okolja.  
 
Učenje in poučevanje temelji na spoznanju, da obstajajo sicer splošne zakonitosti učenja, 
enake za vse, vendar nekaterih znanj ni mogoče prenesti na vse situacije. Znanje, spretnosti, 
veščine, naravnanosti, ki jih dijaki pridobijo in razvijajo v gimnazijskem šolanju, maturanta 
usmerjajo v tiste nadaljnje visokošolske (praviloma v univerzitetne) študije, kjer je 
pričakovana razvita sposobnost sistematičnega, abstraktnega, teoretično-raziskovalnega 
dela. Toda kar je naučeno, je odvisno od znanja, ki ga dijak že ima (predhodnega, 
neformalnega), in njegove aktivnosti pri pridobivanju novega znanja.  
 
 
 
2. CILJI IN NAČELA  GIMNAZIJSKEGA PROGRAMA 
 
 
2.1.  Cilji:  

 
• Usposobiti dijake za nadaljnji visokošolski (praviloma univerzitetni) študij in jim 

ovrednotiti vse dosežene izide (dosežke) v okviru tega programa. Dijakom, ki ne želijo 
nadaljevati študija, omogočiti prehod v druge oblike izobraževanja (na primer strokovno 
in poklicno izobraževanje). 

• Omogočiti dijakom kakovostno temeljno izobrazbo iz vseh splošnoizobraževalnih 
predmetov/ved. 

• Omogočiti dijakom, da dokažejo različne vrste znanja in usposobljenosti (formalno, 
neformalno, informalno), ter ovrednotiti vse v okviru programa dosežene izide dijakov. 

• Pri dijakih dosegati visoko kakovost in različne vrste znanja. 
• Dijakom razvijati odgovornost in etično ravnanje do sebe, naravnega in družbenega okolja.  
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• Dijakom razvijati odgovornost za učenje, razviti delovne navade in pozitiven odnos do 
samostojnega dela in s tem krepiti elemente, ki so nujni za razvijanje vseživljenjskega 
učenja. 

• Pri dijakih spodbujati razvojno in inovativno delo dijakov, lastno vedoželjnost in 
ustvarjalnost. 

• Usposobiti dijake za konstruktivno razreševanje življenjskih problemov in situacij.  
• Pri dijakih razvijati različne ravni pismenosti in jih dvigati na raven odličnosti. 
• Pri dijakih razvijati pozitivno samopodobo dijakov. 
• Pri dijakih razvijati zmožnost samostojnega, kritičnega mišljenja in presojanja.  
• Vzgajati dijake za aktivno državljanstvo in razvijati nacionalno samozavest.  
• Zagotavljati posameznikov optimalen razvoj specifičnih nadarjenosti in strokovne 

naravnanosti ter motivirati dijake za nadaljnji študij izbranega področja. 
 

 
2.2.  Načela: 
 
• Avtonomija in strokovna odgovornost šole in strokovnih delavcev 
Izvajanje gimnazijskega programa mora upoštevati različnost pogojev in možnosti, v katerih 
delujejo šole. Prav zato mora šola, ki izvaja program, prevzeti odgovornost za iskanje 
ustreznih organizacijskih oblik in načinov izvajanja programa. Na državni ravni naj bodo 
predpisani samo okviri za načrtovanje organizacije programa, ki pa jo lahko šola prilagaja 
glede na možnosti in pogoje. Šoli mora biti dana možnost, da vpliva na oblikovanje programa 
in da vsebinsko zapolni del programa. Na državni ravni naj bodo dani le okviri za vsebinsko 
oblikovanje programa. Šoli mora biti dana tudi možnost vključevanja novosti v del programa.  

Avtonomija in strokovna odgovornost mora biti v večji meri dana strokovnim delavcem. Ne 
samo z izbiro metod in oblik dela ter učbenikov, temveč bi morali že temeljni nacionalni 
dokumenti, ki usmerjajo delo učitelja in dijaka (učni načrti, izpitni katalogi), uresničevati 
načelo avtonomije in strokovne odgovornosti. Prav zato morajo biti učni načrti bolj 
usmerjevalni, predvsem pa odprti, tako da lahko učitelj tudi sam (oziroma skupaj z dijaki) 
izbira teme, pri katerih je strokovno (naj)močnejši ozrioma je interes dijakov največji. 
 

• Odprtost in povezanost 
Šoli mora biti dana možnost inovacijskega dela, vpeljevanja inovacijskih projektov ter 
povezovanja z razvojno-raziskovalnimi institucijami, s socialnimi partnerji (podjetji) ter 
širšim okoljem. Šoli mora biti dana možnost, da v izvajanje programa občasno vključi 
strokovnjake, ki bi lahko prispevali k dvigu kakovosti pouka. 

Hkrati bi morala biti dana možnost učiteljem in drugim strokovnim delavcem, da se strokovno 
ne usposabljajo samo v okviru seminarjev, tematskih konferenc in drugih (klasičnih) oblikah 
dela, temveč da se na mesto obiskovanja seminarjev vključijo v raziskovalno (projektno delo) 
delo na univerzi, se jim omogoči študijski dopust, … skratka poišče tiste oblike dela, ki lahko 
prispevajo k dvigu kakovosti dela učiteljev. 

 
• Skupna zavezanost in soodgovornost za uresničevanje ciljev programa  
Pri uresničevanju ciljev programa morajo učitelji in dijaki delovati po načelu odprte, korektne 
komunikacije in hkrati skupne zavezanosti in soodgovornosti za uresničevanje ciljev 
programa. Načelo je mogoče uresničiti ob povečani odgovornosti dijakov za učenje in hkrati 
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razvijanju oblik učiteljevega dela, ki podpirajo in omogočajo večjo odgovornost učencev za 
učenje (mentorske oblike dela …).   
 

• Spoštovanje različnosti, povečanje izbirnosti 
Ciljev gimnazijskega programa ob programu, ki je enak za vse dijake, hkrati pa je tudi zaradi 
povečanega vpisa v gimnazijski program ta populacija vse bolj različna, ni mogoče več 
uresničevati.  

Prav zato je treba razviti oblike izbirnosti na različnih ravneh: izbirnost na ravni programa in 
v okviru predmetov.  

Izbirnost se tako lahko izrazi na več ravneh:  
- na ravni učnih ciljev programa (programski moduli),  
- na ravni temeljne zgradbe programa (različni izvedbeni moduli, vključno z možnostjo 

individualnih učnih poti in/oziroma kreditnim vrednotenjem, z učenjem na daljavo, 
certifikatnim sistemom ugotavljanja znanja itd.),  

- na ravni učnih ciljev predmetov ter vsebinskih in procesnih znanj (torej znotraj učnih 
načrtov za posamezne predmete).  

Za uresničitev tega načela je treba ovrednotiti posamezne dele programa (razviti kreditni 
sistem) in določiti pravila izbirnosti na ravni programov in predmetov.  

Program naj bo sestavljen iz treh delov, in sicer: 
- skupnega (obveznega dela za vse),  
- izbirnega dela ter  
- dela, ki ga določa šola sama (na primer projektne naloge).  

Izbirni del programa je sicer različen, a potem, ko ga dijak izbere, obvezen. Rrazličnost 
izbirnega dela programa je lahko posledica interesa:  

- države (posebni cilji, zdaj na primer uresničeni s posamičnimi vrstami in tipi gimnazij, 
v bodoče lahko s programskimi moduli), 

- lokalne skupnosti (na primer specifičen glede na cilje in vsebine zaradi posebnih potreb 
okolja, različen po načinu izvedbe zaradi manjše prometne dostopnosti itd.), 

- šole, 
- učitelja ali tima učiteljev, 
- dijaka oziroma skupine dijakov.  

Vsi trije deli programa so ovrednoteni kot krediti. Seštevek kreditov je izkaz o opravljenih 
dijakovih obveznostih iz programa. 

Določitev prvega in deloma drugega dela programa poteka na nacionalni ravni, tretji del 
programa naj bo v pristojnosti šole same. 
 

• Splošna izobrazba v razmerju do posebne ali specialne 
Tako na ravni programa (programskih modulov) kot v okviru predmetov je treba jasno 
določiti splošno izobrazbo (znanje) v razmerju do posebne ali specialnene. Pri posamičnem 
predmetu je treba določiti, kaj je v nekem predmetu (na primer pri slovenščini, matematiki, 
zgodovini ...) splošna in kaj specialna izobrazba (znanje).   
 

• Skrb za nadarjene dijake 

V okviru gimnazijskega programa je nujno zagotoviti sistemske pogoje za večjo in bolj 
sistematično skrb za nadarjene dijake.  
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Ena od možnosti je financiranje t. i. razširjenega dela programa. Razširjeni del programa bi 
načrtovale gimnazije same (na primer s ponudbo dodatnih predmetov, s povezavami z 
drugimi vrstami šol, s povezavami z drugimi institucijami, kot na primer fakultetami ...) na 
osnovi Strategije za delo z nadarjenimi dijaki, ki jo je treba sprejeti na nacionalni ravni. 
Financiranje za izvajanje tega dela programa  bi moralo biti zagotovoljeno na nacionalni ravni 
kot redni del programa (morda sprva le na nekaj “modelnih gimnazijah”). 
 

• Ohranjanje splošnoizobraževalnosti programa in vpeljevanje diferencirane 
zahtevnosti - kreditno ovrednotenje obveznosti dijaka  

Gimnazija mora ohranjati splošno naravnanost programa, vendar je treba hkrati vpeljevati 
diferencirano zahtevnost programa. Za ohranjanje splošne naravnanosti je treba ohraniti širok 
nabor predmetov v skupnem delu predmetnika.  Na ravni programa je treba določiti skupni 
del predmetnika (nabor disciplin in obseg - ne pa razporeditev po letnikih). Vsak od 
predmetov, uvrščen v skupni del, mora dokazati relevantnost znanja/vedenja, za uresničevanje 
ciljev programa.  
 

• Ohranjanje koherentosti programa ob vpeljani izbirnosti 
Za ohranjanje koherentnosti programa je treba jasno določiti pravila izbirnosti, izbiranja med 
predmeti in med posameznimi področji.  
 

• Možnost modularnega oblikovanja programa 
Za zagotavljanje uresničevanja ciljev posebnih oblik gimnazijskega programa (strokovna 
gimnazije, klasična gimnazija …) se oblikujejo skupine predmetov (moduli). V takem 
primeru je potrebno opredeliti minimalen obseg, ki mora biti zajet v posameznem modulu. Ta 
mora praviloma obsegati najmanj dva predmeta, od katerih je en predmet tudi izbirni 
maturitetni predmet. 
 

• Fleksibilnost   
Posamezni elementi, ki sestavljajo predmetnik (predmeti skupnega dela, predmeti izbirnega 
dela, dejavnosti), ne smejo biti natančno določeni po letnikih, toda v jedrnem delu morajo biti 
določeni časovni okviri, v katerih je potrebno izvesti jedrni del predmeta.  
 

• Omogočanje različnih poti po zaključku izobraževanja  
Dijakom, ki si po štiriletnem izobraževanju v okviru tega programa ne želijo nadaljevati 
študija na univerzah, je treba omogočiti tak zaključek izobraževanja, ki mu daje možnost za 
vertikalno ali horizontalno prehodnost - nadaljevanje študija v okviru različnih višje ali 
visokošolskih programov ali pa prehod na poklicno in strokovno izobraževanje.   
 

• Priznavanje različnih dijakovih aktivnosti 
V okviru gimnazijskega programa je treba vrednotiti ne samo dijakovo znanje, ki je ozko 
vezano na predmetno disciplino, šolski predmet, temveč tudi različne dijakove aktivnosti. Del 
gimnazijskega programa naj zato predstavljajo različne dejavnosti, ki jih mora dijak opraviti 
za dokončanje programa.  
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• Priznavanje medpredmetnih vsebin in/ali interdisciplinarnega znanja kot 
pomembnega dela gimnazijskega programa 

Kot pomemben del gimnazijskega programa je treba priznati in ovrednotiti tudi tiste 
dejavnosti in aktivnosti, ki so del medpredmetnega ali interdisciplinarnega znanja (na primer 
zdravstvena vzgoja, državljanska vzgoja, …) ali projektne naloge.  
 

• Povečanje kakovosti in različnih vrst znanja  
Temeljno načelo pri prenovi programa in učnih načrtov mora biti dvig kakovosti doseženega 
znanja, razumevanje družbenih dimenzij znanja ter obvladovanje različnih ravni in vrst znanja. 
Znanje mora biti povezano s sposobnostjo razreševanja teoretičnih in praktičnih vprašanj, s 
katerimi se dijak srečuje oziroma se bo srečeval.   

Za doseganje večje kakovosti znanja morajo biti učni načti oblikovani tako, da jasno 
opredeljujejo temeljno splošno znanje, potrebno za razumevanje določenega področja, in tisto 
znanje, ki je potrebno za nadaljnji specialistični, poglobljeni študij. Znanje mora prispevati k 
razumevanju naravnih, družbenih, političnih in kulturnih pojavov ter tehnike na lokalni, na 
nacionalni in globalni ravni.  
 

• Razvijanje kompetenc za odgovorno in aktivno delovanje v družbi ter konstruktivno 
razreševanje življenjskih situacij 

Gimnazjski program in s tem vsi njegovi sestavni deli mora biti usmerjen k temu, da se z 
doseženim znanjem, veščinami in spretnostmi dijak usposablja za odgovorno in aktivno 
delovanje v družbi ter za konstruktivno razreševanje življenjskih situacij. 
 

• Ustvarjanje kulturne klime in dobrih medsebojnih odnosov v razrednih skupnostih  
V okviru vzgojno-izobraževalnega procesa je nujno oblikovati ustrezno ravnotežje med 
potrebami in željami posameznika in razumevanjem njegove vloge v skupnosti. Zavedati se 
moramo, da proces učenja ni samo individualen, temveč tudi družben proces. Gimnazijski 
program in pogoji za njegovo izvajanje morajo biti oblikovani tako, da omogočajo dovolj 
prostora in časa za ustvarjanje kulturne klime in dobrih medsebojnih odnosov v razredni 
skupnosti.  

 
 
 
3.  VODILO PRI OBLIKOVANJU KURIKULA 
 
Gimnazijski program je celovita enota, kar pomeni, da je potrebno pri njegovi prenovi 
upoštevati vse dele programa: vstop, štiriletno izvedbo in zaključek. 
 
Osnovne značilnosti bodočega gimnazijskega kurikula so: 
• visoka stopnja avtonomije, 
• vključenost novih predmetov oziroma področij človekovih dejavnosti v okvir 

splošnoizobraževalne sheme in s tem večja izbirnost predmetov in drugih dejavnosti, 
• ocenjevanje oziroma ovrednotenje vseh dijakovih dejavnosti, ki se odvijajo znotraj 

šolskega kurikula, 
• ocenjevanje tudi neformalnega znanja (preko projektnih nalog in podobnih učnih metod), 
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• oblikovanje fleksibilne organizacije, ki bo omogočala medpredmetne oziroma 
interdisciplinarne povezave, 

• matura, ki bo izhajala iz predmetov in bo ocenjevala tudi dosežke dijakov iz drugih 
dejavnosti šolskega kurikulan, 

• vrednotenje dijakovih dosežkov (izidov), četudi dijak zaključi šolanje pred maturo. 
 
Temeljna organizacijsko-izvedbena načela pri prenovi so: 

1) Obveznosti dijaka se vrednoti v kreditih.  
2) Program vsebuje tri dele, in sicer: jedrni del, izbirni del in del programa, ki ga oblikuje 

šola.    
3) Vsak predmet/disciplina se lahko oblikuje na več ravneh zahtevnosti. 
4) Predmetnik na nacionalni ravni določa le okvir, ki dopušča različne izvedbene 

predmetnike in omogoča fleksibilno organizacijo izvajanja programa. 
5) Določi se pravila izbirnosti. 
6) Opredeli se nov pristop k vrednotenju (ocenjevanju) znanja. 
7) Določijo se okviri priprave učnih načrtov.  

  
Vsebinsko morajo biti posamezni predmeti tako opredeljeni, da vsebujejo cilje, ki jih 
predvideva prenova, in hkrati tako, da usposabljajo dijake za doseganje odličnosti na različnih 
področjih pismenosti:   
• jezikovno-kulturne pismenosti, 
• matematične pismenosti, 
• naravoslovno-tehnične pismenosti, 
• informacijske pismenosti, 
• socialne pismenosti, 
• gibalne pismenosti  (športna, gibalna inteligentnost …) idr., 
oziroma za doseganje kompetenc (klasifikacija po DeSeCo): 
• sporazumevanja v maternem jeziku, 
• sporazumevanja v tujih jezikih, 
• matematičnih kompetenc, kompetenc s področja naravoslovja in tehnologije, 
• digitalnih zmožnosti, 
• učenje učenja, 
• medosebne in državljanskih kompetenc, 
• podjetnosti, 
• kulture. 
 
Učni načrti morajo jasno opredeliti splošno/temeljno znanje in specialistično znanje v okviru 
predmeta. Pri določanju standardov znanja je treba upoštevati različne vrste in ravni znanja, 
pri čemer morajo biti standardi opredeljeni tako, da spodbujajo poglobljeno, povezovalno 
znanje in ne pridobivanje znanja, ki je deljeno na ozke sekvence. 
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V skupni del programa (jedrni del kurikula) je: 
• vključen širok nabor predmetov (od dosedanjega skupnega dela se predmeti razlikujejo po 

obsegu posameznega predmeta, ki ga imajo vsi dijaki), 
• določeni so predmeti skupnega dela in njihov minimalni obseg, 
• obvezni del ne sestavljajo le predmeti, temveč tudi dejavnosti (raziskovalne naloge idr.). 
    
V izbirnem delu kurikula so: 
• lahko vključeni vsi predmeti iz obveznega dela (jedrnega kurikula), vendar v tem delu 

ponudijo poglobljeno znanje (usposabljajo za nadaljnji poglobljen študij), 
• so vključeni novi predmeti (predmeti, ki niso bili v jedrnem delu). 
 
V delu programa, ki ga mora ponuditi šola, so vsebovani predmeti, ki pokrivajo različne 
usmeritve posameznih šol (specialnih gimnazij, strokovnih gimnazij, …), spremljajoče 
dejavnosti, seznanjanje dijakov z osnovami razvojno-raziskovalnega dela, raziskovalne 
naloge, znanje, ki so ga dijaki pridobili izven šole, predmeti in aktivnosti, ki jih šola lahko 
ponudi v sodelovanju z okoljem, ekskurzije, tabori idr.  
 
 
3.1.  Vrednotenje znanja 
 
Preverjanje in ocenjevanje znanja je eden ključnih elementov za spremembo gimnazijskega 
programa. 
 
Pri vrednotenju znanja je potrebno doseči, da se preide k vrednotenju znanja, ki učitelju 
omogoča oceniti in s tem nagraditi le tisto, kar posamezni dijak doseže. Preseči je potrebno le 
številsko pridobivanje ocen in zgraditi sistem, ki bo učitelju omogočil, da bo z vso strokovno 
avtoriteto in avtonomnostjo lahko ovrednotil pozitivno delo dijakov. 
 
Vrednotenje znanja mora temeljiti na: 
• upoštevanju programa/ predmetnika kot celote in ne samo okvir posamičnih predmetov 

(na primer priznavanje določenih dejavnosti …), 
• upoštevanju formalnega znanja ter ob tem oblikovati možnosti za vključevanje 

neformalnega in informalnega znanja, 
• vrednotenju znanja, ki ni omejeno le na poznavanje dejstev, temveč mora vključevati 

sposobnost posploševanja, prenosa znanja in uporabe znanja,  
• dejstvu, da opredeljevanje formalnega znanja v kurikularnih dokumentih (učnih načrtih) 

ne sme biti preozko (posamične sekvence, pri čemer se izgublja ključno znanje/spoznanja), 
• opredeljevanju formalnega znanja v okviru posamičnega predmeta, ki je potrebno za 

doseganje enega od ciljev programa (splošnoizobraževalni program) in tistega znanja, ki 
omogoča poglabljanje na področju določene discipline,    

• spodbujanju inovativnega, razvojnega dela učencev. 
 
Nujno je treba proučiti organizacijo ocenjevalnih obdobij (tri/dve). Nov koncept ocenjevanja 
je treba povezati z novimi predlaganimi elementi programa in kreditnim sistemom. Upoštevati 
je treba različne možnosti zaključevanja programa.  
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3.2.  Elementi in pogoji za izvajanje 
 
Prenova gimnazijskega programa ni mogoča, ne da bi zagotovili ustrezno izobraževanje 
učiteljev (tako v okviru študija kot v procesu nadaljnjega strokovnega izobraževanja). Učitelje 
je potrebno usposobiti za novo vlogo in kompetence, kakršne od njih zahteva sodobno 
vzgojno-izobraževalno delo. Izvajanje nove vloge učitelja je mogoče pričakovati le ob 
ustrezno zagotovljenih materialnih pogojih za učitelja (opremljenost z informacijsko 
tehnologijo ...).   
 
Nujno je zagotoviti drugače vrednoteno delo učitelja. Učiteljevo obveznost ni mogoče 
opredeljevati predvsem z neposrednim delom v razredu, saj njegovo delo sestavlja vrsta 
dejavnosti, kot so: svetovanje posameznim učencem, mentorsko delo, delo v okviru 
dejavnosti na šoli ipd. V okviru prenovljenega gimnazijskega programa je potrebno ustrezno 
opredeliti tudi priprave na pouk, ki ne vključujejo samo individualnega dela učitelja, temveč 
se v priprave vse bolj vključuje timsko delo učiteljev, iskanje medpredmetnih povezav …  
 
Nujno je treba spremeniti sistem financiranja programa, tako da bo zagotovljena vsaj 
občasna možnost timskega dela (delo dveh učiteljev hkrati v razredu), ter da bodo ustrezno 
ovrednotene dejavnosti, ki jih ponudi šola. Ovrednotenje programa mora upoštevati različne 
sestavine programa, ki so vse enako pomembne za doseganje ciljev programa. Pri 
opredeljevanju kriterijev za financiranje programa je treba upoštevati, da visoke kakovosti 
pedagoškega dela ni mogoče dosegati brez ustreznega razmerja števila strokovnih delavcev na 
učenca oziroma brez ustreznega znižanja normativov za oblikovanje oddelkov (število 
učencev na oddelek).   
 
Avtonomijo šole je mogoče izvajati le ob zagotovitvi ustreznih materialnih pogojev, v okviru 
katerih lahko šola kreativno sooblikuje program in izvajanje programa. Strokovni delavci bi 
morali imeti možnost razvojno-raziskovalnega dela in predvsem stalnega nadgrajevanja 
svojega znanja (izmenjave s tujino, sodelovanje v projektih fakultet, institutov, …).  
 
 


