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Aktualno
  
Objavljamo stanje prijav za vpis v srednje šole za 
šolsko leto 2006/2007  
  
Objavljamo Javni razpis nagrad Republike 
Slovenije na področju šolstva za leto 2006  
  
Objavljamo Javni razpis za sofinanciranje 
projektov društev in zvez društev v šolskem letu 
2006/2007  
  
Predlog dokumenta Izhodišča prenove 
gimnazijskega programa, ki ga je pripravila 
Komisija za pripravo koncepta nadaljnjega razvoja 
gimnazijskega programa in umeščenosti splošne 
izobrazbe v srednješolske programe, bo v javni 
razpravi do 4.aprila 2006. 

Pogosto obiskane strani:
  
Okrožnice  
  
Phare 2003 Vseživljenjsko učenje  
  
Šolski koledar za osnovne šole  
  
Šolski koledar za srednje šole  
  
Vpis v srednje šole  
  
Vpis v višješolske študijske programe  
  
Srednješolski izobraževalni programi 

Novice
03.04.06

Minister dr. Milan Zver na obisku
Domžale

03.04.06

Informacija o stanju prijav za vpi
na dan 24.3.2006

03.04.06

Razpis programa eLearning za let

03.04.06

Minister dr. Milan Zver na delovn
Obali

31.03.06

Zavod za slepo in slabovidno mla
sprejel veleposlanico Kraljevine N

30.03.06

Minister dr. Milan Zver bo obiska
šolstvo

30.03.06

Odgovor Ministrstva za šolstvo in
SVIZ-a

28.03.06

Državna sekretarka na konferenc
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Komisija za pripravo koncepta nadaljnjega razvoja gimnazijskega programa in umeščenosti s
srednješolske programe, ki jo je dne 25. februarja 2005 s sklepom št. 108-36/2005 imenova
šolstvo dr. Milan Zver, je pripravila predlog dokumenta z naslovom Izhodišča prenove gimna
programa.  
  
V dokumentu komisija analizira stanje na področju srednjega splošnega izobraževanja, opred
prenove gimnazijskega programa ter predlaga nov, na nacionalni ravni določen okvir gimnaz
s terminskim načrtom uvajanja prenove.  
  
Z vabilom na javno razpravo se podaljšuje rok pošiljanja pripomb na naslov: andreja.barle(a
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28.03.2006

Vabilo na javno razpravo - izhodišča prenove gimnazijskega progr

  
Razvoj srednješolskih programov je ena od prioritet šolske politike v vseh evropskih državah
Sloveniji že dalj časa poteka prenova poklicnega in strokovnega izobraževanja. V februarju 2
za prenovo gimnazijskega programa predložila teze za prenovo programa gimnazij. Ministrst
šport je želelo o predlaganih tezah pridobiti še dodatna strokovna stališča, zato skupaj z Drža
organizira  
  
JAVNO RAZPRAVO,  
ki bo v torek, 4. 4. 2006 ob 12. uri, v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.  
  
PROGRAM:  
  
Uvodni pozdrav: predsednik Državnega sveta Janez Sušnik  
1.Razvoj gimnazijskega izobraževanja v Sloveniji – Slovenski šolski muzej.  
2.Analiza stanja, ključni problemi gimnazijskega izobraževanja – Zavod RS za šolstvo.  
3.Razvoj splošnega srednješolskega izobraževanja v Evropi – Eurydice.  
4.Predstavitev Izhodišč prenove gimnazijskega izobraževanja – komisija.  
5.Nekaj možnih izvedbenih predmetnikov – Zavod RS za šolstvo.  
6.Razprava.  
  
Razpravo bo vodil g. Janez Mežan, generalni direktor Direktorata za srednje in višje šolstvo t
odraslih.  
  
Janez Sušnik                                                                      dr. Milan Zver  
Predsednik Državnega sveta                                                 Minister za    šolstvo  in šport 
  
  

Nazaj na seznam 
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