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Prispevek naravoslovno in tehniško usmerjenih fakultet  
Univerze v Ljubljani k javni razpravi o dokumentu  

»Izhodišča prenove gimnazijskega programa« 

 

Izvleček 

1. Rok za javno razpravo o »Izhodiščih prenove gimnazijskega programa«, ki 
predstavljajo dokument nacionalnega pomena, je nerazumno kratek. Javnost ni 
bila ustrezno obveščena o javni razpravi, poleg tega je dokument pomanjkljivo 
opremljen (citiranje virov, nedostopnost arhiva Komisije ipd.). Zahtevamo 
objavo ustrezno dopolnjenega dokumenta, podaljšanje roka za javno 
razpravo in transparentnost javne razprave. 

2. Glavni cilj gimnazije je splošna izobrazba na vseh področjih, ne pa usmerjeno 
izobraževanje za poklic, kakršnega poskuša uvajati predlog prenove. Kakovostna 
in široka splošna izobrazba je temelj za uspešen študij na izbranem področju in za 
fleksibilnost v kasnejši poklicni karieri, ki je nujna v današnjem hitro se 
spreminjajočem svetu. Zahtevamo, da se ohrani splošnoizobraževalni koncept 
gimnazije. 

3. Po predlogu prenove gimnazije naj bi se obseg obveznih ur naravoslovnih 
predmetov (kemija, fizika, biologija) skrčil na dve tretjini sedanjega obsega. 
Ostro protestiramo proti sistematičnemu zmanjševanju naravoslovnih 
predmetov ob vsaki šolski reformi, ki je doseglo višek v sedanjem predlogu 
prenove gimnazije. Ob tem je naravoslovno znanje vse pomembnejše tako v 
vsakdanjem življenju posameznika kot pri sprejemanju družbenih odločitev. 
Slovenija se je kot članica EU in sopodpisnica Lizbonske deklaracije zavezala, da 
do leta 2010 poveča skupno število diplomantov s področja matematike, 
naravoslovja in tehnike za 15%, slovenska vlada pa se v zadnjem času zavzema 
za povečanje naravoslovne pismenosti prebivalstva in zanimanja za vpis na 
naravoslovne študije. Zahtevamo, da gimnazijski program dijakom omogoči 
ustrezno splošno izobrazbo s področja naravoslovja in da se pri prenovi 
gimnazije upoštevajo slovenski in evropski razvojni cilji. 

4. V gimnazijskem programu so vsekakor potrebne spremembe. Posodobiti moramo 
učne načrte in izpeljati didaktično prenovo. Prenoviti in izboljšati moramo tudi 
izobraževanje bodočih učiteljev in strokovno izpopolnjevanje aktivnih učiteljev. 
Vendar pa je vse te spremembe možno izpeljati postopno in brez drastičnih 
posegov v obstoječo zasnovo gimnazijskega programa. Zahtevamo, da pri vseh 
stopnjah prenove gimnazijskega programa sodelujejo matične stroke z 
univerz, da je delovanje komisij, ki so ali bodo v ta namen imenovane, javno 
in transparentno, ter da je javnost sproti obveščena o dogajanju. 
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1. Opremljenost dokumenta in postopek obveščanja zainteresirane javnosti 

Menimo, da so »Izhodišča prenove gimnazijskega programa« (v nadaljnjem 
besedilu »Izhodišča«) dokument nacionalnega pomena, saj začrtujejo smernice za 
nadaljnji razvoj gimnazije. Vendar pa ta dokument ni ustrezno opremljen. Avtorji 
dokumenta (člani »Komisije za pripravo koncepta nadaljnjega razvoja gimnazijskega 
programa in umeščenosti splošne izobrazbe v srednješolske programe«; v nadaljnjem 
besedilu »Komisija«) niso poimensko navedeni niti ni navedeno, kje in na kakšen 
način je sestava te komisije dostopna javnosti. Dokument navaja, da je gradivo 
(ankete, analize ipd.), na katerem temeljijo argumenti Komisije, v arhivu komisije, 
nikjer pa ni navedeno, kje in kako je moč do tega gradiva priti. Ugotavljamo, da to 
gradivo ni dostopno javnosti. Bibliografski podatki o literaturi, na kateri slonijo 
argumenti Komisije, so pomanjkljivi, zaradi česar so ti viri prav tako javnosti 
nedostopni. Rok za javno razpravo o tem dokumentu je z vidika zgoraj omenjenih 
pomanjkljivosti in nepravilnosti nerazumno kratek (triindvajset dni oz. sedemnajst 
delovnih dni; 9. marec do 31. marec 2006, medtem ko je datum nastanka dokumenta, 
objavljenega na spletni strani, 8. marec 2006). Šele 13. marca, torej manj kot tri tedne 
pred zaključkom javne razprave, se je obvestilo o javni razpravi pojavilo tudi na 
domači strani Ministrstva v rubriki Aktualno. Kolikor nam je znano, javnost ni bila 
pozvana k javni razpravi preko medijev. Ni jasno, kdaj in kje bo javna razprava 
potekala na javen način (ne samo preko e-pošte na MŠŠ), recimo kot okrogla miza, 
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tako da bo možno konstruktivno soočenje strokovnih mnenj. Ni jasno, ali bo javnost 
seznanjena s tem, kakšna mnenja so prejeli na MŠŠ v okviru javne razprave. 

Zahtevamo objavo ustrezno dopolnjenega dokumenta, podaljšanje roka za 
javno razpravo in transparentnost javne razprave. 

 

 

2. Gimnazija - šola za splošno izobraževanje ali usmerjena srednja šola? 

Kakovostna in široka splošna izobrazba je temelj za uspešen študij na izbranem 
področju in za fleksibilnost v kasnejši poklicni karieri. Takšna fleksibilnost postaja v 
današnjem spreminjajočem se svetu najpomembnejša sposobnost uspešnega 
posameznika. Uravnotežena izobraženost na področjih naravoslovja in tehnologije, 
matematike, humanistike in družboslovja tudi prispeva k oblikovanju celovitega, 
osebnostno, družbeno in okoljsko ozaveščenega državljana. Do sedaj je na 
srednješolski ravni splošno izobrazbo zagotavljala gimnazija. V gimnazijskih 
programih smo temu temeljnemu cilju sledili z izborom predmetov in njihovo 
razporeditvijo po letnikih. 

Komisija predlaga bistven poseg v obstoječi predmetnik gimnazije (Izhodišča, str. 
16). V starem in prenovljenem predmetniku imajo enak obseg obveznih ur naslednji 
predmeti: slovenščina, matematika, prvi tuji jezik, zgodovina, filozofija, sociologija, 
psihologija, umetnost in informatika (preglednica 1, slika 1). V prenovljenem 
predmetniku imajo zmanjšan obseg ur naslednji predmeti: drugi tuji jezik (zmanjšanje 
na 75% prejšnjega obsega), biologija (67%), fizika (67%), kemija (67%), geografija 
(67%) in športna vzgoja (67%). Noben predmet nima večjega obsega ur kot prej. 

Skupaj se je obseg obveznih ur zmanjšal za 525 ur. Ure, ki so se sprostile zaradi 
manjšanja obsega obveznih predmetov, so zasedle izbirne vsebine. Te so v starem 
programu zasedale 16%-19%, v prenovljenem pa 24%-31% (sliki 1 in 2). Tako je 
po novem najmanj četrtina programa izbirna oz. usmerjena.  

Priprava na vseživljenjsko učenje je navedena kot pomemben element sodobnega 
izobraževanja na več mestih v Izhodiščih (str. 2, 3, 7, 9). Vendar pa je osnova za 
uspešno vseživljenjsko učenje, ki ga vse bolj zahteva spreminjajoča se globalizirana 
družba, solidna splošna izobrazba (Poročilo UNESCO-ve Komisije za Izobraževanje 
za 21. stoletje – J. Delors, Učenje: notranji zaklad, UNESCO 1996; 
http://www.unesco.org/delors/index.html; http://www.unesco.org/delors/utopia.htm; 
http://www.unesco.org/delors/lang.html; http://publishing.unesco.org/details.aspx? 
Code_Livre=2413). Dobre splošne izobrazbe ne more nadomestiti nikakršna »a la 
carte« ponudba v gimnaziji. Nihče namreč ne more zagotoviti, da bodo današnje 
izobrazbene izbire čez 10, 20 ali 30 let sploh še aktualne. Državljanu brez splošnih 
izobrazbenih temeljev ne bo nobena dodatna ponudba izobraževanj za odrasle mogla 
zagotoviti ustrezne delovne fleksibilnosti. Prav tako je splošna izobrazba pomembna 
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za komuniciranje z ljudmi iz drugih strok – za naravoslovnega znanstvenika je 
zgodovina prav tako koristna kot za sociologa znanje o temeljnih principih delovanja 
jedrskega reaktorja, naftne rafinerije, ali delovanja možganov. Največji napredki v 
razvoju človeškega znanja vedno nastajajo na stičiščih različnih specializacij 
(http://www.unesco.org/delors/ltoknow.htm), kar pa je mogoče le, če ljudje z eno 
specializacijo znajo govoriti jezik drugih specializacij. 

 

 

Preglednica 1. Primerjava obsega obveznih ur posameznih predmetov v starem (sedanjem) in 
prenovljenem (po predlogih Izhodišč) gimnazijskem programu. Podatki veljajo za stari in prenovljeni 
program, ki zaradi lažje primerjave oba obsegata 4675 ur (najmanjše število ur, ki je dovoljeno hkrati po 
starem in po prenovljenem programu). Predmeti z naravoslovno vsebino so prikazani v ležeči pisavi. 
Vir podatkov za stari program (za leto 2005): http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2005/programi/ 
gimnazija/gimnazija/posebnidel.htm. Analiza: Barbara Vilhar 
 

    Delež v obveznem 
programu 

Predmeti Stare 
ure 

Nove 
ure 

Novo/ 
staro Stari p. Novi p. 

slovenščina 560 560 100% 14,3% 16,5% 

tuji jezik I 420 420 100% 10,7% 12,4% 

tuji jezik II 420 315 75% 10,7% 9,3% 

zgodovina 280 280 100% 7,1% 8,2% 

geografija 210 140 67% 5,4% 4,1% 

filozofija 70 70 100% 1,8% 2,1% 

sociologija 70 70 100% 1,8% 2,1% 

psihologija 70 70 100% 1,8% 2,1% 

umetnost 140 140 100% 3,6% 4,1% 

informatika 70 70 100% 1,8% 2,1% 

športna vzgoja 420 280 67% 10,7% 8,2% 

matematika 560 560 100% 14,3% 16,5% 

fizika 210 140 67% 5,4% 4,1% 

biologija 210 140 67% 5,4% 4,1% 

kemija 210 140 67% 5,4% 4,1% 

obvezne ure 3920 3395 87%   
izbirne ure 755 1280 170%   
skupaj vse ure 4675 4675    
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Slika 1. Primerjava obsega obveznih ur posameznih predmetov v starem (sedanjem) in prenovljenem 
(po predlogih Izhodišč) gimnazijskem programu. Prikazan je primer za skupni obseg štiriletnega 
programa 4675 ur (najmanjše število ur, ki je dovoljeno hkrati po starem in po prenovljenem programu). 
Vir podatkov za stari program (za leto 2005): http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2005/ 
programi/gimnazija/gimnazija/posebnidel.htm. Analiza: Barbara Vilhar 
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Slika 2. Zgodovinski pregled predmetnika v gimnaziji. Za gimnazijo leta 2005 in prenovljeno gimnazijo (po 
predlogih Izhodišč) je prikazan primer za skupni obseg štiriletnega programa 4675 ur (najmanjše število ur, 
ki je dovoljeno hkrati po starem in po prenovljenem programu). Vir podatkov za stari program (za leto 2005): 
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2005/programi/gimnazija/gimnazija/posebnidel.htm.  
Analiza: Barbara Vilhar, Gregor Zupančič 



 7

Slika 3. Zgodovinski pregled deleža nekaterih predmetov v štiriletnem gimnazijskem programu. Obseg 
ur, predlagan v Izhodiščih, je prikazan kot podatek za leto 2008. Prikazan je skupni delež naravoslovnih 
predmetov (biologija, kemija, fizika) – skozi celo prikazano časovno obdobje je posamezni naravoslovni 
predmet vedno obsegal približno tretjino skupnega obsega naravoslovja (glej sliko 2). Obdobje 
usmerjenega izobraževanja, v katerem gimnazije ni bilo, je prikazano s črtkano črto. Analiza: Gregor 
Zupančič, Barbara Vilhar; vir podatkov: predmetniki in učni načrti 
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V Izhodiščih sta navedeni dve veliki spremembi programa, ki zmanjšujeta 
splošnoizobraževalno usmerjenost prenovljene gimnazije v primerjavi s sedanjo 
gimnazijo in sta tako v nasprotju z zastavljenimi cilji o vseživljenjskem učenju – 
neenakopraven položaj področij splošne izobrazbe in povečana izbirnost z vgrajenimi 
strokovnimi predmeti. Glede neenakopravne obravnave področij splošne izobrazbe so 
predvsem prizadeti naravoslovni predmeti, katerih problematiko obravnavamo 
posebej v točki 3. 

V Izhodiščih Komisija dvakrat poskuša argumentirati potrebo po močno povečani 
izbirnosti v našem gimnazijskem programu. Najprej preberemo (Izhodišča, str. 4): 
»Analize kažejo, da v vseh državah povečujejo izbirnost in poskušajo prilagajati 
metode in oblike individualnim potrebam dijakov.« Takšne posplošene trditve, v 
kateri ne izvemo niti katere države so »vse države« niti za kakšne analize gre niti 
kakšni so rezultati analiz, ne moremo obravnavati kot strokoven argument. Na strani 
10 pa sledi: »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.« Tudi ta 
argument je dokaj nejasen. Glede na siceršnjo naravnanost Izhodišč lahko sklepamo, 
da je po novem neuresničljiv cilj pridobivanje dobre splošne izobrazbe v gimnaziji. 
Hkrati pa se zdi, da dejanski problem ni premajhna izbirnost (ta že v sedanjem 
programu obsega 16-19%), ampak zelo velik vpis na gimnazije in različnost 
populacije, pri čemer spet ne izvemo, za kakšno vrsto različnosti sploh gre. 

Kljub izjemno šibkim argumentom avtorji Izhodišč s prenovo uvajajo bistveno 
večjo izbirnost v gimnazije. Izbirni del programa je sestavljen iz dveh delov: 
izbirnega dela, ki ga izbere dijak, in izbirnega dela, ki ga ponudi šola (Izhodišča, str. 
16). Skupaj izbirni del lahko obsega od 1085 do 1505 ur, ni pa opredeljeno, kolikšen 
delež vsega izbirnega programa izbere dijak in koliko šola. Pač pa lahko dijak izbere 
največ štiri predmete, ki imajo najmanj 2 in največ 4 ure na teden. Denimo, da dijak 
izbere štiri predmete, od katerih vsak obsega 140 ur (to je toliko, kolikor je v 
prenovljenem predmetniku obveznih ur fizike, kemije ali biologije). S tem si zapolni 
560 izbirnih ur. Ostane mu še od 525 do 945 prostih ur (od pol do skoraj enega 
šolskega leta), ki sodijo pod izbirne ure šole. V izbirni del, ki ga ponudi šola, sodijo: 
projektno delo; raziskovalna naloga; socialno delo; strokovni predmeti - predmeti, ki 
jih ponudi šola; medpredmetni projektni teden (Izhodišča, str. 16). »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, znanja, ki so jih dijaki pridobili izven šole, predmeti in 
aktivnosti, ki jih šola lahko ponudi v sodelovanju z okoljem, ekskurzije, tabori idr.« 
(Izhodišča, str. 14). Ugotovimo lahko, da se bo dijak verjetno del izbirnih ur, ki jih 
ponudi šola, ukvarjal s posebnimi dejavnostmi (za katere pa se zdi, da bodo precej 
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odvisne od materialnih zmožnosti šole). Preostali dokaj obsežen in v Izhodiščih po 
obsegu neopredeljen del izbirnih ur šole pa zasedajo predmeti, ki so specifično 
opredeljeni kot strokovni predmeti, ne pa kot splošnoizobraževalni predmeti. V 
primeru, da šola dijaku omogoči le najmanjši dovoljen obseg predmetov, ki jih sam 
izbere (štiri predmete po 70 ur) in nič posebnih aktivnosti, lahko strokovni predmeti 
zasedejo celo 805 do 1225 ur (približno eno šolsko leto). Hkrati pa tudi uvajanje 
projektnega in raziskovalnega dela ne bo obrodilo pričakovanih sadov, če ne bomo 
poskrbeli za tisto znanje, ki razvija višje miselne sposobnosti mladih, ki so pogoj za 
navedene oblike dela. 

S predlagano prenovo torej očitno odstopamo od dosedanjega temeljnega načela, 
da je gimnazija splošnoizobraževalna šola, in uvajamo usmerjeno srednjo šolo. 
Avtorji izhodišč sicer navajajo domnevno splošnoizobraževalno orientacijo 
prenovljene gimnazije (Izhodišča, str. 9, 12), hkrati pa poudarjajo pomen znanj, ki so 
potrebna za nadaljnji specialistični študij, torej usmerjenih vsebin (str. 13). Strinjamo 
se sicer z avtorji Izhodišč, da je »osnovni cilj gimnazijskega programa priprava 
dijakov na študij« (str. 4). Vendar mora biti osnovni cilj gimnazije predvsem splošna 
izobrazba, kar dijaku dejansko omogoča tako dobro osnovo za študij na izbrani 
študijski smeri kot uspešnost v kasnejši poklicni karieri. Tako mora imeti dijak po 
zaključku gimnazije dobro izobrazbo iz vseh predmetov, ki jih v okviru študija ne bo 
več nadgrajeval. 

Dejansko uvajamo anglosaški model srednjega izobraževanja, ki ne pozna 
gimnazij v našem pomenu besede. Temelji namreč na dveh ravneh izobraževanja (O-
level ali osnovna raven in A-level ali višja raven). Očitno se premalo zavedamo, da 
tisto, kar je sprejemljivo za velike narode z več deset milijoni prebivalcev, ni 
nujno vedno primerno tudi za male narode, ki morajo skrbno gojiti in negovati 
vsak talent, da zadostijo pritiskom in potrebam vse bolj globalnega trga. Avtorji 
Izhodišč se očitno tudi ne zavedajo, da je takšen premik za delovanje in preživetje 
majhnega naroda lahko poguben. 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 povečalo 
neprostovoljno mobilnost delovne sile in odtok intelektualnega potenciala Slovenije. 

Izbirnost vsebin skriva tudi mnoge pasti, ki jih avtorji Izhodišč ne obravnavajo. 
Zavedati se moramo, da v sedanjo gimnazijo hodi kar 40% mladostnikov iz vsake 
generacije (kar so avtorji izhodišč sicer opredelili kot problem, ki ga bomo rešili prav 
z uvedbo izbirnosti; str. 10). Tako ne moremo pričakovati, da bodo vsi dijaki z vso 
odgovornostjo stremeli za čim večjim znanjem in vanj vlagali učenje in delo. 
Nasprotno, pričakujemo lahko, da bo pomemben delež dijakov usmerjen v iskanje čim 
lažjih poti. Učinek iskanja najlažje poti se v sedanji gimnaziji kaže v izborih 
predmetov na maturi, ocenah v redovalnicah in v izkušnjah učiteljev. Znižanje 
zahtevnosti programa lahko na takšne navade napelje tudi dijake, ki vse zaželene 
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lastnosti resnih dijakov sicer imajo, a pred njimi ne stojijo zahteve, ki bi jim 
predstavljale izzive.  

Izkušnje izbirnih vsebin v osnovni šoli kažejo, da se učenci odločajo predvsem za 
vsebine, ki ne zahtevajo dodatnega dela, kjer ni domačih nalog in ne rednega 
preverjanja znanja. Žal se prav enako kaže tudi na univerzi. Tako so najbolj oblegani 
izbirni predmeti, pri katerih študent dobi »nagrado« (npr. v obliki pridobljenih 
certifikatov – učitelj smučanja, učitelj plavanja) in predmeti, ki so predvsem zabavni, 
imajo veliko ekskurzij in nobenih dodatnih obveznosti, kot so seminarske naloge in 
podobno. 

Med cilji prenovljenega programa je naveden naslednji: »Dijakom razvijati 
odgovornost za učenje in tiste elemente, ki so nujni za razvijanje vseživljenjskega 
učenja.« (Izhodišča, str. 9). Pričakovali bi, da bo za dosego tega cilja dijak moral 
razviti delovne navade in pozitiven odnos do samostojnega dela. Po predlogu Izhodišč 
(str. 16) naj bi v bodoče dijak tri četrtine vseh obveznosti opravil v šoli. Šolske 
obveznosti bodo obsegale 32 do 35 ur na teden, celotne delovne obveznosti pa ne 
bodo smele pomembno presegati običajnega delovnega tedna zaposlenih (40 ur). 
Torej bo dijaku ostalo le nekaj ur na teden za samostojno delo doma (domača naloga, 
učenje, branje čtiv itd.). Jasno je, da s takšno shemo obveznosti ne bomo mogli 
vzgojiti bodočega resnega študenta in intelektualca. Poleg tega, da je vprašljivo, kako 
široko in trdno bo dijakovo pridobljeno znanje, ta preprosto ne bo razvil dovolj 
delovnih navad. Ali so naši gimnazijci res tako šibki in nesposobni, da ne morejo 
samostojno delati v večjem obsegu kot učenci nižjih razredov osnovne šole? Odločiti 
se moramo, ali je naša gimnazija najvišja stopnja izobraževanja, na kateri bodoči 
študenti in intelektualci še pridobivajo temeljno splošno izobrazbo pred usmeritvijo v 
poklic, ali pa je to ustanova, na kateri je pridobivanje znanja postranskega pomena. 
Koncept, predstavljen v Izhodiščih, bolj kaže na slednje. 

Avtorji Izhodišč tudi poudarjajo t.i. »avtonomijo šol«, katere bistvo je 
(so)odgovornost za uspešno izvajanje predlaganih sprememb, ki jo bodo morali nase 
prevzeti dijaki, šole, predvsem pa stroka in strokovni delavci (Izhodišča, str. 10). Ker 
pri oblikovanju izhodišč domnevno niso sodelovali niti kvalificirani aktivni 
predstavniki prizadetih strok niti predstavniki dijakov ali njihovih staršev, je takšno 
prelaganje odgovornosti na stroko in javnost absurdno. Pika na i pa je še nerazumno 
kratek rok javne razprave o Izhodiščih. Iz Izhodišč je možno sklepati, da bodo morale 
šole (in starši?) poleg moralne odgovornosti za izvajanje novih programov v veliki 
meri same poskrbeti za materialna sredstva, potrebna za izvajanje izbirnih predmetov, 
oziroma bodo lahko ponudile le takšno izbirnost, kakršno jim bo to dopuščala njihova 
materialna sposobnost. 

Na osnovi navedenih argumentov ugotavljamo, da bi moral biti glavni cilj naše 
gimnazije splošna izobrazba na vseh področjih, ne pa usmerjeno izobraževanje za 
poklic, kakršnega poskuša uvajati predlog prenove. Opozarjamo, da sodi uvedba 
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usmerjenega srednjega izobraževanja v osemdesetih letih prejšnjega stoletja še danes 
med najbolj sporne posege v naš šolski sistem. 

Glede na to, da Komisija ni predložila ustreznih strokovnih argumentov za 
uvedbo usmerjene srednje šole, zahtevamo, da se ohrani splošnoizobraževalni 
koncept gimnazije. 

 

 

3. Pomen naravoslovja za družbo in njegov položaj v gimnaziji 

Naravoslovno znanje je vse pomembnejše tako v vsakdanjem življenju 
posameznika kot pri sprejemanju družbenih odločitev (varstvo narave in okolja, 
biotehnologija, nalezljive bolezni, gensko spremenjeni organizmi, genska terapija, 
kloniranje, energetski viri, splošen napredek tehnologije – novi materiali, 
nanotehnologija, kvantni računalniki).  

Ob tem v zadnjih letih postaja v Evropski uniji resen problem vedno manjši vpis 
študentov na naravoslovne in tehnične discipline ter matematiko. Zato je EU začela z 
vrsto akcij, ki naj bi povečale interes mladih za študij omenjenih disciplin. Te akcije 
so še zlasti pomembne, če želi EU doseči cilje Lizbonske deklaracije (1998). 
Slovenija je kot članica EU in sopodpisnica Lizbonske deklaracije zavezana 
doseganju njenih ciljev. V letih 2003 in 2004 je Svet za izobraževanje Evropske 
komisije med prednostne naloge uvrstil cilj, da države članice EU do leta 2010 
povečajo skupno število diplomiranih iz matematike, naravoslovja in tehnike za 15%. 

V Sloveniji je zanimanje za študij naravoslovja dejansko nesorazmerno nizko v 
primerjavi s povprečjem v EU. Tako je v gradivu za dijake, s katerim sta ministra dr. 
Jure Zupan (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo) in mag. Janez 
Drobnič (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve) v januarju in februarju 2006 
obiskovala dijake pred vpisom na študij, navedeno, da naravoslovje, matematiko in 
računalništvo v EU študira 11% vseh študentov, v Sloveniji pa samo 4,8% 
(http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/doc/odnosi_z_javnostmi/
predstavitev_posveti.ppt). V zadnjem času se vlada Republike Slovenije deklarirano 
zavzema za izboljšanje naravoslovno-tehniškega znanja slovenskih državljanov in 
zvišanje zanimanja za naravoslovo-tehniške študije. 

Kljub jasno začrtanim razvojnim smernicam Evropske unije in Slovenije o 
spodbujanju naravoslovnega znanja pa naj bi se po predlogu Komisije obseg 
obveznih ur naravoslovnih predmetov v gimnaziji skrčil na dve tretjini 
sedanjega obsega. V sedanjem programu vsak od naravoslovnih predmetov 
(biologija, kemija, fizika) obsega 210 obveznih ur, v prenovljenem predmetniku pa le 
140 obveznih ur (Izhodišča, str. 16; ta dokument: preglednica 1, sliki 1 in 2). Delež 
obveznih ur naravoslovnih predmetov v okviru celotnega gimnazijskega programa je 
sedaj 13,1% – 13,5%, po novem pa le 8,6% – 9,4%. 
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Dodatno krnjenje naravoslovne izobrazbe predstavlja predmet geografija, ki naj 
bi se tudi zmanjšal z 210 obveznih ur na 140 obveznih ur. V učnem načrtu geografije 
je namreč precej fizične geografije (npr. nastanek Zemlje, geologija, vreme), kar so 
naravoslovne vsebine. To je v sedanjem učnem načrtu tudi označeno kot 
»medpredmetne povezave« z biologijo, kemijo in fiziko (učni načrt geografije: 
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2003/programi/gimnazija/gimnazija/geog.
html). Tako bo zmanjšanje geografije dodatno okrnilo obvezne naravoslovne vsebine. 

V obdobju od leta 1964 do danes se je ob vsaki šolski reformi sistematično 
manjšal obseg naravoslovnih predmetov v gimnazijskem programu (sliki 2 in 3). Tako 
so leta 1964 naravoslovni predmeti obsegali približno 20% skupnega 
gimnazijskega programa (tehnična vzgoja, ki danes ni samostojni predmet, pa še 
dodatnih 3,5% programa), v sedanjem programu 13% in v predlaganem 
prenovljenem programu le 9%. Podoben trend manjšanja obsega je razviden tudi za 
predmet geografija. Pri obeh preostalih predmetih, za katera je v Izhodiščih (str. 16) 
tudi predlagano krčenje ur (drugi tuji jezik, športna vzgoja), se v prenovljenem 
programu obseg ur ne bo bistveno spustil pod najnižjo raven v obdobju od leta 1964 
do danes (slika 3). Po drugi strani pa so sedanji obvezni maturitetni predmeti 
(slovenščina, prvi tuji jezik, matematika) v zadnjih 40 letih več ali manj ohranili svoj 
delež v gimnazijskem programu. Posebej velja poudariti, da se obseg obveznih ur teh 
predmetov ni zmanjšal niti ob uvedbi izbirnih ur v gimnazije, ki v sedanjem programu 
zasedajo 16-19% vseh ur. 

Avtorji Izhodišč nikjer ne navajajo strokovnih argumentov, na osnovi katerih so 
se odločili, katerim predmetom se v prenovljenem programu obseg ohrani in katerim 
skrči. S predlogom, da bo lahko dijak v 3. in 4. letniku izbiral med različnimi 
izbirnimi predmeti, od tega pa bo kot izbirni predmet obvezen le en sam naravoslovni 
predmet, so avtorji Izhodišč postavili posamezna področja, ki so do nedavnega sodila 
v koncept splošnega izobraževanja, v neenakopraven položaj. Medtem ko avtorji 
Izhodišč ugotavljajo, da med ključne probleme gimnazijskega programa sodi tudi 
»čedalje večje nesorazmerje med vpisom na naravoslovno-matematične in 
humanistično-družboslovne študije« (Izhodišča, str. 7) in podpirajo usposabljanje 
dijakov za doseganje odličnosti na področju »naravoslovno-tehnične pismenosti« (str. 
14), pa so ta njihova stališča v nasprotju s predlaganim izrazitim zmanjšanjem obsega 
obveznih ur naravoslovnih predmetov. 

Ugotovimo lahko, da se med »posodabljanjem« programov vedno najprej 
zmanjša število ur kemije, fizike in biologije ali pa se vsebine teh predmetov 
»integrirajo« v strokovne predmete. Ker te odločitve nikoli niso bile strokovno 
utemeljene, lahko sklepamo, da so bile in so izključno politične narave. Glede na 
prikazane podatke, razvojno usmeritev Slovenije in družbene spremembe, ki 
zahtevajo naravoslovno pismenost prebivalstva, bi bilo logično pričakovati ravno 
nasprotno od predlaganega – namreč to, da bomo v gimnaziji naravoslovju dali večjo 
težo in poudarek. To bi recimo lahko dosegli tako, da bi za maturo morali vsi dijaki 
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izbrati vsaj enega od treh naravoslovnih predmetov. Namesto tega so avtorji Izhodišč 
naravoslovne predmete v veliki meri degradirali v izbirne predmete, pri čemer relacija 
teh predmetov glede na maturo v Izhodiščih ni opredeljena. 

Ostro protestiramo proti sistematičnemu zmanjševanju naravoslovnih 
predmetov ob vsaki šolski reformi, ki je doseglo višek v sedanjem predlogu 
prenove gimnazije. 

Iz pičlih obrazložitev v Izhodiščih lahko ugotovimo, da je edini razlog za 
degradacijo položaja naravoslovnih predmetov dejstvo, da so avtorji Izhodišč morali 
narediti prostor v programu za neutemeljeno (!) povečanje izbirnosti, naravoslovni 
predmeti pa so se jim očitno zdeli primerno »žrtveno jagnje«. Medtem ko avtorji 
Izhodišč zagovarjajo razvijanje dijakovih lastnih interesov in zanimanj z izbiro, pa je 
predlagani koncept prenove poguben tako za dijakovo splošno znanje kot za 
naravoslovje kot stroko, negativne posledice pa bodo dolgoročno prizadele razvoj 
Slovenije. 

Med dijaki, ki si bodo v starosti približno 16 let privoščili dve leti premora od 
naravoslovnega razmišljanja, se bodo verjetno le redki odločili za vpis na 
naravoslovno-tehniške fakultete. Te nevarnosti (anomalije) pa ni v primeru 
družboslovja in humanistike, ki ju predlagana reforma skorajda ne prizadene. 
Dejansko se delež predmetov s tega področja v skupnem programu v zadnjih 
štiridesetih letih ni bistveno spremenil (slika 2). 

Pri dvoletnem hitrem kurzu naravoslovnih predmetov verjetno tudi tisti dijaki, ki 
bi jih naravoslovje sicer utegnilo pritegniti, v tem ne bodo videli dovolj velikega 
izziva in se bodo odločali za študij na drugih področjih. To pomeni, da bomo 
izgubljali tudi tiste, od katerih bi si lahko v prihodnje v naravoslovju največ obetali. 
Neutemeljeno razvrednotenje položaja naravoslovnih predmetov v prenovljeni 
gimnaziji je še posebej zaskrbljujoče z vidika razvojnih perspektiv Slovenije, saj pri 
spodbujanju zanimanja za naravoslovne študije ne gre le za načelno uresničevanje 
sprejetih smernic, ampak za povečanje gospodarske konkurenčnosti naše države. Zato 
bi moralo Ministrstvo za šolstvo in šport pripravljati reformo gimnazij usklajeno z 
Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. 

Ob upoštevanju eksistenčne stiske učiteljev naravoslovnih predmetov, ki bodo 
nenadoma izgubili dobršen delež svojih ur, lahko predvidimo, da bodo trije 
naravoslovni predmeti v prvih dveh letih obveznih vsebin predstavljali propagandni 
poligon, na katerem bodo učitelji vabili dijake k izboru svojega naravoslovnega 
predmeta. Ker bodo naravoslovni učitelji tekmovali med seboj na tržišču izbirnih 
predmetov, bo moral biti pouk vseh treh naravoslovnih predmetov čim bolj zabaven in 
nezahteven, hkrati pa ocenjevanje čim manj stresno. Če bo učitelj postavil zahteve na 
raven, ki bi Slovenijo postavljale ob bok znanju dijakov v drugih državah Evrope (po 
kazalcih mednarodnih raziskav), bo zelo hitro kaznovan z neizborom predmeta s 
strani dijakov. 
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Zaradi tega predlagano degradiranje naravoslovnih predmetov ne bo prizadelo 
zgolj priliva študentov na naravoslovne študije, ampak bo tak koncept povzročil tudi 
širše družbene posledice. Dejansko se bo s predlaganimi spremembami močno 
zmanjšala raven splošne naravoslovne izobrazbe celotne populacije dijakov. Poleg že 
naštetih učinkov bo zmanjšanje obveznih naravoslovnih predmetov na dve tretjini 
sedanjega obsega (v praksi verjetno s treh na dve leti) bistveno okrnilo učne načrte teh 
predmetov po načelu hitrega (ali »šnel«) kurza. Notranja lastnost vseh treh 
naravoslovnih predmetov je izrazita hierarhičnost znanja. Dobro razumevanje 
konceptov določene učne teme je temelj za nadgradnjo znanja z novimi vsebinami. 
Razvoj celovitega naravoslovnega razmišljanja tako zahteva postopno izgradnjo 
konceptov, pa tudi precejšnjo pripravljenost dijaka za lastno delo. Dijak se mora z 
naravoslovjem redno srečevati skozi daljše časovno obdobje. Glede tega so 
naravoslovni predmeti podobni nekaterim drugim predmetom, ki tudi zahtevajo 
tovrstno postopno utrjevanje snovi (matematika, slovenščina, tuji jeziki). 

Avtorji izhodišč ugotavljajo, da se mora »zaradi velike količine potencialno 
razpoložljivega znanja (in hkrati tudi hitrejših procesov zastarevanja številnih 
informacij) poudarek premakniti od poznavanja neštetih podatkov k posplošeni 
sposobnosti pridobivanja in uporabe vedno novih znanj« (Izhodišča, str. 3). S to 
ugotovitvijo se načeloma strinjamo, s pripombo, da to ne pomeni, da dijaku ni treba 
ničesar poglobljeno znati in da ne potrebuje dobrega splošnega znanja. Med drugim v 
naravoslovju informacije dejansko ne zastarevajo, ampak se obstoječi koncepti 
dopolnjujejo in nadgrajujejo z novimi spoznanji. Pač pa bo nujna posledica krčenja 
naravoslovnih predmetov povečanje faktografske narave pouka pri teh predmetih. 
Dojemanje splošnih naravoslovnih konceptov in holistično znanje temeljita na 
ukvarjanju z naravoslovno problematiko skozi daljše časovno obdobje, po možnosti z 
osebnimi praktičnimi izkušnjami v okviru praktičnih vaj. Hitri kurz naravoslovnih 
vsebin pa ne more biti drugačen kot faktografski. 

Naravoslovno in tehnično znanje ni pomembno le za razumevanje problemov 
sodobnega sveta in pravilno odločanje v situacijah, ko so v nevarnosti civilizacijske 
vrednote in pridobitve (npr. naše zdravje in zdravje naših otrok). Naravoslovni pouk 
ima ključno nalogo tudi pri razvijanju logike in višjih oblik mišljenja, brez katerih ne 
more biti ne izvirnosti, ne inovativnosti in ne novega znanja, potrebnega za dvig 
produktivnosti in življenjskega standarda ter odpiranje novih delovnih mest. Eden 
največjih razvojnih psihologov 20. stoletja Jean Piaget je svojo teorijo o razvojnih 
stopnjah mišljenja pri mladostnikih razvil prav na raziskovanju primerov reševanja 
nalog s področja kemije, biologije in fizike. Ta področja so mu namreč omogočala 
razviti primere testov, na osnovi katerih je lahko zanesljivo razlikoval med 
konkretnim in formalnim mišljenjem testirancev (Piaget J, 2002: The psychology of 
intelligence. London: Routhledge, 202 str. ISBN 0-415-25401-9). 

Vsak od treh naravoslovnih predmetov ima svoje posebne značilnosti, ki jih 
bodoči državljan z visoko izobrazbo nujno potrebuje v svojem arzenalu splošne 
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izobrazbe. Vsak predmet tudi podaja posebno filozofijo in poglede na razumevanje 
sveta okoli nas. Hkrati pa vse tri predmete združuje stroga disciplina znanstvenega 
argumentiranja in povezovanje posameznih konceptov v holistično znanje. Pouk 
naravoslovnih predmetov tako ni namenjen zgolj dojemanju in razumevanju 
naravoslovnih vsebin, ampak doseganju pomembnih procesnih ciljev, kot so: 

− razvijanje ustreznega odnosa do narave in okolja na osnovi znanja in 
razumevanja (varovanje vseh vidikov naravnega okolja kot pogoj trajnostnega 
razvoja, razvoj odgovornosti v odnosu do naravnega okolja; glej Izhodišča, str. 
2) 

− izgradnja kritičnega znanstvenega načina razmišljanja (kot nasprotja 
dogmatičnemu ali šamanističnemu razmišljanju), kjer je dvom, ki ga ovržejo 
podatki in dokazana dejstva, na prvem mestu 

− prepoznavanje kompleksnih problemov in njihovo reševanje (razvoj kompetenc 
za pridobivanje in uporabo znanja; glej Izhodišča, str. 2) 

− sposobnost argumentiranja 

− učenje na osnovi lastnega raziskovanja, opazovanja in eksperimentov 

− sposobnost obdelave podatkov in ekstrakcije informacij (zaporedje meritev oz. 
opazovanje → podatek → rezultat → informacija) 

− sodelovanje in odgovornost pri delu (razvoj veščin timskega dela in 
samoorganizacije; glej Izhodišča, str. 3) 

− uporaba pridobljenega znanja v vsakdanjem in družbenem življenju (kakovost 
politike; glej Izhodišča, str. 2) 

Dobro naravoslovno znanje, pridobljeno v gimnaziji, ne omogoča samo 
uspešnega študija treh temeljnih naravoslovnih ved (fizike, kemije in biologije), 
ampak tudi medicine, veterine, farmacije, biotehnologije ter različnih vej tehnike. 
Poleg tega dobro splošno naravoslovno znanje vse bolj potrebujejo vsi, ki so v naši 
družbi na položajih s posebno veliko močjo vplivanja na družbene odločitve in na 
družbeni razvoj. V gimnazijskem programu naj bi vzgajali bodoče vodilne kadre naše 
družbe. Napredek naravoslovne znanosti in tehnike vse bolj vdira v naše vsakdanje in 
družbeno življenje. Tako morajo biti poleg strokovnjakov s področja naravoslovja 
naravoslovno pismeni tudi politiki, menedžerji, ekonomisti, pravniki in na sploh vsi 
državljani, če želimo omogočiti dolgoročen trajnostni razvoj in konkurenčnost naše 
države. Avtorji Izhodišč pa pod parolo svobodne izbire našim dijakom odrekajo 
pravico do naravoslovne pismenosti. 

Avtorji Izhodišč ugotavljajo, da mora biti »gimnazijski program in s tem vsi 
njegovi sestavni deli 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« (Izhodišča, str. 13). Zmanjšanje 
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naravoslovne pismenosti maturantom ne bo omogočila uresničitve tega cilja, saj ne 
bodo sposobni samostojno razmišljati in se odločati o problemih, kot so trajnostni 
razvoj, varstvo narave in okolja, varčna raba energije, jedrska energija, skrb za lastno 
zdravje, biotehnologija, gensko spremenjeni organizmi, genska terapija, kloniranje, 
nanotehnologija itd. 

Zahtevamo, da gimnazijski program dijakom omogoči ustrezno splošno 
izobrazbo s področja naravoslovja in da se pri prenovi gimnazije upoštevajo 
slovenski in evropski razvojni cilji. 

 

 

4. Potrebne spremembe gimnazijskega programa 

Reforme so postale naš vsakdanjik. Še nismo uspeli ovrednotiti učinkov 
včerajšnje, že je pred nami nova reforma. Konec devetdesetih letih prejšnjega stoletja 
smo se tako lotili reforme osnovnošolskega izobraževanja, nekaj malega postorili na 
področju gimnazijskega izobraževanja in v začetku 21. stoletja začeli z bolonjsko 
prenovo univerzitetnih in visokošolskih programov. Sedaj, ko so nekateri visokošolski 
programi že prenovljeni, smo se lotili prenove gimnazijskih programov, ki so temelj, 
na katerem gradimo visokošolsko izobraževanje. Takšen pristop k celoviti prenovi 
izobraževalne vertikale je skrajno nelogičen in kaže na to, da pravzaprav ne vemo 
dobro, kaj želimo doseči. Pri tem pa nismo nikoli poskrbeli, da bi gimnazijski 
programi, prenovljeni konec devetdesetih letih prejšnjega stoletja, sploh zaživeli. 

Če bi predlagatelji tokratne reforme natančneje pregledali učne načrte 
naravoslovnih predmetov, bi ugotovili, da le-ti ponujajo veliko odgovorov na kritike 
obstoječih gimnazijskih programov. Programi imajo modularno zgradbo, ponujajo 
jedrne vsebine in izbirne vsebine, osnovne didaktično-metodične napotke za izvedbo 
ter celo osnovne standarde znanja. Problem pa je v tem, da učitelji nikoli niso bili 
ustrezno uvedeni v novosti. 

Avtorji izhodišč med razlogi za prenovo gimnazije navajajo tudi spremembe v 
načinu dela v osnovni šoli (Izhodišča, str. 7), s čimer se strinjamo, saj moramo 
poskrbeti za konsistentnost vertikale osnovna šola - srednja šola - univerza. Vendar 
nas učitelji v osnovnih šolah opozarjajo na nekatere probleme. Prenova osnovne šole 
je bila v veliki meri podprta z dodatnim izobraževanjem učiteljev predvsem v prvi 
triadi devetletke, predmetni učitelji v zadnji triadi pa tovrstnega izobraževanja niso 
bili deležni v zadostni meri. V srednji šoli pa zdaj želimo narediti preobrat tako rekoč 
čez noč, brez dodatnega usposabljanja učiteljev, kar lahko sklepamo glede na časovni 
okvir podan v Izhodiščih (str. 17), po katerem naj bi začeli z uvajanjem novosti že v 
šolskem letu 2006/07. Pri tem ni nobenega pojasnila, kakšne spremembe bodo stekle 
že to jesen in kdo jih bo oz. jih je pripravil. 
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Glede na to, da smo avtorji tega besedila strokovnjaki s področja naravoslovja, 
smo najbolj seznanjeni s problemi pri pouku naravoslovnih predmetov. Na dejanske 
pereče probleme pri pouku naravoslovnih predmetov v gimnaziji je pokazala anketa, 
izvedena med udeleženci seminarja za učitelje »Matura – biologija 2005/06« (januar 
2006). Prostovoljno anketo je oddalo 39 od 78 udeležencev seminarja. Anketiranci so 
na vprašanja odgovarjali prosto in samoiniciativno (vprašanja odprtega tipa), pri 
čemer so med drugim našteli tri glavne probleme pri pouku biologije in tri predloge za 
izboljšanje stanja. (Podrobnejši rezultati ankete so na voljo pri B. Vilhar, 
barbara.vilhar@bf.uni-lj.si). 

Učitelji so kot glavni problem navedli neustrezen učni načrt, pri čemer so 
predvsem omenjali zastarelost učnih vsebin, preobsežnost učnega načrta in 
naravnanost k faktografskemu učenju. Učitelji opozarjajo, da ima biologija v srednji 
šoli premalo ur ali da se obseg ur biologije v prihodnosti nikakor ne bi smel zmanjšati, 
kot problem pa navajajo tudi premajhno strokovno avtonomijo pri izvajanju učnega 
načrta. 

Problematično področje je po mnenju učiteljev tudi sprotno izobraževanje 
učiteljev, kjer čutijo pomanjkanje kakovostnih seminarjev o sodobnih znanstvenih 
spoznanjih, pa tudi nezadostnost strokovnega usposabljanja na didaktičnem področju 
(uvajanje novih metod poučevanja). 

Učitelji poročajo o problematičnih splošnih razmerah na šoli, ki med drugim 
obsegajo pomanjkanje ustrezno opremljenih učilnic in učil, preobremenjenost z 
dodatnimi aktivnostmi, pomanjkanje finančnih sredstev in pomanjkanje časa za 
dodatno izobraževanje. Opozarjajo na težave pri izvajanju praktičnih oblik pouka, kot 
so poskusi in terensko delo. Zanimivo je, da učitelji sami želijo precejšnje spremembe 
pri pouku, kljub temu, da vsaka vsebinska ali didaktična sprememba zanje pomeni 
tudi dodatno obremenitev. Tako je skoraj polovica vseh udeležencev seminarja, na 
katerem je bila izvedena anketa, izrecno izrazila pripravljenost, da bi aktivno 
sodelovali pri razvoju šolskih poskusov in drugih oblik praktičnega pouka ter pri 
uvajanju teh aktivnosti k pouku biologije. 

Kakšno je mnenje študentov o pouku naravoslovnih predmetov, pa je pokazala 
anketa, izvedena med 862 študenti, ki študirajo tako na družboslovnih kot na 
naravoslovnih fakultetah (Gabršček S, Uršič M, Knap Ž, Japelj B, Brečko N, Kavčič 
Z, Kreuh A, Petrinjak A, Vilhar B, 2005: Izzivi naravoslovno-tehničnega 
izobraževanja - zaključno poročilo, ciljni raziskovalni projekt, naročnik Ministrstvo za 
šolstvo in šport Republike Slovenije, http://botanika.biologija.org/zeleni-skrat/ 
ucitelji/porocilo-izzivi/izzivi-nt-izobrazevanja.pdf). 

Študenti so med drugim odgovarjali na vprašanje »Šolarji pravijo, da se sedaj 
fizike (kemije, biologije) ne učijo radi. Kaj menite, da bi v šoli pomagalo spremeniti ta 
njihova stališča?« Kot odgovor so imeli ponujenih šest možnosti in lasten komentar, 
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izbrati pa so morali štiri največje probleme. Pri posameznih naravoslovnih predmetih 
so se na prvo ali drugo mesto uvrstile naslednje trditve: 

»Pri pouku bi moralo biti več poskusov.« 
(fizika 73% anketirancev, kemija 78%, biologija 66%) 

»Učni program bi moral biti bolj 'življenjski'.«  
(fizika 53%, kemija 59%, biologija 71%) 

»Učenci bi morali biti seznanjeni z uporabo fizike (kemije, biologije) v 
poklicih in vsakdanjem življenju.«  
(fizika 59%, kemija 58%, biologija 53%) 

S primerjavo rezultatov ankete med učitelji in ankete med študenti lahko 
ugotovimo, da so mnenja učiteljev in študentov o glavnih problemih pri pouku 
naravoslovnih predmetov zelo podobna. Vsekakor pa teh problemov ne bomo rešili z 
drastično spremembo celotnega koncepta gimnazije, ki jo predlagajo avtorji Izhodišč. 
Predvidevamo, da bomo s predlagano prenovo dosegli ravno nasprotni učinek – 
poglabljanje obstoječih problemov. Zdi se, da bodo učitelji naravoslovnih predmetov 
brez ustreznega predhodnega izpopolnjevanja soočeni s povsem novim (dvoletnim) in 
okrnjenim konceptom svojih predmetov, kjer bo časa za lastno raziskovalno delo 
dijakov in razpravo o povezavah med učnimi vsebinami in vsakdanjim življenjem še 
manj kot prej. Hkrati se bodo morali učitelji ubadati s poučevanjem novih izbirnih 
predmetov.  

Raziskave na področju kemijskega in širše naravoslovnega izobraževanja, ki jih 
že več kot dve desetletji izvaja Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko 
Naravoslovnotehniške fakultete, kažejo, kaj naj bi bile glavne usmeritve sodobnega 
naravoslovnega izobraževanja. Na prvem mestu so to nove strategije integracije 
eksperimentov v šolsko prakso na osnovi izkustvenega učenja, na drugem mestu je 
potreben večji poudarek na informacijsko komunikacijski pismenosti, ki mora biti 
dopolnjena še z dobro razvito vizualno pismenostjo. Slednja olajša zaznavo 
pomembnih sprememb pri poskusih in pomaga premoščati prepad med 
naravoslovnimi zakonitostmi in njihovo pogosto abstraktno teoretično razlago. Novi 
mediji spreminjajo vlogo učitelja, ki prevzema zahtevno vlogo »upravljavca« učnega 
procesa in »režiserja« razrednih aktivnosti, dijaki pa pridobivajo nova znanja 
samostojno ali v majhnih skupinah. Čeprav ni nujno, da se takšne aktivne oblike 
učenja odražajo tudi na večji kvaliteti znanja, pa raziskave kažejo, da imajo močan 
vpliv na osebnostno rast dijakov, zlasti samozavest, delovne navade in motivacijo. 
(M. Vrtačnik in sod., 2003: Dinamična vizualizacija naravoslovnih pojmov s poskusi 
in modeli, Priročnik za učitelje, projekt CRP »Konkurenčnost Slovenije 2001-2006«; 
M. Vrtačnik in sod., 2005: Kako uspešneje poučevati in se učiti kemijo? Monografija 
za učitelje kemije – mentorje, projekt »Partnerstvo fakultet in šol«, Ljubljana, 
financiranje projekta: Evropski socialni sklad in Ministrstvo za šolstvo in šport). 
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Dejansko so tudi avtorji Izhodišč na osnovi rezultatov spremljanja pouka v 
gimnaziji ugotovili, da obstajajo v sedanji gimnaziji problemi 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« (Izhodišča, str. 5 in 6). Nadalje ugotavljajo, da »je največ 
enostavnega utrjevanja, najmanj pa je spodbujanja k iskanju uporabne vrednosti 
znanja«, premalo je skupinskega in individualnega dela, projektnega načina dela, 
dejavnosti, podobnih tistim v realnem življenju (avtentične naloge), učenja z 
odkrivanjem in raziskovanjem (Izhodišča, str. 6). Podobno ocenjujejo stanje tudi 
učitelji (Izhodišča, str. 6).  

V Izhodiščih (str. 6) tudi beremo, da je pri učiteljih šibko razvito področje 
načrtovanje, zlasti v smislu procesnih in splošnih ciljev predmeta, da so učitelji 
premalo sistematični in premalo razmišljajo o tem, kaj konkretno pri urah svojega 
predmeta želijo z dijaki doseči, da so učitelji usmerjeni predvsem v doseganje 
vsebinskih ciljev, da posvečajo premalo pozornosti na ravni načrtovanja kot tudi na 
ravni izvedbe posvečene načinom pridobivanja oz. procesiranja teh vsebin; temu torej, 
na kakšen način naj dijaki prihajajo do teh vsebin in na kakšen način naj izkazujejo 
znanje o njih. 

Korenita sprememba v zasnovi gimnazije, predlagana v Izhodiščih, ne bo rešila 
teh problemov. Ob prenovi se bodo šole verjetno ubadale s problemi organizacije 
pouka po novih načelih in zagotavljanjem dovolj velikega vpisa v spremenjeni 
situaciji, učitelji pa z iskanjem svoje eksistenčne niše in poučevanjem povsem novih 
vsebin v okviru izbirnih in strokovnih (usmerjenih) predmetov. Tako najbrž spet ne 
bomo posvetili dovolj pozornosti dejanskim problemom, kot so razvijanje novih 
didaktičnih pristopov k pouku, zagotavljanje ustreznega strokovnega in didaktičnega 
usposabljanja aktivnih učiteljev in prilagajanje izobraževanja bodočih učiteljev 
sodobnim potrebam. Pomembno je tudi vertikalno povezovanje učiteljev različnih 
ravni šolanja (osnovnih šol, gimnazij in fakultet), kar se je pokazalo kot ena ključnih 
pomanjkljivosti v dosedanjem komuniciranju med učitelji, ki poučujejo na različnih 
ravneh, in pri njihovem izobraževanju (Projekt Partnerstvo fakultet in šol, Modelni 
seminar za izobraževanje učiteljev kemije, strokovni priročnik, Ljubljana 2005). 

Vsekakor se strinjamo s tem, da potrebujemo spremembe v gimnazijskem 
programu. Posodobiti moramo učne načrte in izpeljati didaktično prenovo. Prenoviti 
in izboljšati moramo tudi izobraževanje bodočih učiteljev in strokovno 
izpopolnjevanje aktivnih učiteljev. Vendar pa je vse te spremembe možno izpeljati 
postopno, skrbno načrtovano in brez drastičnih posegov v obstoječo zasnovo 
gimnazijskega programa. 
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Zahtevamo, da pri vseh stopnjah prenove gimnazijskega programa 
sodelujejo matične stroke z univerz, da je delovanje komisij, ki so ali bodo v ta 
namen imenovane, javno in transparentno, ter da je javnost sproti obveščena o 
dogajanju. 

 

 

5. Vprašanja za Komisijo 

Glede na naše ugotovitve ob pregledu Izhodišč in ob upoštevanju pomena 
prenove gimnazije za dolgoročni razvoj naše družbe od Komisije zahtevamo 
strokovno argumentirane odgovore na naslednja vprašanja. 

Kakšni so strokovni argumenti za dodatno povečanje izbirnosti v gimnazijskem 
programu? Kakšni so rezultati analiz, ki naj bi jih Komisija v ta namen opravila? 
Kakšen je pomen velikosti oz. majhnosti neke družbe pri njenih odločitvah o 
splošnem ali usmerjenem izobraževanju v gimnaziji? Kako je Komisija pri tej 
odločitvi upoštevala specifičnost Slovenije? 

Ali strokovni argumenti, ki so privedli do ukinitve srednjega usmerjenega 
izobraževanja in ponovne uvedbe splošnoizobraževalne gimnazije, ne držijo več? 
Kateri družbeni premiki in spremembe v razvojnih perspektivah Slovenije lahko 
upravičijo predlagan drastičen zasuk v zasnovi gimnazije? 

Kakšni so strokovni argumenti za dejstvo, da so generacije današnjih babic in 
dedkov imele v gimnaziji več kot 20% naravoslovja, današnji dijaki pa naj bi ga imeli 
le 9%? Kako to, da bo po novem v gimnaziji skoraj trikrat manj naravoslovno-
tehničnih vsebin, kot jih je bilo v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja? 

Ali je Slovenija dolžna uresničevati razvojne smernice Evropske unije in 
mednarodne dogovore, h katerim pristopi? 

Ob upoštevanju katerih strokovnih argumentov se je Komisija odločila, da 
zmanjša obseg obveznih ur nekaterih predmetov, drugih pa ne? 

Ali sestavljavci novosti pozabljajo, da šola stoji in živi z učiteljem in da bi bilo 
daleč bolj smotrno najprej poskrbeti za kvalitetno izobraževanje učiteljev in se šele 
potem lotiti reforme? 
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