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Prihodnost kurikula

splošno izobraževanje
in kurikularna prenova

po epidemiji



Kurikulum je kompleksna interakcija in konverzacija med 
učitelji in učenci o preteklosti, o prihodnosti in o njunem 
pomenu za sedanjost. 
Je ključ, s katerim odklepamo svoja vrata v svet, a je hkrati 
tudi ključ, ki svetu odpira vrata v nas. 

(Pinar 2020)



V Sloveniji si vsaj zadnjih dvajset let nismo zastavljali 
nekaterih za kurikularni razvoj osnovnošolskega in 
gimnazijskega programa ključnih vprašanj. 

Prva in zadnja premišljena sistemska prenova se je zgodila 
v drugi polovici 90. let. Enako velja za celovito kurikularno 
prenovo.



Izsledki analize UN v osnovni šoli in gimnaziji 

Učitelji so med drugim izpostavili (Slivar 2021, str. 75): 

i. da so cilji preobsežni ali neustrezni in bi  bilo potrebno zmanjšanje 
obsega ciljev ali zamenjava z drugimi cilji, 

ii. da cilji niso ustrezno in jasno povezani s standardi znanja,
iii. da bi bilo treba predlagane vsebine v UN aktualizirati 
iv. da UN niso horizontalno in vertikalno povezani ter usklajeni 
v. da je potrebna posodobitev didaktičnih priporočil in 
vi. da je potrebna večja terminološka konsistentnost in uskladitev 



Prihodnost kurikula: kratkoročna in dolgoročna perspektiva

Kratkoročna perspektiva: 
Kako bomo sanirali in kompenzirali posledice dolgotrajnega zaprtja 
šol in izobraževanja na daljavo v zadnjih dveh šolskih letih ter 
letošnjega (najverjetneje) hibridnega izvajanja pouka v mnogih 
šolah?

Dolgoročna perspektiva: 
Kako bomo v prihodnjem obdobju izpeljali kurikularno prenovo, ki 
bo podprta z znatnimi finančnimi sredstvi, namenjenimi 
»odpornosti« in »okrevanju«?
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Kratkoročna perspektiva: nižanje pričakovanj

Nekaj podatkov, povezanih s pričakovanji in ocenjevanjem 
znanja v času prvega vala epidemije je v sodelovanju s 
Pedagoškim inštitutom zbrala N. Jagodic (2021). 

V okviru mednarodne raziskave REDS so bili tudi v Sloveniji v 
zbiranje podatkov vključeni učitelji osnovnih šol in učenci, ki so 
v času 1. vala epidemije obiskovali 7. razred OŠ. 
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Kratkoročna perspektiva: problem empiričnih podatkov
Zanesljivih empiričnih podatkov o vrzelih pri 
doseganju ciljev sploh nimamo, saj so vse 
empirične raziskave na to temo dejansko le 
mnenjske. 

Nizozemska analiza je 
pokazala, da so med 
poukom na daljavo nastale 
pomembne vrzeli v znanju, 
zlasti pri učencih iz manj 
spodbudnega socialnega 
okolja (Engzell idr. 2021)



Dolgoročna perspektiva

Kakšna bo naša dolgoročnejša 
kurikularna prihodnost? 

Nimamo sicer nobene resne 
dolgoročne kurikularne ali 
izobraževalne strategije, imamo pa 
načrt za okrevanje in odpornost.













Dolgoročna perspektiva: Kaj bomo naredili z branjem?

Imamo resen problem z branjem zlasti daljših in zahtevnejših 
besedil; mladi z manj izobraženimi starši tudi bistveno manj 
berejo (prim. Kovač idr. 2020) 

Po drugi strani: na lestvicah bralne pismenosti – npr. na PISI 
2018 – dosegamo nadpovprečne rezultate (OECD 2019) 

Čemu bomo torej sledili? 



Dolgoročna perspektiva: vprašanje tehnologizacije 

Kako tehnologija vpliva na kakovost in dostopnost 
izobraževanja? 
Kako vpliva na produkcijo in prenos znanja? 
Kaj sploh pomeni biti „digitalno pismen“?



Dolgoročna perspektiva: vprašanje ekološke krize

Kako naj se splošno izobraževanje odzove na ekološko krizo: 
na dejstvo, da način življenja, ki ga vodimo, pelje prihodnje 
generacije v okoljsko in civilizacijsko katastrofo? Kakšna je tu 
vloga šole in splošnega izobraževanja? 



Za konec

Po izkušnjah iz prenove učnih načrtov v obdobju med 2006 in 
2008 lahko sklepamo, da obstaja tudi tokrat nevarnost, da bomo v 
nacionalne kurikularne dokumente zgolj nekritično prepisovali 
bruseljski besednjak brez tehtnejšega premisleka, refleksije in 
strokovne razprave. 

Toliko bolj, ker bomo pod pritiskom črpanja milijonskih sredstev v 
ta namen. 

Če bo temu tako, potem bo priložnost za resno strateško 
načrtovanje prihodnosti kurikula ponovno zamujena vsaj za 20 ali 
30 let. 


