REGIONALNI POSVETI O IZVEDBI MATURE 2021
Spoštovani!
Dijaška organizacija Slovenije (DOS) je demokratično organizirana stanovska organizacija
dijakov v Republiki Sloveniji. DOS združuje vse slovenske dijakinje in dijake, zastopa njihove
interese ter se zavzema za njihovo uresničevanje. Eden izmed teh interesov, ki je v zadnjem
času postal še bolj pomemben, je izvedba maturitetnih izpitov v letu 2021. Zaradi tega smo
se na DOS v povezavi z Dijaško skupnostjo Ljubljana (DSL) in Dijaško skupnostjo Maribor
(DSM) odločili organizirati regionalne posvete o izvedbi le-teh.
Glede na prilagoditve, ki smo jih v tekočem in lanskoletnem šolskem letu doživeli dijaki, je
kvaliteta našega znanja vprašljiva. Po več mesecih izobraževanja na daljavo, ki ni primerljivo
s klasičnim poukom, verjamemo, da imate tudi vi mnenje glede izvedbe letošnje mature.
Želeli bi, da ta mnenja delite z nami in nam predvsem posredujete vaša mnenja in predloge
glede prilagoditve letošnjih maturitetnih izpitov. Verjamemo, da imate konkretne ideje na to
temo in da boste z njimi igrali pomembno vlogo pri izdelavi končnega seznama predlogov.
Posveti bodo najprej izvedeni regionalno, saj želimo s tem zagotoviti, da bo vsak glas slišan in
bo imel vsak možnost podati svoje predloge. Posveti se bodo odvijali v tednu od 23. 11.
do

27. 11. (točni datumi bodo objavljeni naknadno na DOS spletni strani:

https://dijaska.org/novice/

in

Facebooku:

https://www.facebook.com/dijaskaorg

ter

Instagramu: https://www.instagram.com/dijaskaorgslo/). Vsaka regija bo nato oblikovala
skupno stališče, ki bo pristojnim institucijam (MIZŠ, RIC) podan na Nacionalnem posvetu o
izvedbi mature 2021, ki bo potekal v drugem tednu decembra.
Regionalni posveti bojo potekali v šestih skupinah:
•

gorenjska regija in koroška regija,

•

goriška regija, obalno-kraška regija in primorsko-notranjska regija,

•

jugovzhodna Slovenija, posavska regija in zasavska regija,

•

osrednjeslovenska regija,

•

podravska regija,

•

savinjska regija in pomurska regija.

Informacije o tem, v katero šolo spada vaša regija, najdete v sosednjem dokumentu (Seznam
šol po regijah).
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Dodatne informacije
Dogodek bo potekal preko aplikacije Zoom; link do dogodka z dodatnimi navodili bodo
udeleženci dobili dan pred dogodkom. S prijavo na dogodek soglašate s snemanjem dogodka
in zbiranjem predlogov.
Prijave so odprte za vse slovenske maturante, zaradi konstruktivnosti debate pa vas prosimo,
da se na šoli (z internimi posveti) dogovorite o stališču šole, ki ga nato na regionalnem posvetu
predstavlja le en oziroma dva dijaka govorca iz iste šole. Če to ni mogoče ali je zaradi
različnih mnenj omejeno, je seveda dobrodošlih več dijakov iste šole. Udeleženci se boste
morali z besedi prijavljati, lahko pa ste prisotni tudi samo kot poslušalci. Prosimo, da imate
udeleženci govorci za posvet pripravljene konkretne problematike in predloge za izboljšavo.
Vsak od udeležencev bo imel 3 minute za predstavitev začetnih stališč, za tem bo sledila debata
na temo prej izraženih mnenj.
Obrazci za prijavo:
•

gorenjska in koroška regija: https://forms.gle/f91JVxryWA5uLqwk7 ,

•

goriška, obalno-kraška in primorsko-notranjska regija:
https://forms.gle/SC2LhaWFGpEuY4LE8 ,

•

jugovzhodna Slovenija, posavska in zasavska regija:
https://forms.gle/exj2LecanUqKWYWW6 ,

•

osrednjeslovenska regija: https://forms.gle/cy3dyifMhbeBkMWe8 ,

•

podravska regija: https://forms.gle/7CCb94xDM3jaA4Hv7 ,

•

savinjska in pomurska regija: https://forms.gle/awA5By6YQTQP8Rpy7 .

Prijave se zaprejo v soboto, 21. 11. 2020 ob 23.59.
Več informacij lahko dobite preko elektronskega naslova info@dijaska.org.
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