REGIONALNI POSVETI O VRAČANJU V ŠOLE - SKLEPI
Dijaška organizacija Slovenije je v sodelovanju z Dijaško skupnostjo Ljubljana in Dijaško
skupnostjo Maribor, v začetku februarja organizirala štiri regionalne posvete na temo
vračanja dijakinj in dijakov nazaj v šolske zavode. Skupaj smo imeli odprt pogovor glede
različnih vprašanj in pomislekov, ki se dijakom porajajo glede dotične teme in skupaj
sprejeli sledeče sklepe.
•

Dijaki pozdravljamo odločitev Vlade RS o vračanju dijakov zaključnih letnikov nazaj v
šole v ponedeljek, 15. 2. 2021 (zahodni del Slovenije) in v ponedeljek, 22. 1. 2021
(vzhodni del Slovenije).

•

Podpiramo dejstvo, da se prvi v šole vračajo zaključni letniki, ki jih čez nekaj mesec
čakajo maturitetni izpiti, šele kasneje, ko se situacija stabilizira, a vseeno v najkrajšem
možnem času, še dijaki nižjih letnikov.

•

Vračanje v šole se mora izvajati na način, ki ne ogroža zdravja dijakov. Pristojni morajo
zagotoviti varen način prihajanja v šolske zavode, zadostne kapacitete v okviru
integriranega javnega prevoza, zadostne kapacitete ter varno bivanje v dijaških
domovih, pa tudi spodbujati dosledno sledenje vseh navodil NIJZ…

•

Dijaki si želimo, da je to vračanje trajno in da ostanemo v šoli do konca šolskega leta in
se našega izobraževanja ne prekinja, če to ni nujno.

•

Vsaka šola naj ima avtonomijo pri določanju oziroma izvajanju modela C. V tem smislu
se lahko šola oziroma vodstvo šola odloči glede organizacije pouka na podlagi
informacij glede šolskih kapacitet, številčnosti oddelčnih skupnosti... Pri izvajanju pa
morajo šole zasledovati primaren cilj, ki je zagotavljanje kar se da najvišje možne
stopnje kakovosti poučevanja.

•

Pristojni na tem področju morajo šolam posredovati relevantna, natančna in razločna
navodila oziroma smernice, glede različnih načinov izvajanja pouka in prej omenjenega
modela C.

•

Profesorji naj se držijo zakonskega določila, ki zapoveduje izvajanje maksimalno treh
testov in hkrati upoštevajo stisko dijakov, ki se v veliki meri bojijo ocenjevanja, ki se
zdaj ni izvajalo oziroma se je izvajalo v okrnjeni obliki.

•

Profesorji naj se izogibajo celoletnim testom in vnovičnemu preverjanju že preverjene
snov za časa izobraževanja na daljavo, še posebej pri nižjih letnikih. Pri maturantih naj
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bo to dogovor profesorjev in dijakov, saj so taki testi zaradi prihajajočih maturitetnih
izpitov najpogosteje njim v korist.
•

Ob vračanju v šolo naj se poudari izvajanje praktičnega pouka in s tem oblikovanje
izdelkov pri 4. predmetu poklicne mature ter izvajanje vaj in nalog v sklopu internega
dela izbirnih predmetov splošne mature.

•

Ob vračanju v šolo naj se poudarek prestavi na maturitetne predmete. Tudi ne
maturitetni predmeti naj se še izvajajo, vendar naj bo ocenjevanje znanja okrnjeno. Pri
tem naj se vseeno omogoči popravljanje ocen, ki so bile pridobljene predhodno.

•

Dijaki se močno strinjamo z nošenjem mask tako v skupnih prostorih šolskih ustanov,
kot tudi znotraj samega razreda oziroma v posameznih učilnicah.

•

Dijaki smo pripravljeni, če bo tako zapovedovala stroka, izvajati hitro testiranje s hitrimi
antigenskimi testi (HAT), čeprav imamo glede takšnega ukrepa veliko pomislekov, tako
glede same učinkovitosti, kot same logistike. Ob obvezi do takega testiranja naj se
razmisli o dijakih, ki bodo testiranje zavrnili zaradi osebnih prepričanj.
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