Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
Zakorakali smo v četrti teden, ko so šole in druge vzgojno-izobraževalne ustanove zaprte.
Učiteljice in učitelji pripravljajo navodila in gradiva za vaše otroke. Ves ta čas smo v stiku z vami
– preko spletnih učilnic, elektronske pošte, socialnih omrežij ali po telefonu. Sproti skušamo
odpravljati in reševati težave, v katere trčimo. Vsi smo prvič v tovrstnem položaju, a se hitro
učimo. Predvsem se veliko pogovarjamo, dogovarjamo in tolažimo. Prav ta situacija nam je
vsem skupaj omogočila, da smo se lahko spoznali v novi luči. Prepoznavamo kreativnost otrok,
odkrivamo nove talente in sposobnosti improvizacije. Predvsem pa je dober občutek, ko si
lahko zaupamo, delimo tudi žalostne zgodbe, ki pa ne smejo prevladati na pozitivnimi in nad
upanjem, da bo kmalu vse to za nami.
Verjamem, da bomo v doglednem času lahko zopet prestopili prag šole in se skupaj poveselili
in predvsem vzdrževali v drugačnih oblikah spletene vezi. Vendarle smo vsi samo ljudje, čutimo
in smo dovzetni za medsebojno povezovanje tudi na daljavo.
V prihajajočem obdobju bomo organizirali tudi dneve dejavnosti, ki bodo prilagojeni delu od
doma. S tem se bomo vsi skupaj skušali malce razbremeniti, poveseliti in odkrivati naše
neodkrite talente.
Vse aktualne informacije glede šole v povezavi s koronavirusom lahko najdete na spodnji
povezavi:
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-insport/.
Navedenih je nekaj najbolj pogostih vprašanj in odgovorov, prilagojenih za osnovno šolo (z
dne 30. 3. 2020).
- Ali bo šolsko leto podaljšano?
Šolskega leta ne bo potrebno podaljševati, ker smo klasični način izobraževanja iz učilnic
prenesli na izobraževanje na daljavo.
- Kdaj se bodo učenci znova vrnili v šolo?
To je ta trenutek težko napovedati, so pa trenutno trije možni scenariji. V najboljšem primeru,
bi se to lahko zgodilo po prvomajskih praznikih, druga varianta je začetek junija, tretja pa, da
se šolsko leto zaključi na daljavo.
- Kako se bo preverjalo in ocenjevalo znanje?
Sistem preverjanja znanja, obseg in oblike preverjanja, bo treba prilagoditi. V aprilu naj bi se
znanje po navodilih MIZŠ in ZRSŠ v glavnem preverjalo, kasneje pa po potrebi tudi ocenjevalo
na daljavo (odvisno od časa vrnitve učencev v šolske klopi). O vseh odločitvah boste
pravočasno obveščeni s strani učiteljev.
- Kako bomo preprečili, da med učenci ne bo prevelikih razlik v znanju?
Večjih razlik ne bi smelo biti, saj tudi izobraževanje na daljavo sledi potrjenim učnim načrtom,
torej je vsebina znana, spremenjena je le oblika dela. Sicer pa je zelo pomembno zavedanje,
da je delo na daljavo za učence in učitelje sedaj obvezni del izobraževanja.
- Kako je z NPZ-ji?
To vprašanje bo predvidoma dorečeno s predstavniki stroke in ravnateljev ter državnega
izpitnega centra (RIC). Skladno z navodilom slednjega je bilo za tretje razrede osnovnih šol,
kjer NPZ poteka poskusno, tovrstno preverjanje znanja že zaustavljeno.
Mislimo na vas in radi vas imamo,
Emir Jušič, ravnatelj

