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Številka: 190/2020/09 

 

Spoštovani ravnatelji / ravnateljice osnovnih šol v Sloveniji,  

 

 

že tretji teden spremljamo, kako poteka učenje na daljavo. Pristopi šol in učiteljev so različni, 

a kot lahko zasledimo, ti delujejo dokaj učinkovito. Zaskrbljujoče pa je, da učenje na daljavo 

poglablja neenakosti med učenci. Veliko staršev se obrača na nas, ker doma nimajo 

računalnika ali pa imajo samo enega. V družinah z več otroki in starši, ki opravljajo delo od 

doma, je to velika težava.  

 

Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) skuša s pomočjo donatorjev te stiske omiliti. V 

tem tednu smo, in bomo tudi naprej, preko naših društev in zvez po Sloveniji, razdelili vse 

računalnike, ki smo jih v teh dneh prejeli kot donacije posameznikov oz. podjetij. Na ta način 

pomagamo, da imajo otroci enake možnosti novega načina izobraževanja. V tem času delimo 

tudi donirano hrano.  

 

Če ugotavljate, da imate v vašem okolju še družine, ki potrebujejo računalnik, nam to 

sporočite ali družine usmerite neposredno na nas. Prav tako, če ugotavljate, da družine 

potrebujejo dodatno materialno ali finančno pomoč, naj nam pišejo na info@zpms.si. 

 

S pomočjo vaših mentorjev vsako leto na šolah potekajo trije večji vsebinski programi – 

Otroški parlamenti®, Natečaj Evropa v šoli in Mladi raziskovalci zgodovine. Vljudno prosimo, 

da o informacijah, ki vam jih pošiljamo, obvestite tudi vse mentorje, ki sodelujejo pri naših 

vsebinskih programih.  

 

Načrtovani programi in dogodki ZPMS od marca do konca maja so zaradi znanih 

razmer v Sloveniji odpovedani ali preloženi na kasnejši čas: 

 

I. Otroški parlamenti na temo Moja poklicna prihodnost 

- Od začetka šolskega leta do izrednih razmer so bili Otroški parlamenti izvedeni na šolskih 

in občinskih/medobčinskih nivojih. Po oceni je na teh nivojih sodelovalo 3000 učencev. 

Čaka nas izvedba regijskih Otroških parlamentov in jubilejni, 30. nacionalni Otroški 

parlament. Ker je situacija negotova, se nagibamo k izvedbi le-tega v septembru. 

- Da bi osnovnošolci ohranili razmišljanje o poklicni prihodnosti in da ne bi bilo njihovo delo 

ter delo mentorjev in regijskih koordinatorjev od začetka šolskega leta spregledano, bomo 

pripravili drugačen način pogovora, razmišljanja o temi. Pripravljamo spletno platformo 

OPIN.ME, ki omogoča e-participacijo otrok in mladih. Na portal se bodo zainteresirani 

lahko vključili z Google ali Facebook računom ter z uporabo nadimka napisali svoje 
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mnenje. Mnenja bomo po zaključku pregledali in pripravili povzetke in zaključke, ki bodo 

lahko služili tudi za razpravo na nacionalnem Otroškem parlamentu. 

- Razmišljamo tudi o izmenjavi mnenj (vzporedno s platformo OPIN.ME) v kateri od 

radijskih oddaj za otroke in mlade (Hudo, Gymnasium), Izodrom, v spletnem časopisu 

Časoris, itd. 

Vse nadaljnje informacije v zvezi z izvedbo Otroških parlamentov bodo prejeli vaši mentorji 

Otroških parlamentov posredno preko regijskih koordinatorjev in neposredno preko e-poštnih 

naslovov. 

II. Simpozij za mentorje in regijske koordinatorje ob 30-letnici Otroških 
parlamentov 

Ob 30-letnici programa Otroški parlamenti® smo v maju načrtovali simpozij za mentorje in 

regijske koordinatorje programa. Dogodek je prestavljen na 30. 9. 2020 (Ljubljana, 

Gospodarsko razstavišče). 

 

III. Akcija »Za družine brezplačno«  
Vsako leto poteka od 15. maja (mednarodni dan družin) do 22. maja – muzeji in galerije za 

en dan v tem tednu ali ves teden ponudijo družinam prost vstop. Akcija se predvidoma v 

letošnjem letu ne bo izvedla. 

IV. Mladi raziskovalci zgodovine 

Ker nas je situacija s koronavirusom presenetila ravno v času priprav zgodovinskih 

raziskovalnih nalog na razpisano temo Poklici v preteklosti, smo se odločili, da bomo 

letošnji zaključek izvedli na malce drugačen način. 

1. V kolikor ste raziskovalno nalogo zaključili in bi jo morali samo še poslati, vas prosimo, da 

jo posredujete v elektronski obliki preko We transferja na naslov iris.furlan@zpms.si. 

Naloga naj bo v PDF obliki, da bo prenos lažji. To velja tudi za tiste, ki ste nalogo že oddali. 

2. V kolikor ste uspeli do začetka marca zbrati vire in ostale stvari za izdelavo raziskovalne 

naloge in če obstaja možnost, da lahko v zgodovinskem krožku nalogo preko elektronskih 

medijev tudi dokončate, le – to opravite v času, ko so OŠ še zaprte. Rok za oddajo 

raziskovalnih nalog je 31. 5. 2020. Nalogo boste poslali v elektronski obliki preko We 

transferja na naslov iris.furlan@zpms.si. Naloga naj bo v PDF obliki, da bo prenos lažji. 

3. Po vsej verjetnosti letošnjega državnega srečanja mladih zgodovinarjev in s tem ustnih 

predstavitev, ne bomo izvedli. Naloge bodo ocenjene le kot pisni izdelek. V primeru 

drugačne odločitve, vam bomo to pravočasno sporočili. 
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V. Natečaj Evropa v šoli  

Natečaj Evropa v šoli je v zaključni fazi. Žal smo morali zaključno prireditev, načrtovano za 

8. 5. 2020, odpovedati. Načrtujemo, da bomo lahko v maju razglasili letošnje nagrajence in 

vam odločitev posredovali na vaše e-naslove, seveda pa bodo nagrajenci objavljeni tudi na 

naši spletni strani in Facebook strani Evropa v šoli. Natisnjene diplome bomo, čim bo to 

možno, po pošti poslali na naslove šol. Zaenkrat ne načrtujemo, da bi prireditev naknadno 

izvedli v jesenskem času.  

 

Prosimo vas, da vse te informacije posredujete vašim mentorjem. Zahvaljujemo se vam za 

dobro sodelovanje.  

 

Želimo vam, da ostanete zdravi, mislite na druge, nase, še posebej pa na otroke in 

mladostnike! Njihovo zdravje je odvisno od nas odraslih.  

 

 

 

Breda Krašna               Darja Groznik  

  

Generalna sekretarka ZPMS             Predsednica ZPMS  

 

 

 

 

 

 

 

 

V VEDNOST:  

- Dr. Simona Kustec, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

- Damir Orehovec, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  

- Anton Baloh, Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo 

- Mag. Vinko Logaj, Zavod RS za šolstvo 

- Janez Cigler Kralj, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

- Cveto Uršič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
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