Njoftim për organizimin e mësimdhënies në shkolla gjithëpërfshirëse
Vantaa gjatë rrethanave të jashtëzakonshme 18.3.‒ 13.4.2020
Arsimi bazë sigurohet kryesisht nga mësimi në distancë 18.3. tutje. Aranzhimet e mësimdhënies
bazohen në udhëzimet e nxjerra nga Qeveria më 16 Mars 2020. Skicat janë bërë për të parandaluar
përhapjen e koronavirusit.
Edukimi dhe udhëzimi bazë ofrohet në shkolla gjithëpërfshirëse Vantaa kryesisht përmes mësimit në
distancë 18.3 .. 13.4.2020. Gjatë kësaj kohe, mësimi i kontaktit në shkolla nuk do të zhvillohet, përveç
në rastet e jashtëzakonshme të përmendura më poshtë.
Mësimet e kontaktit organizohen në rastet vijuese:
1. Edukimi i kontaktit sigurohet për ata fëmijë në klasat 1 deri në 3, prindërit e të cilëve
janë të detyruar nga mbikëqyrësi i tyre të punojnë në fusha kritike të shoqërisë. Këto
përfshijnë shërbimin social dhe shëndetësor, policinë, shpëtimin, kufirin, mjekësinë,
ushqimin, energjinë dhe menaxhimin e mbeturinave, menaxhimin e krizave,
telekomunikacionin, median, transportin, sigurinë e furnizimit, ujin dhe kanalizimet, dhe
shërbimet financiare.
2. Edukimi në kontakt sigurohet gjithashtu për ata nxënës me mbështetje të veçantë,
prindërit e të cilëve nuk mund të ofrojnë kujdes shtëpiak. Qeveria rekomandon që fëmija të
studiojë në shtëpi, nëse është e mundur.
3. Aktivitetet e klubit të mëngjesit dhe pasdites të klasës 1 deri në 2 janë në dispozicion
vetëm për studentët që janë në kontakt me klasën.
4. Aktivitetet mësimore dhe ditore zakonisht ofrohen për të gjithë klasat 1 deri 9 studentë
me aftësi të kufizuara. Shërbimet taksi gjithashtu funksionojnë normalisht. Kujdestari i
shkollës duhet të njoftojë kujdestarin e shkollës për anulimin e udhëtimit si zakonisht.
5. Ushqimi në shkollë u ofrohet nxënësve të kualifikuar në shkollë.
Mësuesi kujdestar do të informojë drejtorin e shkollës për nevojën për mësimdhënie kontakti me
mesazhe ose email me Wilma.

Organizimi i mësimit në distancë
Edukimi në distancë mund të organizohet në shumë mënyra të ndryshme. Qëllimi është të krijoni një
mënyrë që nxënësi dhe mësuesi të bashkëveprojnë me njëri-tjetrin dhe të sigurojnë mësimin më të
mirë të mundshëm.
Komunikimi dhe detyrat janë kryesisht përmes Wilma, përveç nëse është pajtuar ndryshe me
mësuesin. Detyrat e studentëve në punën e telit mund të jenë detyra elektronike, detyra librash dhe
fletore, ose përndryshe rënë dakord për detyra mësimi. Për më tepër, shkolla do të shpallë orarin e
mësimit në distancë.
Nxënësi, si rregull, duhet të marrë pjesë në situata mësimore të para dakorduara dhe të ndjekë orarin e
mësuesit për plotësimin e detyrave. Prindërit pritet të mbështesin studentët në studimet e tyre dhe të
theksojnë rëndësinë dhe rëndësinë e studimit të pavarur. Koha e mjaftueshme e qetë duhet të
rezervohet për detyrat e studimit.

Thjeshtë mësuesi që është përgjegjës për organizimin e mësimdhënies dhe vlerësimin e të nxënësit.
Edukimi në distancë merr parasysh moshën e nxënësveve dhe përvojën e tyre të mëparshme të punës
me pajisje teknike.
Shkollat japin udhëzime se si të përdorin Chromebook ose pajisje të ngjashme gjatë mësimit në
distancë. Studenti gjithashtu mund të përdorë pajisjet e tyre, dhe një smartphone mund t'ju fillojë.
Nxënësit duhet të jenë përgjegjës për pajisjet e shkollës.

Raportimi i mungesave
Nëse një nxënës nuk është në gjendje të ndjekë mësimin në distancë për shkak të sëmundjes ose arsye
të tjera, kujdestari do të raportojë mungesën në përputhje me praktikën normale. Mungesa do t'i
raportohet në Wilma duke e shënuar nxënësin me "Mungesën e Autorizuar" për ditën (et) në fjalë.

Shërbimet mbështetëse
Shërbimet kuratoriale dhe psikologjike të shkollës funksionojnë normalisht 18.3.‒ 13.4.2020.
Kuratorët dhe psikologët normalisht mund të kontaktohen me telefon ose përmes mesazhit Wilma.
Ndryshimet e mundshme në kujdesin shëndetësor në shkollë do të njoftohen më vonë.

Ta parandalojmë së bashku që koronavirusi mos të përhapet
Ne përpiqemi të organizojmë mirë shërbime në këto rrethana të jashtëzakonshme. Rrethanat e
jashtëzakonshme kërkojnë shumë forcë dhe përgjegjësi nga të gjithë ne. Shtë e rëndësishme që të
ndjekim udhëzimet e dhëna. Udhëzimet synojnë të parandalojnë kontaktin e ngushtë dhe kështu të
parandalojnë përhapjen e koronavirusit. Kjo është ajo që duam të theksojmë sidomos për të rinjtë.
Synimi është që nxënësit të punojnë në ditët e shkollës në përputhje me rregulloren e shkollës. Edhe
në kohën e lirë, rregullat e jashtëzakonshme të Qeverisë duhet të respektohen.
Thjeshtë përgjegjësi e të gjithë të rriturve për të siguruar që fëmijët dhe të rinjtë, veçanërisht, të
mbeten të sigurtë.
Në fuqi për të gjitha shtëpitë e Vantaa-së në rrethana të jashtëzakonshme!
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