From mountain to sea
Pasikeitimai mokyklose ir mokyme 2020 m. dėl koronaviruso epidemijos
Kai kurie dažnai užduodami klausimai
Kokios pakeitimų dėl sveikatos ir saugumo mokyklose implikacijos?
Per vasaros mėnesius Škotijos vyriausybė paruošė savivaldybėms bendras nuorodas,
kaip saugiai atidaryti mokyklas. Tačiau išsamesnių etapams ir temoms skirtų nuorodų
paskelbimo procesas vis dar tebesitęsia, o jas gavusios mokyklos privalo peržiūrėti
savo darbo praktiką ir procedūras.
Besiruošdamos moksleivių sugrįžimui rugpjūtį, mokyklos pravedė išsamų rizikos
įvertinimą, todėl naujos taisyklės ir rutinos turėjo būti - ir vis dar turi būti - įvestos
visose [mokymo] įstaigose. Tačiau nėra vienodų mokyklų, todėl kiekvienos mokyklos
metodas turi atitikti savo sąlygas.
Šių naujų nuorodų sukūrimas ir įvedimas buvo būtinas norint užtikrinti vaikų ir
mokyklos darbuotojų sveikatą ir saugumą. Tai buvo didelis iššūkis, kuris sąlygojo
didelius nusistovėjusios darbo tvarkos pasikeitimus. Šiuo metu daug laiko skiriama
nurodymų išaiškinimui ir įgyvendinimui, ir todėl, kad saugumas yra mūsų prioritetas,
kai kurie darbai, kuriuos prieš pandemiją darbuotojai reguliariai atlikdavo, dabar taip
dažnai arba taip greitai nepadaromi.
Iš išorės gali atrodyti, kad mokyklos tokios pačios, kaip buvo, tačiau taip nėra. Mokyklų
gyvenimas labai pasikeitė. Tėvai tikriausiai pastebėjo, kad į užklausas taip greitai
neatsiliepiama, kad vadovybės komandų nariai negali atsiliepti į skambučius arba kad
informacija ne taip greitai pasiekia namus; tačiau mes prašome jūsų kantrybės, nes
vėlavimai atsiranda dėl to, kad tiek daug laiko skiriama sveikatos ir saugumo priežiūrai
ir palaikymui, o mokyklos tikrai atsakys tėvams, kai tik galės.
Kodėl negaliu nueiti į savo vaiko mokyklą?
Visos Aberdeeno apskrities mokyklos laikosi Škotijos vyriausybės nurodymų, kad
užtikrintų moksleivių ir darbuotojų saugumą mokyklose. Jos taip pat labai gerai žino
apie būtinybę sumažinti skirtingų grupių žmonių judėjimą ir žino apie būtinybę imtis
visų įmanomų priemonių, kad užkirstų kelią infekcijai patekti į mokyklas. Štai kodėl dėl moksleivių ir darbuotojų saugumo užtikrinimo - daugelis mokyklų negali leisti
tėvams lankytis mokyklos pastate.
Jeigu atsiranda būtinybė tėvams susisiekti su mokykla, nes, pavyzdžiui, vaikas
pamiršo kažką svarbaus nusinešti į mokyklą arba namuose iškilo ypatinga situacija,
mokykla padarys, ką gali, kad padėtų. Tokiais atvejais tėvai turėtų skambinti mokyklai
ir paaiškinti problemą, tuomet mokykla pasakys, ką daryti. Svarbiausia atsiminti, kad
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tėvai negali pasirodyti mokykloje nepranešę, nes tokiais atvejais labai tikėtina, kad jie
negalės patekti į pastatą.
Kodėl mokykla negali man atsakyti į kai kuriuos klausimus?
Nors ir vaikai jau sugrįžę į mokyklas, tačiau Covid-19 vis dar tebėra grėsmė mūsų
bendruomenėms, todėl kaip ir visur kitur, mokyklos turėjo pasikeisti ir prisitaikyti.
Saugumo, kurį ilgą laiką priėmėme kaip normą, nebėra, visa šalis turi taikstytis su
pasikeitusiomis taisyklėmis ir apribojimais, kurie keičiasi diena nuo dienos, savaitė po
savaitės. Tai yra smūgis mokyklos gyvenimui, o mokyklų direktoriams sunku priimti
ilgalaikius sprendimus. Šiuo metu skiriamas dėmesys, kad vaikams būtų padedama
mokytis ir sulaukti pasiekimų saugioje ir sveikoje aplinkoje.
Kada vėl bus tėvų vakarai?
Šiuo metu tėvams ir kitam nebūtinam mokyklos personalui neleidžiama įeiti į mokyklos
pastatus, todėl mokyklos negali surengti tėvų vakarų. Klausimas dėl tėvų vakarų bus
peržiūrėtas lapkritį. Jeigu Covid-19 situacija reikšmingai pasikeis, apribojimai gali būti
sumažinti, o jei taip nutiks, kiekviena mokykla svarstys, kaip geriausiai pravesti tėvų
vakarus. Tačiau tai gali būti skirtingai kiekvienoje mokykloje ir pradinėse mokyklose
gali būti kitaip nei vidurinėse.
Turime įspėti tėvus, kad gali ir nebūti visiško sugrįžimo prie akis į akį susitikimų. Kaip
ten bebūtų, mokyklos nepamirš būtinybės suteikti tėvams informaciją apie moksleivių
pažangą, ir jos aptars, kokiais būdais tai bus galima padaryti. Tai gali reikšti, kad tėvų
vakarai bus pakeisti kažkuo kitu, mes tai apsvarstysime dialoge su kolegomis
mokyklos lygiu, ir laikui atėjus pranešime tėvams.
Kaip šie pasikeitimai paveikė mokymo programas, mokymąsi ir dėstymą?
Mes ir toliau pamokose siekiame, kiek galime plačiau aprėpti visus mokymo
programos aspektus, tačiau yra tokių užsiėmimų - dažniausiai praktinių užduočių,
kurios kelia sunkumų. Škotijos vyriausybės nuorodos siūlo, kad kur tik įmanoma,
mokyklos turėtų naudotis lauke esančia erdve kai kuriems mokymo programos
aspektams dėstyti, ir mokyklos ieško būdų tai padaryti. Jeigu užduoties atlikimas
priklauso nuo specialios įrangos, kuria reikia dalintis, mokytojai privalo pagalvoti, kaip
ir ar tai gali būti saugiai naudojama, atitinkamai įvertinti užsiėmimų riziką. Visose
mokyklose labai pabrėžiama valymo, rankų plovimo ir dezinfekavimo svarba, tai tapo
mokyklos rutina.
Kodėl šiuo metu skiriama mažiau namų darbų?
Normaliais laikais mokykloje namų darbai yra integrali mokyklinės savaitės dalis,
tačiau dabartiniu metu namų darbai mokykloms kelia kai kurių iššūkių. Įrangos ir
šaltinių keliavimas iš mokyklos į namus ir atvirkščiai dėl infekcijos galimybės turi būti
apribotas. Be to, kai rašto darbai pristatomi į mokyklą sąsiuviniuose arba ant
popieriaus, pagal taisykles jie turi būti karantine 72 valandas prieš tikrinimą, toks
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vėlavimas neproduktyvus daugeliui mokinių. Mokyklos gali pateikti namų darbus
internetu ir paprašyti, kad jie būtų grąžinti tokiu pat būdu, tačiau tai galima padaryti tik
tuomet, kai mokykla užtikrinta, kad visi moksleiviai galės susirasti tas užduotis.
Mes šiuo metu esame, ką Škotijos vyriausybė vadina atsigavimo etapu. Šiame etape
koncentruojamasi ties sveikata ir gerbūviu, todėl raštingumas, skaičiavimas, namų
darbai nėra pati svarbiausia pirmenybė. Kaip ten bebūtų, mokyklos greitu laiku
svarstys, kaip saugiai užduoti namų darbus, ir praneš tėvams, nes svarbu paaiškinti,
kaip tai bus daroma.
Vidurinėms mokykloms būdingi dažnai užduodami klausimai
Kaip vidurinėse mokyklose dėl koronaviruso nustatytų apribojimų paveikti
praktiniai dalykai?
Daugumos dalykų, kurių moksleiviai mokosi mokyklose, didžiąją dalį sudaro praktiniai
darbai: dailės, muzikos, dramos, namų ruošos, kūno kultūros, techninių darbų, verslo
ir tiksliųjų mokslų dėstomi dalykai turi svarbius praktinius elementus, o taip pat
praktiniai užsiėmimai įeina ir į kitus kursus. Škotijos vyriausybė per Škotijos Švietimą ir
kitas agentūras, tokias kaip Škotijos mokyklų tyrimo centras (SSERC), sukūrė arba
kuria mokyklų darbo planavimui nuorodas, tačiau nėra vienodų taisyklių visiems. Tokie
faktoriai kaip mokinių skaičius, mokyklų pastatai, darbuotojų skaičius, tvarkaraščiai,
galimi ištekliai skiriasi kiekvienoje mokykloje, ir tai paveikia, ką galima ar negalima
padaryti.
Kai dėstomas dalykas priklauso nuo resursų ar įrangos, nustatomos taisyklės įrangai
dalintis ir sudaromi valymo protokolai, kurie privalo būti norint užtikrinti moksleivių ir
darbuotojų saugumą. Tai reiškia, kad moksleiviai tikriausiai darys mažiau praktinių
darbų, turės mokytis stebėdami, kai demonstruojama, užuot patys atlikdami užduotis.
Jeigu mokiniams būtų suteikiama daugiau praktinės patirties, tuomet mokymo metu
reikėtų daugiau valymo, ir priklausomai nuo pamokos ilgio, tai gali labai sutrukdyti.
Kaip apribojimai taikomi viešosioms sporto salėms ir baseinams, taip pat yra nustatyti
apribojimai, ką galima daryti ir ko negalima kūno kultūros pamokose. Kūno kultūros
pamokos dažniausiai, jei ne visuomet, vyksta lauke, netgi prastu oru, o persirengimo
kambariai daugeliui mokyklų sukelia problemų, nes persirengimo patalpos gana
ankštos ir dažnai be langų. Štai kodėl mokyklų gautose nuorodose sakoma, kad
mokiniai ateitų į mokyklą jau persirengę kūno kultūros apranga. Tik kai kurios
mokyklos turi patalpas, kur persirengimo vietos atitinka saugumo nuostatus, tačiau
kitose mokyklose dėl mokymo patalpų trūkumo to negalima padaryti.
Namų ruošos pamokos sukelia kitokių sunkumų, nes dėl daugumos mokyklų virtuvių
dizaino labai sunku laikytis fizinio atstumo, o kai kuria įranga neišvengiamai turi būti
dalijamasi. Mokiniai skatinami laikytis fizinio atstumo taisyklių, o mokytojai privalo
laikytis kuo didesnio fizinio atstumo. Mažose virtuvėse tai yra labai sunku padaryti, ir
mokyklų direktoriai supranta, jog jie negali rizikuoti darbuotojų saugumu. Taip pat
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reikia atlikti papildomą valymą, kas atima papildomai laiko. Ieškoma sprendimų tiems
iššūkiams, tačiau kaip ir visur mūsų ,,naujaisiais normaliais laikais" lengvų atsakymų
nėra.
Šiuo metu mokyklos ieško būdų užtikrinti, kad moksleiviai galėtų mokytis ir tobulėti,
tačiau tai nėra lengva. Mokytojai savo mokyklose dirba kartu su kolegomis ir
mokytojais iš kitų vietinių ir visos šalies mokyklų norėdami surasti sprendimus šiems
iššūkiams, kol laukiama pažadėtų valstybinių nurodymų.
Kodėl vyresnieji moksleiviai, kurie pasirinko kursą koledže, negali lankyti
koledžo pamokų?
Koledžai, kaip ir mokyklos, turėjo užsidaryti prasidėjus karantinui. Kaip ir mokyklos, jie
turėjo atlikti daug paruošiamųjų darbų įskaitant rizikos įvertinimus norėdami saugiai
atsidaryti. Nuorodos koledžų atidarymui tebuvo išleistos tik rugsėjo pradžioje, ir jose
buvo nurodyti žingsniai, kurių reikia laikytis, kad mokyklų moksleiviai galėtų grįžti į
jungtinius koledžo kursus.
Šiuo metu NESCOL, SRUC, Dundee ir Angus koledžų kursai mokyklų moksleiviams
dėstomi internetu, bet planuojama kai kuriuos kursus pradėti dėstyti pačiuose
koledžuose. Nors situacija kiekviename koledže skiriasi, aplamai paėmus, jei
dėstomame kurse nėra kokios reikšmingos praktinės dalies, šią sesiją tas kursas gali
būti ištisai ir pagrindinai dėstomas internetu. Daugiau su praktika susijusiems kursams
rengiami planai, kuriais bus nustatoma, kaip moksleiviai galėtų dalyvauti kai kuriose
pamokose pačiame koledže. Dėl fizinio atstumo taisyklių, kurios turi būti įvestos
koledžuose, nes jie daugiausiai skirti suaugusiems, moksleiviams nebus leidžiama
lankytis koledže kiekvieną savaitę. Tai gali reikšti, kad moksleiviai negalės užbaigti
viso kurso, tačiau vietoj įprastų kvalifikacijų jiems būtų išduotas koledžo sertifikatas.
Mokyklos daro viską, ką gali norėdamos užtikrinti, kad atitinkami pakeitimai būtų
padaryti tiems moksleiviams, kurių tvarkaraštyje yra koledžo kursas, tačiau tai gali
užtrukti, kol bus sudaryti tiems kursams galutiniai planai.
Kaip bus su Škotijos Kvalifikacijų Vadovybės (SQA) egzaminais?
Paskutinę sesiją SQA egzaminavimas neįvyko ir kursų darbų įteikimas taipogi buvo
paveiktas mokyklų uždarymo kovo pabaigoje. Šią sesiją Škotijos vyriausybė ir SQA
planuoja pilną egzaminavimą 2021 m. Šiuo metu vyksta daug platesnės ir išsamios
konsultacijos su vietos vadovybėmis, mokytojų sąjungomis ir mokymo profesijų nariais
norint sudaryti darbinį 2021 m. egzaminavimo planą kartu su atsarginiais planais, jeigu
būtų dar daugiau sergančių Covid-19. Turi būti apsvarstyta daugybė veiksnių:
• Viso kurso turinio išdėstymas jau buvo paveiktas mokyklų uždarymo ir dar gali
būti paveiktas, jei mokyklos bus ir vėl uždarytos vietiniu ar šalies mastu.
• Sveikatos ir saugumo apribojimai reiškia, kad kai kurių kursų praktinė dalis gali
būti visiškai neatlikta arba tik dalinai atlikta.

From mountain to sea
•
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Rūpestis dėl fizinio atstumo reiškia, kad kai kurios mokyklos gali turėti sunkumų
organizuojant egzaminavimo patalpas.
Priėmimo į universitetus tvarkaraštis daro poveikį egzaminavimo laikui, todėl
yra ribos, kiek egzaminavimas gali vėluoti.

Be abejo, netikrumas dėl SQA planų sukelia jaunuoliams, tėvams ir, žinoma,
mokytojams susirūpinimą, tačiau mes visi turime laukti, kada bus padaryti galutiniai
sprendimai ir išleisti nauji nurodymai visiems atsiskaitymams ir egzaminams. Tuo
tarpu mokyklų darbuotojai mėgina užtikrinti, kad būtų išdėstyti kiekvieno kurso
pagrindiniai aspektai ir gebėjimai įgyti, pakol bus išleisti peržiūrėti nurodymai. Jų
tikslas yra pamėginti užtikrinti, kad mokiniai būtų padrąsinti nusiteikti pozityviai ir turėtų
geriausią įmanomą galimybę kažko pasiekti.
Kokių įprastų mokyklinių renginių galiu tikėtis įvykstant šiais mokslo metais?
Mokyklos gyvenimas atspindi bendruomenės gyvenimą, o kadandgi dauguma
bendruomenės renginių turėjo būti atšaukti dėl Covid-19, mokyklos renginiai turi
paklūsti toms pačioms taisyklėms ir nurodymams. Tai reiškia, kad esant dabartinei
padėčiai, mokyklos negali planuoti tokių renginių kaip mokykliniai koncertai, labdaros
ar mokomosios programos informaciniai renginiai. Netgi tokios progos kaip mokykliniai
vakarėliai ir išleistuvės gali neįvykti tokiu pavidalu, kaip visada. Jeigu apribojimai bus
sumažinti, galbūt atsiras galimybė kai kuriems labiau tradiciniams mokyklos
kalendoriaus renginiams, tačiau kaip ir visada, mokyklos jus informuos.
Kuo galėtume padėti kaip tėvai šioje dabartinėje situacijoje?
Tas laikas yra didelio neužtikrintumo laikas visiems: niekas neturi tokio vadovėlio,
kuris padėtų pereiti šią pandemiją. Mūsų jaunuoliai išeis iš šio laikmečio stipresni ir
atsparesni, jei tėvai ir mokyklos darbuotojai dirbs kartu. Prašom ir toliau kiek tik galite
padėti savo mokyklai kaip tik galite esant dabartiniams apribojimams, padėdami tėvų
tarybai arba kokiems kitiems tėvų forumams, kokius jūsų mokykla teturi.

