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TEMA: Skrb za zdravje v šoli na daljavo na Srednji
Zdravstveni in kemijski šoli na ŠČ NM
Šola je že preko dvajset let vključena v projekt Zdrava šola, katerega cilj je skrb
za krepitev zdravja pri dijakih in zaposlenih ter skrb za zdravo okolje. Med
lanskim šolskim letom smo izvajali številne aktivnosti za promocijo zdravja.
Sredi marca smo se nenadoma znašli pred izzivom pouka na daljavo.
Vodstvo Šolskega centra je dijakom, ki doma niso imeli računalnika, interneta ali
pametnih telefonov, omogočilo izposojo šolskih računalnikov, da so lahko sledili
pouku na daljavo.
Šolska svetovalna služba se je takoj organizirala, da je bila v pomoč dijakom in
staršem pri premagovanju stisk, ki so jih doživljali na daljavo.
Da bi dijakom olajšali izolacijo, smo v okviru projekta Zdrave šole razpisali
natečaj Ustvarjamo v izolaciji. Namen natečaja je bil spodbuditi dijake k
ustvarjalnosti, razvijanju spretnosti in odmik od razmišljanja o vsakodnevnih
skrbeh ter osamljenosti. Natečaj je potekal od aprila do konca maja 2020. Dijaki
so v domačem okolju fotografirali, se likovno in literarno izražali ter ustvarjali
prispevke na temo razvedrila pod sloganom Obrnite izolacijo sebi v prid.
Odziv dijakov je bil dober, saj so se odzvali dijaki vseh letnikov in vseh programov
šole. Največ je bilo slik, izdelanih v različnih tehnikah in z različno tematiko.
Dober odziv je bil tudi v kategoriji literarnih prispevkov in fotografije. Pri
literarnih prispevkih je prevladovala tematika epidemije in izolacije. Izdelke
dijakov je ocenila tričlanska komisija.
Ob upoštevanju varnostnih ukrepov in priporočil NIJZ smo v začetku oktobra
priredili zaključno slovesnost za ustvarjalce, ki so sodelovali na natečaju.
Direktor Šolskega centra dr. Matej Forjan in ravnateljica Srednje zdravstvene in
kemijske šole Damjana Papež sta ob tej priložnosti podelila priznanja za

sodelovanje in simbolične nagrade dijakom za najboljše izdelke v štirih
kategorijah.
V času epidemije imamo kar nekaj dijakov, ki delajo kot prostovoljci v domovih
za starejše občane. Nekateri pa so vključeni tudi v prostovoljno delo z
naslovom: »Učna pomoč osnovnošolcem pri učenju na daljavo«.
Nesebično pomoč s prostovoljnim delom v Domu starejših občanov Novo
mesto opravljajo tudi tri učiteljice dipl. medicinske sestre, en učitelj pa preko
Rdečega križa.
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