Zapisnik III. seje dijaške skupnosti Gimnazije Ilirska Bistrica, 4. 12. 2020
Seja dijaške skupnosti Gimnazije Ilirska Bistrica je potekala 4. 12. 2020, ob 14.00 preko videokonferenčnega sistema
ZOOM. Prisotnih je bilo skupaj 12 predstavnikov razredov, šest programa gimnazije in šest programa tehnik
računalništva:
• Gašper Kastelic, Jan Kastelic;
4. a/IB
• Kaja Kinkela, Eva Zevnik;
2. a/IB
• Rok Boštjančič, Sara Valenčič;
1. a/IB
• Miha Škrabolje, Luka Dekleva;
4. r/IB
• Luka Žele, Alex Nusdorfer;
2. r/IB
• Ajdin Behrić, Žad Kavčič;
1. r/IB
Mentorica dijaške skupnosti: prof. Eva Kristan
Poleg omenjenih je prisoten vodja enote Gimnazije Ilirska Bistrica prof. Gorazd Brne.
DNEVNI RED
1. Poročilo o regionalnem posvetu o izvedbi mature 2021
2. Izvedba dneva odprtih vrat
3. Razno

1. Poročilo o regionalnem posvetu o izvedbi mature 2021
Predstavi se sklepe, sprejete na Regionalnih posvetih o izvedbi mature 2021. Vsi sprejeti sklepi so v priloženi
datoteki. Seznanitev z izvedbo Nacionalnega posveta o izvedbi mature 2021 v ponedeljek, 7. decembra 2020, ob
12.00.
Profesor Gorazd Brne predstavi problematiko izvedbe projektne naloge pri mentorju prof. Franciju Nahtigalu, ki
ga zaradi bolniške odsotnosti nadomešča prof. Nejc Konjevič, ki ne more biti mentor. Predstavi možnost
spremembe izbranega naslova naloge (s tem tudi mentorja) oz. le zamenjavo mentorja v okviru profesorjev aktiva
informatike/računalništva.
2. Izvedba dneva odprtih vrat
Profesor Gorazd Brne predstavi izvedbo dneva odprtih vrat, ki se bo v šolskem letu zaradi razmer povezanih s
COVID-19 izvajal virtualno, in sicer preko videokonferenčnega sistema ZOOM. Gimnazija je osnovne šole v
regiji/Ilirski Bistrici obvestila o izvedbi dogodka, na katerega se lahko osnovnošolci prijavijo preko posredovanega
obrazca v domeni Google. Dan virtualnih odprtih vrat bo izveden v četrtek, 10. 12. 2020, ob 13.00, in sicer bo
najprej 30 minutni skupni uvodni del (predstavitev dela, programov, ki se izvajajo, moderatorja Matic Dovgan in
Sara Počkaj, točka pevskega zbora /posnetek/), nato pa bo sledil 30 minutni obisk pouka različnih
splošnoizobraževalnih (angleščina /prof. Eva Kristan/, kemija /prof. Magdalena Klasinc/, psihologija /prof. Mihaela
Stražišar/) in strokovnih predmetov (multimedija /prof. Martin Simčič/, programiranje /prof. Nejc Konjevič/,
izdelava spletne strani /prof. Klavdij Logar/). Pri izvedbi dogodka je možnost pojavitve težav v zvezi z izvedbo pouka
strokovnih predmetov na način, da bodo zanimivi in interakcijski tudi za udeležence. Profesor Brne povabi vse
dijake k sodelovanju pri izvedbi dneva odprtih vrat, pove tudi, da ja trenutno na obisk dogodka prijavljenih 15 oseb.
3. Razno
Seznanitev z obstojem novega Aneksa k šolskim pravilom ocenjevanja.
Omemba problema o ne izkoriščanju šolskih ur, ki niso izvedene preko videokonference (zaposlitve/snov v spletnih
učilnicah), za druge (ne-šolske) aktivnosti, zato več šolskega dela v popoldanskih urah, s strani nekaterih dijakov.

Zapisnik sestavil: Jan Kastelic, 4. a/IB
Mentorica: prof. Eva Kristan

