Informacion përgatitor për kujdestarët me fëmijë në shkollën fillore 2020/03/18
Duke marrë parasysh situatën e jashtëzakonshme në të cilën ndodhet Suedia, Administrata e
Fëmijëve dhe Edukimit në Komunën Falköping dëshiron të informojë për një nevojë të shtuar
për arsim në distancë.
Sot, të gjithë mësimet për nxënësit e shkollave të mesme transferohen nga shkolla e mesme në
arsimin në distancë dhe qeveria Suedeze ka njoftuar se vendimet e reja në lidhje me shkollën
e detyrueshme dhe parashkollorin mund të jenë të rëndësishme.
Përgatitjet janë duke u dhënë studentëve të shkollës fillore të njëjtën mundësi në rast të një
vendimi të ri të qeverisë për transferimin e mësimeve në shtëpi. Nëse bëhet e rëndësishme,
shkolla dhe shtëpia do të kërkohet të punojnë së bashku për të siguruar të drejtën e të gjithë
nxënësve për arsim.

Éshtë e rëndësishme që nxënësve t'u jepen kushte për të vazhduar shkollimin e tyre me
mbështetjen e mësuesve mësimdhënës, pasi shkollimi i detyrueshëm vazhdon të zbatohet.
Ministrja e Arsimit Anna Ekström njoftoi në vendimin e qeverisë së së enjtes se semestri
mund të zgjatet, si dhe mësimi gjatë fundjavave mund të konsiderohet se u jep studentëve
kohën e shkollës për të cilën ata kanë të drejtë. Një mënyrë për të mos humbur kohë është që
studentët të punojnë në shtëpi me mbështetje dixhitale. Falë faktit se studentët tashmë janë
mësuar të marrin udhëzime dixhitale dhe materiale sot, ne kemi mundësi të mira nga shkolla
që të jemi në gjendje të mësojmë mësimin në distancë edhe nëse kushtet ndryshojnë midis
klasave të vitit dhe shkollave.

Përgatitjet gjithashtu janë duke u zhvilluar për të siguruar mundësinë e vendosjes së
vazhdueshme të shtëpisë së kohës së lirë për nxënësit, kujdestarët e të cilëve punojnë në
funksionet e dobishme shoqërore të vendosura nga qeveria, nëse merren vendime të qeverisë
për të zvogëluar fushën e shtëpisë rekreative.
Në një situatë edhe më urgjente, përparësia e vendeve të kohës së lirë mund të bëhet e
rëndësishme dhe éshtë gjithashtu e nevojshme këtu që shtëpitë rekreative dhe shtëpitë të
punojnë së bashku për të mirëmbajtur dhe mbrojtur shoqërinë tonë.

Çdo shkollë do të sigurojë informacione për mënyrën e organizimit të mësimdhënies dhe cilat
mjete janë në dispozicion. Shembuj të orareve të studentëve janë punuar për të mbështetur
përmbajtjen e përditshme të studentëve.

