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ZADEVA: Bojkot pouka 9. 2. 2021 

 

 

Spoštovani učiteljski zbor in vodstvo šole, spoštovani starši, 

 

nepredvidljive razmere so nas prisilile, da smo se slabo leto nazaj razšli z željo, da s fizično 

razdaljo pomagamo vsem ranljivim in podpremo zdravstveni sistem v boju proti epidemiji. Te 

razmere so nam v tem času pomagale spoznati marsikaj, tudi številne vrednote, ki smo jih 

prej jemali za samoumevne, pa tudi pomembnost medsebojnega sodelovanja in (primerne) 

komunikacije.     

 

Na današnjem posvetu Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center smo dijaki glede na 

večinsko voljo oddelčnih skupnosti po sistemu en razred en glas odločili, da v torek, 9. 2. 

2021, sodelujemo pobudi inicitaitve Zahtevamo šolo in se ne priključimo k pouku na daljavo 

(pobudo iniciative najdete v nadaljevanju dopisa). Cilje bojkota je podprlo 25 oddelkov, 1 

oddelek se ni mogel opredeliti, 6 oddelkov pa je bilo proti. 

 

Z neprisotnostjo na videokonferenčnih urah želimo izraziti naše nezadovoljstvo z delom 

pristojnih na področju izobraževanja mladih. Pouk na daljavo je za razmere v katerih smo se 

znašli marca bil primerna začasna rešitev, a kmalu bomo se bomo v tej obliki s kratko 

jesensko prekinitvijo šolali že eno leto.  

Pričakujemo, da Vlada Republike Slovenije izobraževanje ponovno vrne na prioritetno listo 

sproščanja ukrepov in da nam vsi pristojni zagotovijo varno vračanje v šolske klopi, saj bo le 

tako naš učni proces dovolj kakovosten. Zavedamo pa se, da mnogi dijaki in strokovni 

delavci šol pripadamo tudi rizičnim skupinam, zato jemljemo nase svoj del solidarne 

odgovornosti. Naš bojkot tudi ni upor sistemu, ampak prvi korak k boljšemu dialogu med 

pristojnimi in mladimi. Slednjega smo se v zadnjem času premalokrat posluževali. 

Mladi smo prihodnost, a le v dialogu z vsemi generacijami, zato se sprašujemo, kakšno 

družbo prihodnosti bomo ustvarili, če za vse njene generacije ne bomo začeli skrbeti danes?  

 

Ob koncu naj se vam v imenu vseh dijakov GCC zahvaliva – za vso podporo in razumevanje, 

ki nam jo nudite v šoli in doma, pa tudi za to, da boste podprli naše torkovo sporočilo in z 

obljubo, da ta dan ne bo izgubljen, ampak da želimo z njim vam in nam ponovno vrniti 

motivacijo in (za)upanje. 
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