Hősök különböző színtereken
A digitális távoktatás nehéz helyzet elé állított Mindenkit, pedagógusokat, tanulókat, szülőket
egyaránt. A pedagógusok nem voltak jártasak ilyen szinten a digitális tananyagokban.
Maximális segítőkészséget tapasztaltunk tantestületen belül és más településen tanító
kollégáinktól is. Egyre jobban belerázódtunk, már nem hangzott annyira idegenül a Google
Meet, a wordwall, a redmenta és sok hasonló oktatást segítő felület. Viszont rengeteg energiát
és időt vett igénybe a megfelelő módszerek felkutatása, megismerése, alkalmazása, a feladatok
kikeresése, a sok javítás… stb.
A kapcsolattartás is nehéz így, mert a személyes találkozáshoz voltunk szokva. Nagy élmény
volt mindannyiunk számára, amikor először láttuk és hallottuk egymást a Meet-en. Azóta sok
online értekezleten és tanítási órán vagyunk túl, és a nehézségek ellenére kezdjük megszokni,
megszeretni…
Kollégáink erőn felüli, maximális munkáját ezúton is köszönjük!
A gyerekeknek sem volt egyszerű. Még azoknak sem, akik megszokták a számítógép
használatát. Önállóan kikeresni, hogy mi a mai tanulnivaló, átolvasni, megírni, lefényképezni,
beadni… Rengeteg kitartó munka van mögöttük! Nekik is kijár a dicséret! Néhány tanulóval
adódtak nehézségek, de mindegyiküknél folyamatosan kerestük a megoldást, hogy hogyan
tudunk nekik segíteni. Többen kaptak számítógépet használatra, melyet ezúton is köszönünk a
felajánlóknak!
És végül, de egyáltalán nem utolsósorban a szülők helytállása is példaértékű volt ebben az
időszakban. Maximálisan segítették gyerekeiket. Nem könnyű tanulni órákon át a gyerekekkel
otthon, és közben ott van a kisebb testvér, a házimunka, a saját home office vagy még nehezebb,
amikor a szülőnek dolgozni kell menni, ki vigyáz a gyerekre, ki tanuljon vele… Köszönjük a
szülőknek az odafigyelést, a rugalmasságot, az együttműködést!!!
A legtöbb helyen ilyen sokat még sosem volt együtt a család. Kívánjuk, hogy az együtt töltött
idő pozitívan hasson a családokra, erősítse az összetartozás jó érzését.
Mindenki Hősnek érezheti magát, aki a saját szerepében megtette, amit a helyzet kívánt Tőle.
A tanév zárásával, ballagással és az ügyelettel kapcsolatos információkat folyamatosan az
osztályfőnökökön keresztül fogjuk eljuttatni a tanulókhoz és a szülőkhöz. Ha bárkinek kérdése
van, forduljon hozzánk a szokásos elérhetőségeken.
Ennyire talán még sosem várta senki a nyári szünetet. Mindenkinek jó pihenést kívánunk!
Zoller Csabáné ig.h.

