Tanulás karantén alatt
Március 13-án, pénteken egy tartalmas és szép nap után elköszöntünk egymástól a gyerekekkel,
szülőkkel, találkozunk majd hétfőn.
Hát ezt az este felülírta!
Digitális oktatás, már a szó is ijedtséggel töltött el bennünket. Hogyan lesz tovább?
Kétségbeesett szülők és gyerekek hívtak telefonon, mi lesz ezután? Engem is igen
elgondolkodtatott, hogyan fogunk tovább dolgozni.
Ezután eszembe jutott az osztályunk elsőben létrehozott legelső szabálya (nálunk több is van)
és ezt gyorsan körbe küldtem a gyerekeknek, mely így szól: Ügyesek vagyunk, okosak vagyunk
és meg tudjuk csinálni! Ez eddig mindig bevált! Nehéz anyag előtt, fellépések előtt mindig
elmondtuk hangosan. Jött is a válasz hamarosan, már nem félünk, nyugodtan türelmesen,
egymást segítve dolgozunk majd. Vasárnap délután megérkezett a segítség az Oktatási
Központtól, Tankerülettől, nagylelkű segítő vállalkozóktól, hiszen a munkához gépek és
digitális tananyagok is kellenek.
Csoda történt egy hét alatt, elkezdődött a problémák megoldása. Az eszközök több lépcsőben
megérkeztek a rászorulókhoz. Mi pedagógusok a világhálón keresztül anyagok sokaságát
kaptuk. Huszonnégy óra is kevés volt ezek átnézésére.
Elkészült a tanulófelület és már indult is a munka. Az első időben a gyerekek élvezték, hogy
nem kell korán kelni, hogy a tanulóidőt meg lehet szakítani egy kis játékra is, hiszen most az is
belefér. Majd jöttek a jelzések, hiányzik az osztály, a tanító nénik. Sok a síró gyerek. Nekünk
meg kellett erősíteni a gyerekek és sokszor a szülők lelkét is, egyszer minden visszaáll az eredeti
kerékvágásba. Ma már könnyebb, megszoktuk, hogy így is lehet dolgozni, de a türelem,
nyugodtság ma is nagyon fontos. Szépen dolgozunk együtt, talán még a füzetekbe írt betűk és
számok külalakja is szebb, mint a suliban volt, hiszen fontos lett kis diákjainknak, hogy a tanító
néni lássa a javításkor mi az elvégzett feladatok megoldása.
Az élő telefonkapcsolat még szorosabb köteléket hozott létre közöttünk, sok kép és üzenet
érkezik vissza hozzám - hozzánk. A szeretet igazán határtalan.
De azért jó lenne megint beülni az osztályba és jókat nevetni, bolondozni együtt!
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