Dragi starši,

31.3.2020

v obdobju, v katerem smo se znašli, na žalost celo na globalni ravni, je brez dvoma vsem in vsakemu po
svoje težko. Z vsakim novim dnem smo obsuti z novicami, ki niso nič kaj prijetne. Tako se dogaja, da
kamorkoli se obrnemo, je govora o virusu COVID-19, ki mu je naravnost uspelo obrniti naš svet na glavo.
Nekateri med nami so zaprti doma v samoizolaciji, drugi morajo kljub vsemu vseeno na svoja delovna mesta
in potem so tu tudi tisti, ki smo jim najbolj hvaležni, ti, ki neumorno skrbijo za obolele. Torej, vsi se tako ali
drugače spopadamo s trenutno situacijo. Starši se poleg tega soočamo še z novo, nam povsem nepoznano
vlogo „biti učitelj svojemu otroku“. Na drugi strani pa so otroci, ki trenutno dogajanje dojemajo vsak po
svoje. Verjamem, da je tudi za otroke velik izziv ostajati doma: nič več druženja s prijatelji, nič več
nagajivega podenja po šolskih hodnikih s sošolci, nič več popoldanskih dejavnosti, ampak učenje doma, ...in
še bi lahko našteval.
Naši učitelji pripravljajo vsebine za kakovostno izobraževanje na daljavo. Zdaj ste na vrsti vi, da resno in
odgovorno nadaljujete z delom doma, torej pomagate svojim otrokom.
V tem času smo se tako mi kot vi že veliko naučili – utrjevali snov, pridobili nova znanja, se urili v delu z
računalnikom, postali bolj samostojni. Večini je postalo jasno, da skupaj zmoremo! Prepričan sem, da nam
bo skupaj uspelo izvajati izobraževanje na daljavo še bolje.
Da ne bi ostalo preveč nerazjasnjenih stvari, vas vabim, da učiteljem zastavljate vprašanja in prosite za
nasvete, če jih potrebujete.
Njihovi elektronski naslovi so objavljeni na šolski spletni strani.
Tukaj bi želel ponuditi tudi nekaj spodbudnih besed vsem staršem. Postojte, umirite se, dihajte ... poskusite
trenutno stanje vzeti kot priložnost, da se posvetite svoji preljubi družini. Vsi se zavedamo, da je današnji
tempo življenja bil izredno hiter in velikokrat smo nehote pozabili na tisto, kar je največ vredno. Tako tole
„pavzo“ izkoristimo za vse tisto, česar v običajnem delovnem ritmu nismo mogli. Vsem tistim staršem, ki
kljub vsemu dnevno odhajajo v službo, želim toliko moči, da zmorejo zdržati izziv, pred katerega so
postavljeni, saj je po službi resnično naporno opravljati še šolanje otrok doma. Razumem vas, tudi sam se
skupaj s svojo partnerko soočam z istim izzivom. Ob vsem tem pa bi želel vsem vam sporočiti, ne pozabimo
na družinsko druženje, na vse tisto, kar v življenju zares šteje. To so naši zdravi, zadovoljni in nasmejani
otroci. Ponudite otrokom priložnost, da vam zjutraj pripravijo zajtrk, kolikokrat nam je pred pojavom virusa
uspelo skupaj zajtrkovati? Odigrajte z otroki tisto družabno igro, ki jo skrivate v predalu in vam kar nekako
ni uspelo najti trenutka, da se vsi skupaj v miru zberete. Pojdite na sprehod v naravo in raziskujte. Posvetite
se drug drugemu, življenje nam je pravkar omogočilo natanko to.
Želel bi nameniti tudi nekaj besed vsem tistim staršem, ki so se v trenutni situaciji znašli v stiski. Prosim ...
če ste v stiski s pridobivanjem potrebnega gradiva za učenje doma, obrnite se name, pomagal vam bom in
priskrbel vse potrebno, da boste lahko ponudili otrokom obnavljanje ali pridobivanje nove snovi tudi medtem,
ko so doma.
Želim vam vse dobro, želim vam, da ostanete v teh časih pozitivni in potrpežljivi. Predvsem pa želim vam in
vsem vašim bližnjim, da ostanete zdravi in močni.
Predsednik sveta staršev OŠ Frana Kranjca
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