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Zdravím Vás, milí rodiče!
Po slibném začátku školního roku jsme se opět ocitli v situaci distanční výuky. Jak se Vám ji
daří zvládat, nakolik je pro Vás a Vaše děti stejná či jiná v porovnání s jarem tohoto roku? To
vše mě zajímá stejně jako situace ředitelů škol a učitelů. Setkávat se virtuálně, myslím,
umíme. Významně se posílila i vybavenost škol technikou, erudice učitelů ve smyslu
prohloubení počítačových dovedností, rodič nakoukl pod pokličku učitele. Otázka nyní je, jak
dlouho tato distanční forma bude trvat. Každopádně právě délka hraje roli. Už jsme zjistili, že
po nějakou kratší dobu je možné distanční výuku vnímat jako další možnost.
Nicméně…člověk je tvor společenský a školní kontext v našich zeměpisných podmínkách je
postaven na osobních kontaktech, vzájemných interakcích jak učitelů a dětí, tak dětí
navzájem, na možnosti sdílení společných zážitků. Časová neohraničenost či vyhlídka na
dlouhodobé zařazení tohoto způsobu výuky umí všechny zúčastněné i znejistit a oslabit.
Z mého úhlu pohledu i odcizit jednotlivé skupiny, které jsou ale vlastně na jedné lodi. A my
jsme na jedné lodi- učitelé, děti, rodiče. Takže se nabízí akcentovat spíše to, co se nám daří,
respektovat to, jak kdo se i z kontextu své situace zapojí než hledat, co kdo dělá jinak, než
jsou naše představy. Přejme si dočasnost tohoto omezení, které se nás všech dotýká
v podstatě stejným dílem. V opačném případě si jako společnost zahráváme. Kromě
narušených kontaktů jde i o další jev. Už takhle víme, jak je pro děti a mládež škodlivé
prosedět hodiny na mobilu či počítači. Proto bych distanční výuku brala jako aktuální formu,
není-li jiná možnost. Ne proto, že by byla nehodnotně vedená učitelem. Naopak!!! Všichni
zúčastnění dělají, co mohou. Ale proto, že jsme v krizi a snažíme se ji překlenout. Zkusme to
vybalancovat. Zkusme zvolit zlatou střední cestu, do níž se vejde jak učení, tak hra a pohyb
na čerstvém vzduchu. Jako rodiče jste se ocitli v roli, na kterou jste ve většině případů
nestudovali. A snažíte se zvládat, jak nejlépe umíte. A stejně tak role učitelů má své hranice.
Oni si své povolání nezvolili proto, aby trávili dny on-line jako počítačoví experti. Ale proto,
aby byli s dětmi, s žáky v nenahraditelných osobních kontaktech. V tom jsou odborníky.
Pro případ, že byste chtěli či potřebovali svoji situaci konzultovat nebo sdílet, jsem k dispozici
na telefonu 603470977 nebo osobně dle dohody. Virtualitu nenabízím. Jsme jí obklopeni
ažaž. Přeji Vám hodně zdraví a drobných radostí.
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