Уважаеми родители , благодаря Ви от мое име и от името на
учителския екип на Средно училище „Св.св.Кирил и Методий” с.Крупник
за Вашата съпричастност и оказаното съдействие при организирането и
изпълнението на предизвикателството , ново за Вас и за нас. В тази
безпрецедентна ситуация, ние превъзмогнахме себе си и системата,но Вие
родителите ни се доверихте.Ние научихме нови методи и приложихме
иновативни похвати , но Вие ни подкрепихте . Вълнението е голямо и за
нас, учителите, и за родителите, и за нашите ученици,вашите деца.
Забързани в суетния ритъм на ежедневните си задължения, често се
разминавахме. А сега се срещаме всеки ден, макар и засега само online.
Никога досега домовете на вашите деца, макар и виртуално, не са били
достъпни за всичките им съученици и учители, нито учителските домове за
техните ученици. Развиха се нови форми на опознаване, на общуване, на
близост.Докато ние преподаваме и децата учат, вие слушате, занимавате се
с домашните си ангажименти и ни опознавате. Усещате нашата любов и
желание, а понякога и малко несигурност . А пък ние осъзнаваме вашите
проблеми, колебания и волята да ги преодолеете. Защото, освен Учители
сме и Родители. Но точно това ни направи по задружни, по истински и по
реални. И децата виждат, усещат и осъзнават това доверие и единство.
Всеки ден тествахме себе си , но Вие ни окуражавахте!
Онлайн обучението вече е факт и безспорно това е крачка в
бъдещето. Онлайн обучението крие много възможности...
Искрено вярваме ,че ще излезем от ситуацията ще излезем по силни
и по успешни.Нека не губим вяра и надежда в добрите дни ,които ни
предстоят.Ще се надяваме ,че от тук нататък ще бъдем по-добър екип за
осъществяване мечтите на нашите деца.Доказваме го ,че заедно можем да
се справим с всичко!
ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ!
Пазете се и бъдете здрави, защото заедно сме нужни на бъдещето!
Венцислав Кълбов,
Директор на СУ”Св.св.Кирил и Методий” с.Крупник

