ŠOLA NA DALJAVO V ČASU KORONA VIRUSA

Učenci naše skupine smo bili povezani tudi v »korona času«. Šola na daljavo nam je
prinesla veliko novih izkušenj. Pa ne le šolskih!
V nadaljevanju predstavljamo nekaj utrinkov iz tega posebnega obdobja.

Aneja Arh je svojo izkušnjo takole opisala:
»Mislim, da nihče ni pričakoval, da bo naše šolanje tako dolgo potekalo na daljavo. Jaz
sem se sicer navadila na tak sistem učenja, čeprav je malo trajalo. Pogrešam pa
razlage pri določenih predmetih. Predvsem me skrbi ali sem snov pravilno predelala in
osvojila, predvsem pri tistih predmetih, kjer se bo snov nadaljevala naslednje leto.
Mogoče je bilo nekaj časa zanimivo biti doma, zdaj pa je že kar naporno. Ne vidiš
sošolcev, ne moreš izmenjati mnenj, nimaš stikov z učitelji... Mislim, da je prednost
takega življenja bila, vsaj na začetku, umiritev naših življenj, več smo se družili v okviru
družine, veliko pekli, za kar prej nisem imela časa ob svojih aktivnostih. Jaz osebno
sem ostala brez nekaterih tekmovanj, brez zaključnega nastopa pri plesu v glasbeni
šoli. Mi 8.razredi smo ostali brez predaje ključa na valeti, kar je sigurno pomemben
dogodek pri nas učencih.
Na splošno smo se ljudje mogoče bolj organizirali glede obiskovanja trgovin in nismo
hodili kupovat vsako stvar posebej. Več ljudi je bilo v naravi, na sprehodih in
kolesarjenju.
Težava je bila z obiskovanjem sorodnikov, starih staršev. Jaz osebno nisem imela stika
s sestrično in bratrancem ves čas trajanja prepovedi druženja, kar sem zelo pogrešala.
Veliko smo in še uporabljamo računalnike, telefone in mogoče jih bo kar nekaj po
končanem učenju na daljavo to dalo na stran.
Menim, da ima virus negativen vpliv na družbo na gospodarskem področju, veliko ljudi
je ostalo brez služb. Veliko staršev je bilo v času virusa tudi v službah in nismo bili vsi
otroci v enakem položaju, da bi nam lahko doma pomagali, nekateri tudi nimajo
dostopa do računalnikov in telefona. Mogoče bi potrebovali, da se jim snov razloži in
bi jim šlo lažje, če bi jo slišali v razredu.
Meni so se ta teden začeli suhi treningi plavanja in glasbena šola, tako da bom imela
sedaj že bolj polne popoldneve.
Mislim, da bo virus zelo vplival na naša življenja, pozitivno glede umirjanja in
vsakdanjega hitenja, večje pa bodo negativne posledice. Mislim pa, da bo stalno
prisoten nek strah, da se še nekaj časa ne bomo družili tako kot nekoč, tudi potovati
ne bomo mogli, verjetno bo vse dražje in marsikdo bo živel težje kot zdaj. Upam in
želim si, da bi se vse čimprej umirilo.
Predlagam, da se po dolgem času vidimo in slišimo preko zooma in malo
poklepetamo.« (Napisano dne: 18. maja 2020)

David Judež je zapisal svoje mnenje o »korona počitnicah« z naslednjimi razmišljanji:
»Smo v času, ko se nam je življenje kar precej spremenilo. Postalo je dolgočasno in
mogoče malo zagrenjeno, saj ni bilo druženja s prijatelji, opravljanja dejavnosti in
ukvarjanja s hobiji, ki smo jih sicer vajeni. Meni je še posebej dolgčas v dopoldanskem
času, saj sem trenutno sam doma, starši so v službi, bratec pa je v prvem razredu in
lahko hodi v šolo (srečnež). Sicer imam še zmeraj veliko dela, a ni enako, kot takrat,
kadar smo v šoli in se med poukom pogovarjamo med seboj in učitelji. Ko sem sam
doma, mi gre delo hitreje od rok, a vseeno včasih malo primanjkuje razlaga učiteljev.
Pogrešam pogovore in druženja s prijatelji, no sedaj je vendarle malo bolje, ker smo
se začeli dobivati na igrišču, a prvih nekaj tednov mi ni bilo všeč, saj se nisem mogel
družiti z nikomer. Vseeno pa je v teh tako imenovanih »korona počitnicah« nekaj
pozitivnih stvari, ne veliko, a nekaj le: dlje lahko spim, z družino smo bili več skupaj, se
v tako imenovani izolaciji zabavali po svoje, hitreje sem opravil s šolo. Torej, korona
virus je prinesel veliko slabega, a tudi nekaj dobrega. Pa saj pravijo, da moramo
kozarec vedno videti napol poln in ne napol prazen. Zelo se veselim prihajajočih dni,
ko gremo ponovno v šolo in se življenje, vsaj do neke mere, povrne na stare tirnice.«
(Napisano dne: 28. maj 2020)

