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DrodzyLLczntowie|

\bńczymy spealftczny roLł. szLzoĘ. Pandemia, i zdaLna, nauLąa prza,lańośctowaĘ nasze myśLente o

eduhacjL, OLilttpiady i honLłurry rozstrrygnięto przed, metą Lub przenleslono do stect, spotL<anta

bezpośrednLe zostĄ zastąptone zdaLnymt, przesunlęŁo termln matur, reLacje przenLosĘ stę do tnternefu,.

Za,wcześnie jeszcze na"LłLa,ryczvty edukaqjny rachuneh zysLłów i strat, bo do tego potrzebny jest dystans

czasowy. Na razte sbłterdzić możem!, że zrobtlśmy wszystLło, co możLŃe w Ęch wanłltkach,, by

wspólrLota staszicowsląa przetrwała. ten trudny czas nte rerygrntjąc z avr$icit t cteLł.awoścl poznawczej .

Wszysry naucrycieLe po deqzjt zawteszĘącej zĄęcia prrystąptLi do nauczanta na odLeglość. Wielu

poszuLłtwało narzędzi, uczyŁo się sarrtodztelnte, by hontaL* z wychowarr!łamt uczyntć jah. nĄbLlższym.

Czasemnastępował.a,wymiana, iucznlowte pomagaLtnauczycteLomfi,tnLłcjonowaćw qftowej przesfuzent...

Shłorzony zosŁil. szLłoLny serwer z matertńamt eduLzĄnymt. OĘowladaLiśmy na setLzL marLt ucznlów t

rodzLców wlemaLże przez całą dobę. Prnlgotouywaliśmy stę do uczenta, z pdnąświadomośc try że uczntowte

mryą różne warunhL technoLogtczne L byŁowe. ZlwtentLśmy system oceni:ayi:a. WnaLśmy, że nĘwńntejsze

w Ęcltwanmhachiest zachęcante uczntów tpozyĘwne moĘwowante oyaz dzlaŁayiawychowawcze. Miło

ĘŁo wLdzLeć, że chcecte hontaLłh,l" z narnt, uczestntczyctew zajęclach onLlne, praĄectewedŁugwyĘcznych,.

DbaLśmy o Ło, by Wasza wLedza. stę poszerzaŁa L pogŁęblała. DzLęLa,yę za, Ło wszystLłtm nauczycielom lV

LLceum!

Coś jeszcze udaŁo stęuzysLzać jahby na.przehór oholLcznośctom - 7,LmocnienLewtęzlmlędryLudzLłLch,,

Kryry instytugi zjej fuńyqjnymtformami istnienia nte spowodował.h:yzysureLacji, Śmtemhłierdztć, że

my- nauczycLeLe - poznaLśmy l,epiej swoich ucznLów, wtęcej poslłLęcaLśmy czasu na" LłontaLłt

nĘwtduaLrry zWaml LWaszymiyodzicamt. Czasuprzez te trzy mtestące nLhtnte żaŁowaŁ. Konsultag'e to

często ĘŁa oLząa do vozmów o Ę clu...



MartwiLśmy się o Was, o ńodycLt Ludzt, Lztórry zostaLt przez ohoLlcznośct wrzucenL nagLe w nowe

wmnąlłi,ipostawieni przednowymtwymaganlami,BaLśmystę,żetoWasprzytłoczy,żesięzagubtcte.Nte

doceniaLśmy Was, Drodzy Wychowanlzowtel WyhazaLiście się wteLhą mocą adaptacjt, sarnodzteńoścĘ i

odpovłLedztalnością. To dobrze, bo swtat zmtenta stę Ęnarricznle na, nasry,ch oczach t po pandemtt na

povłno nle będzLe taLzL, jaL<,przedtem.Być możewtęL<sza częśćWaszego Ęciabędzte sLę dalej toczyław stect

L potrzebne będą nowe ramy fwthcjonowanla. spoŁecznego? To poLzńe przysĄość. Na raziejesteśmy

dumnr z kgo, jak sobie porad,ztLścLe z obeclrymtwymłantamt.

Odpocznycte w waLł.acje po trudach, L emocjach zwiy,anych" z Ęm roLłLem szhoLnym t do zobaczenla,,

usĘszenta L hońalłtu ( reaLnego Lub w'trhnńego) we wrześnLu! Będ,ztemy na Was czekń, bo Was po

prostu Lub'tmy....
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