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ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ
Поштовани ученици и родитељи,
прва седмица реализације наставе на даљину је иза нас... Вјерујемо да се полако
навикавате на овакав начин рада који за све нас представља велики изазов. Сумирајући
резултате остварене у протеклој седмици можемо са задовољством рећи да сте оправдали
наша очекивања, да сте одговорно приступили овом виду рада, да сте показали
заинтерсованост и били активни те се надамо да ће ваше залагање и у наредним седмицама
бити на истом или још вишем нивоу.
Ситуација у којој се налазимо је спицифична и тешка и нико на ову ситуацију није у
потпуности психички припремљен. Страх, стрепња, узнемиреност, туга, збуњеност само су
нека од стања са којима се суочавамо када се нађемо у ситуацијама као што је ова. Одједном
је промијењена наша свакодневица, наше активности, те смо суочени са вишком слободног
времена којег до сада нисмо имали у толикој мјери. Вишак слободног времена требало би
квалитетно и активно искористити јер рад оплемењеује човјека и даје му осјећај
сврсисходности. То је само једна од предности наставе на даљину која се од почетка прошле
седмице реализује у свим школама у Републици Српској. Наравно, свјесни смо чињенице да
ни ученици, с једне, а ни наставници и ваннаставно особље, с друге стране, нису припремљени
за овај вид рада и да нам то у неком смислу представља оптерећење. Поред тога, чињеница
је да је градиво у неким струкама, односно занимањима, обимно и тешко, да неки ученици
имају велики број предмета који сада требају савладати на потпуно другачији начин од
уобичајног што није нимало једноставно. Такође, ту су отежавајући технички услови због којих
неки ученици нису у могућности да наставу на даљину прате у потпуности или једнако
квалитетно као остали ученици. Наравно, за ове, али и друге проблеме који тренутно постоје
или ће се током времена појавити, имаћемо разумијевања. Од вас очекујемо да одговорно
приступите овом виду рада, да пратите смјернице и упуте наставника и да редовно пишете
потребне садржаје у ваше свеске јер ће и то бити један од фактора који ће се узети у обзир
приликом вредновања рада док ће сама методологија провјере знања током времена бити
дефинисана од стране надлежних институција. Не заборавите, од вашег залагања зависи
колико ћете се осјећати кориснима, али и колико ћете бити припремљени за наставак вашег
школовања када се за то стекну потребни услови.
Такође, трудите се да ваше слободно вријеме испуните на квалитетан и креативан
начин. Не дозволите себи да вам дани пролазе у нераду, беспослици и уопште пасивном
провођењу времена. Функционисање на такав начин изазива незадовољство и у физичком и
психичком смислу, негативно утиче на ментално здравље, а и само вријеме до нормализације
стања и враћања у нормалне животне токове чиниће вам се пуно дуже. Умјесто тога
прочитајте добру књигу или квалитетан садржај, шетајте у природи у складу са препорукама,
вјежбајте, дружите се са вашим укућанима или једноставно обавите неку активност за коју до
сада нисте имали времена.

И на крају, будите рационални, не очајавајте, чувајте ваше здравље и здравље вама
драгих људи уз придржавање препорука надлежних органа јер је то приоритет свих нас у овом
тренутку.
Пратите и активно учествујете у настави на даљину, квалитетно проводите слободно
вријеме и са већим задовољством причекајте враћање у нормално стање које ће вјероватно
доћи кроз неколико седмица.
Уколико имате било каквих питања, недоумица и сл. везано за реализацију наставе на
даљину и наставак школовања или ситуација у којој се налазите код вас изазива страх,
узнемиреност или било које друго непријатно стање педагошко-психолошка служба школе је
за вас на располагању и можете нас контактирати на мејл адресу: ped.psih.sluzba@gmail.com .
Педагошко-психолошка служба
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