Spoštovani!
Pouk na daljavo je prinesel popolnoma nove izzive, predvsem pa ogromno odprtih vprašanj, na katere
nismo imeli in še vedno nimamo vseh odgovorov, ne učenci, učitelji in tudi starši. Pri delu na daljavo
so se še povečale razlike na učnem področju, na čustvenem področju pa so se pojavile stiske različnih
vrst, ki so se samo še poglabljale z vsakim dodatnim dnem zaprtja šol.
Z namenom, otrokom omogočiti napredek na učnem področju ter nuditi oporo vsem udeleženkam in
udeležencem v procesu vzgoje in izobraževanja, smo se kot šola povezali v mrežo prostovoljcev, ki nudi
prostovoljno pomoč za učence, starše in učitelje; projekt smo poimenovali: DRUG – DRUGEMU.
Povezali smo se s Pedagoško fakulteto v Ljubljani, z dr. Slavkom Gabrom in študentkami socialne
pedagogike. Le-te so ustanovile mrežo Prijatelj Pomočnik, ki nudi prostovoljno učno pomoč učencem
ali zgolj pogovor, ko ga učenci, starši ali učitelji potrebujejo. Na voljo so tako študentke kot učitelji in
ostali strokovnjaki. Pomagajo lahko pri ponovni razlagi učne snovi, pri opravljanju domačih nalog in
vseh mogočih vprašanjih, ki jih imajo šolski otroci. Lahko pa se z njimi pogovorijo tudi starši in učitelji,
ki v trenutnem času nepredvidljivosti potrebujejo svetovanje pri iskanju prave poti. Že v zasnovi
povezovanja smo vedeli, da bo stisk in potreb mnogo več kot sistemsko ponujenih možnosti v državi,
zato je možnost, ki smo jo zasnovali, toliko bolj dobrodošla in jo lahko vsi deležniki izkoristijo v še
večji možni meri.
Pomoč je dosegljiva v treh korakih:
● na spletni strani https://prijateljpomocnik.wixsite.com/dobravoljajenajbolja, kjer se izpolni
obrazec (podatki so zaupni);
● ekipa poišče prostovoljko/prostovoljca, ki bi najbolj ustrezal potrebam otroka, starša, učitelja;
● prostovoljec kontaktira in se dogovori za prvo srečanje.
Vse oblike pomoči se izvajajo prostovoljno in so v celoti brezplačne.
Poleg portala Prijatelj Pomočnik pa znotraj projekta Drug – drugemu načrtujemo izvedbo taborov za
učence 8. in 9. razredov z namenom druženja in krpanja učnih vrzeli, da bi bil prehod v srednjo šolo
lažji. Povezali se bomo s CŠOD-ji in okrepili pedagoško ekipo s strokovnjaki s psihološkimi,
sociološkimi in drugimi znanji. Namen je, da bi otroci preživeli teden dni stran od vsakdanjih skrbi, v
prijetni naravi, obdani z možnostmi razvoja svojih potencialov. Predvsem pa je zelo pomembno, da
otroci odidejo za teden dni v novo okolje, med druge vrstnike, saj je to pomembno za duševno
ravnovesje vsakega mladega človeka.
Na OŠ Lava smo se odločili, da ne bomo več čakali na stare - normalne razmere, temveč delovali in
pomagali – z namenom, da bodo jutri učenci, starši ali učitelji zmogli sami in se dobro počutili. Če ne
bomo ukrepali zdaj, se bo mladostnikom nabralo še več notranjih stisk, kar bo odzvanjalo v novem
šolskem letu, česar si ne želimo. Verjamem, da so nam vsem cilj samozavestni, samostojni in uspešni
mladostniki.
Skupaj zmoremo!
Dr. Slavko Gaber, Pedagoška fakulteta Ljubljana
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