Armsad lapsed, austatud vanemad ja õpetajad!
Tänan teid kõiki kodukaugõppe perioodil tehtud töö ja nähtud vaeva eest! Te kõik olite andekad,
loovad ja nutikad, töökad ja väga tublid.

Distantsõpe ja kaugtöö, aja- ja enesejuhtimine, videosillad ja tunnid Zoomis, päevaplaan ja
õpimotivatsioon- need olid teemad, millest viimastel kuudel palju kõneldi. Oli vast aeg ja kerge
polnud kellelgi! Olukord oli meie kõigi jaoks uus. Me kõik õppisime ja katsetasime olemasolevaid
võimalusi ning omandasime töö käigus uusi oskusi, jagasime üksteisele kogemusi. Õpilased,
vanemad ja õpetajad. Koosõppimise päevad olid pikad, kodutöid ja õpilastele tagasiside andmist
ohtralt, aga me saime hakkama. Toimus ka palju haaravat: virtuaalsed jalutuskäigud erinevates
loomaaedades, rahvusparkides ja muuseumides, teatrietenduste ja filmide ühisvaatamised, loeti
põnevaid raamatuid, valmisid õpilaste kirjandid, esseed ja kunstitööd eriolukorra erilistest
sündmustest ja inimestest. Tundides meisterdati, küpsetati, õpiti tundma köögiseadmeid ja valmistati
perele maitsvaid roogasid. Koristati tube, kappe ja riiuleid, korda said koduaiad ja võimeldi värskes
õhus. Tehti ilmavaatlusi ja uuriti loodust. Mis oli veel head? Kooliaasta oli lõppemas, kevadväsimus
kimbutas ja teistmoodi koosõppimine pakkuski vaheldust. Kõik olenes meie endi tahtest. Kui poleks
olnud väga tõsiseid teateid haiguse ja kogu maailma vallutava viiruse kohta, võiks isegi öelda, et oli
päris huvitav ja õppetöös iseenese proovile panemise aeg. Aeg, millest õppida ja järeldusi teha.
Kuid, ei eKool, e-õpe, e-keskkond, e-suhtlus või mõni muu e-võimalus ei asenda meile kõike seda,
millest eriolukord meid eemale hoidis. Ei asenda igahommikusi kohtumisi, rõõmsat teretamist kooli
uksel, pisut uniseid, aga siiski säravaid silmi ja tegusa koolipäeva algust kuulutavat siginat-saginat
klassides ja õpetajate tubades. Ei asenda asjalikke vestlusringe erinevatel teemadel, sõbralikke
mõttevahetusi ja humoorikaid olukordi, mis koolipäeva jooksul omavahelises suhtluses nii
tavapärased on.
Enamik meist ootab juba pikisilmi sõpradega kokkusaamist, ühiseid õhtuid armsate inimestega,
teatri-ja kinokülastusi. Ootame, et kõik oleks päris ja et me ei peaks nii palju sõltuma nuti-, digi- ja IT
vidinatest. Maailm avaneb vähehaaval. Lootuses, et viirus kaob, võime me nüüd juba teha
puhkuseplaane, olla koos, reisida meie kaunil Eestimaal, imetleda loodust, olla üleval varavalgeni ja
jutustada üksteisele lugusid erilistest inimestest erilisel ajal. Ees on ootamas suur suvi. Olgem
hoolivad, mõistlikud ja terved!
Soovin kõigile ilusat suve!
Kohtumiseni suve lõpus!
Maie Sepp

