Апел
от Виктория Панайотова,
председател на Ученическия съвет на СУЕО,,А.С.Пушкин“-град
Варна

Уважаеми г-н Директор,
Уважаеми учители
Живеем в изключително трудни времена, когато човешкият
живот е поставен пред изпитания, когато е важно да оцелеем
физически в пандемията от COVID-19. Не можем и не трябва да
бъдем пасивни свидетели, а да сме активни участници в
случващото се. Не може да казваме ,,На мен това няма да се
случи, добре съм, не ме интересува.“ Не, напротив. На всеки
един от нас може да се случи да се разболее - той или член от
семейството му, тогава разбираме, че всъщност пред лицето на
пандемията всички сме равни. Сега, в този критичен момент,
заедно трябва да понесем неудобствата и ограниченията, които
ни налага това време - трите ,,Д-„та - дисциплина, дистанция,
дезинфекция. Няма да ни е трудно, маските няма да ни загрозят.
Ако някой има нужда от нещо, то трябва да му се притечем на
помощ, изпълнявайки човешкия и гражданския си дълг.
Благодаря Ви от мое име и от името на ученическия съвет
за предоставените отлични условия за провеждането на
електронното ни обучение. Този процес е двустранен и
взаимен. Ние, учениците, трябва да отдадем на учителите си
грижа, внимание, уважение, благодарност и вяра, че заедно
ще преминем през това изпитание. Заедно ще извървим пътя
до времето, когато ще се срещнем в класните стаи и ще се
прегърнем без страх и без маски. На учителите им е трудно и ние
го знаем и не трябва да го забравяме. Те също са хора като нас,
имат семейства, боледуват, имат притеснения от случващото се.
Ние искаме от тях винаги да са на разположение и да откликват
на нашите въпроси. Кога сме попитали някой учител ,,Как сте?“,
,,Всичко наред ли е при Вас?“. Вярвам, че всичко това ще
свърши и заедно ще може да продължим напред. Заедно можем!
Трябва да сме силни !

Бъди добър, предай нататък!

