БЛАГОДАРНОСТИ и АПЛОДИСМЕНТИ от мен и от семейството ми - за всички в сферата на
образованието, но конкретно към преподавателите и ръководството на Търговска гимназия
„Княз Симеон Търновски“, град Стара Загора!
В необичайните условия, в извънредното положение, при все че тези хора са човешки
същества със своите си грижи и притеснения, с деца, работещи в застрашените държави, с
възрастни родители, попадащи в най-рисковата от безвъзвратни последици група – тези
УЧИТЕЛИ са положили такива усилия, свършили са неща, които в нормална обстановка сигурно
щяха да се вършат още години наред, за да може НАШИТЕ деца да получат най-важните знания
и умения. Да може НАШИТЕ деца да не бъдат ощетени с учебния материал и да завършат
успешно учебната 2019-2020 година.
Нека не бъдем толкова черногледи, нека видим малко по-далече от собствените си носове,
защото тези хора стоят денонощно на компютри и телефони, за да се синхронизира всичко, да
започнат и да работят колкото се може по-ползотворно. Да, ще има бъгове, да, ще има
проблеми, но все пак те не са магьосници, защото освен човешкия фактор за постигането на
образователния резултат е необходима и техника, която да поеме повишения трафик, и
софтуер, и още куп други неща, за които даже не знаем.
Синът ни, който е в осми клас в Гимназията, е въодушевен, безкрайно доволен и от начина
на обучение, и от комуникацията с преподавателите си, но и от съучениците си, които са едни
възпитани и отговорни членове на обществото и са вкъщи, пред компютрите си, присъстват „в
час“ и се изслушват, и вършат всички задания, които получават.
Всички получаваме безценни уроци в моменти на трудности и кризи, но нека бъдем
позитивни и благодарни, а също така и отговорни, защото кризите минават, но какво ще се
случи после, зависи от всеки един от нас.
Респект, адмирации и безкрайно БЛАГОДАРИМ!!!
Семейство Александрови – Стара Загора

