Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
A mai napon Orbán Viktor miniszterelnök úr a koronavírus terjedésének lassítása érdekében
korlátozó intézkedéseket jelentett be. Ezek között szerepelt, hogy a középiskolák kedd éjféltől
digitális oktatásra állnak át.
Kérjük, hogy


amennyiben van olyan diák, aki nem rendelkezik a digitális oktatáshoz szükséges
megfelelő eszközzel - informatikából a telefon nem megfelelő -, legyen szíves jelezze
osztályfőnökének. Ebben az esetben az iskola a szülővel kötött szerződés alapján
tabletet biztosít.



Minden tanulótól saját érdekében felelősségteljes, lelkiismeretes részvételt kérünk az
oktatásban, és számítunk ebben a szülők támogató hozzáállására.

A digitális munkarend szabályai
1. Az oktatás a TEAMS-ben zajlik. A KRÉTÁ-ban minden az eddig megszokottak szerint
történik, a tanórák anyagának, a házi feladatnak a beírása, a hiányzók vezetése, az értékelés
stb.
2. A tananyag minél sikeresebb elsajátítását a tanárok online órákon segítik, melyeken a
megjelenés kötelező! Az online órák idejéről minden osztály kap egy órarendet. A kijelölt
órákról távolmaradás esetén a KRÉTÁ-ban a tanulót hiányzóként jelöljük. Igazolásként az
e-naplóba feltöltött szülői vagy orvosi igazolást fogadjuk el.
3. Az online órákról összeállított ideiglenes órarendben nem szereplő órákra a tananyagot,
feladatokat a TEAMS-ben küldik a tanárok.
4. A tanuló a megadott digitális munkarend (órarend) és konzultáció alapján alakítja ki a
tananyag önálló feldolgozását, megtanulását, a kiadott feladatok végrehajtását.
5. Az ideiglenes digitális órarenddel együtt kiküldjük a tanárok által meghatározott
konzultációs időpontjaikat. A tanulóknak előzetes jelzés alapján ekkor van lehetőségük
esetleges kérdéseikkel, problémáikkal megkeresni a tanáraikat.
6. Mindannyiunk számára nehéz ez az időszak, ezért a digitális munkarendben is tartsuk be,
hogy az oktatás hétfőtől-péntekig 8-16 óra között zajlik. A tananyag kiosztását, illetve
visszaküldését is erre az időszakra időzítsük! A problémák, kérdések kezelésére,
megbeszélésére a konzultációs időpontok állnak rendelkezésre.

7. Számonkérés fajtái a digitális munkarendben:
-

Online dolgozatírás

-

Online szóbeli felelet

-

Pontrendszer alapján (elvégzett feladatok utáni pontgyűjtés, majd %-os
értékelés)

-

Online tesztek (redmenta, google űrlap, quizezz stb.)

-

Projekt feladatok

A tanulóink érett gondolkodásában, felelősségteljes, szorgalmas hozzáállásában, ha szükséges
a szülők támogató szigorában, és kollégáink rendíthetetlen kitartásában, lelkiismereteségében
bízva tekintünk az előttünk álló hetek elé. Reméljük, hogy zökkenőmentes, hatékony, sikeres
online oktatást követően várhatjuk mindannyian egészségben, hogy újra visszaálljon az élet a
régi kerékvágásba.
Hatékony munkát, szép napokat, jó egészséget kívánunk mindenkinek!
Nagyné Gazsó Mária
intézményvezető-helyettes

