Kedves tizenkettedikes Diákok és Szülők!

A következő néhány sorban a kormány által elrendelt„tantermen kívüli digitális oktatásról” szeretnénk
tájékoztatást adni. A levél megszólítottjai a diákok lesznek –hiszen nekik kell ebben a helyzetben
helytállni– de mivel a Szülők támogatására is számítunk a közös célok megvalósításában, kérem, hogy
ők is tájékozódjanak a levélből.
A koronavírus-járvány teremtette helyzetben feltehetőleg hosszú távra kell berendezkednünk: kicsi az
esély arra, hogy az érettségi vizsgáig személyes találkozásra sor fog kerülni tanáraitok és köztetek. Ez
a helyzet jelentősen megváltoztatja a vizsgára készülés gyakorlatát és fokozott együttműködést vár el
mindannyiunktól. Mivel a helyzet példa nélküli, nincsenek jó gyakorlatok a megoldására. Esetetekben
kissé más gyakorlatot fogunk alkalmazni, mint az alsóbb éveseknél, ahol még lesz idő a most keletkező
hiányokat befoltozni a következő években. Végzős osztályainkban az érettségi vizsgákra
koncentrálunk, így a rendszeres –speciális órarend szerinti– digitális oktatást érettségi és felvételi
tantárgyaitokból valósítjuk meg: minden tantárgy egyformán fontos, de mi most mégsem nyújtunk
nektek további tudást az életvitel, művészetek, testnevelés, de még a biológia vagy 2. nyelv tantárgyból
sem. (Természetesen azok, akik ezek valamelyikéből érettségiznek, ugyanúgy megkapnak minden jelen helyzetben megadható- segítséget.) Közös akarattal és munkával az így felszabaduló időben
kompenzáljuk azt a hátrányt, amelyet a személyes jelenlét hiánya okoz.
Fontos, hogy tudjátok: a rátok szabaduló nagy szabadsággal, hatalmas felelősséget is a nyakatokba
vesztek. Nem tanítási szünet van, hanem mindkettőnk részéről olyan munka kezdődik hétfőtől, mely
különösen nagy erőfeszítést kíván meg.
Az induláshoz szükséges első információként elküldjük számotokra órarendeteket, mely egy rendhagyó
órarend. Értelmezéséhez segítséget adunk. Közös munkánk alapja az alábbi „hármas szabály” :
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Azaz minden héten kétszer tanáraitok 1.) Kijelölik-elküldik számotokra a megtanulandó anyagot,
feladatokkal látnak el. 2.) Konzultációs lehetőséget biztosítanak számotokra, ahol kérdezhettek a
tananyagról és 3) Értékelik határidőre visszaküldött munkáitokat (Akár érdemjeggyel, akár más
visszajelzés formájában). Az órarendre azért van szükség, mert a rendelkezésre álló idő szűkös az
érettségig, meg kell tervezni a tananyag elsajátításának – átismétlésének folyamatát. A fenti hármas
szabály alapján elkészült órarend elég bonyolult (550 diákkal kommunikál 40 tanár). Értelmezéséhez
segítséget kaptok, kérjük tanulmányozzátok az órarendet!

A 12. évfolyam órarendje a következő:
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Nézzük egy példán! Hétfőn magyarból, matematikából és történelemből kaptok új tananyagot (T1) és
feladatot. Ezt elkezditek feldolgozni, a szerdai napon konzultáltok (K1) tanáraitokkal az órarendben
kijelölt időben (a konzultáció nem kötelező, de ajánlott). A feldolgozott tananyagot, elkészített
feladatot jövő hét hétfőn adjátok le (É1) értékelésre. Minden héten kétszer kaptok feladatot (T2)
(magyarból tehát hétfőn és csütörtökön), kétszer konzultálhattok (K2), és mindkét feladatot le kell
adnotok legkésőbb a feladatkiosztást követő hétfőn értékelésre (É1-2).
Az id. ny azt a nyelvet jelenti, melyből érettségiztek (akinek van nyelvi érettségije, nincs tennivalója),
az 5. tant. azt az 5. tantárgyat, melyből érettségizel (ha már van előrehozott érettségid, szintén nincs
tennivalód).
Felhívjuk figyelmeteket, a határidők betartására!

Milyen módon történik mindez? Az alacsonyabb évfolyamokon (ahol sok tanárral kommunikálnak a
diákok) egy közös alapszoftvert használunk. Esetetekben (hiszen ti nem sok tanárral kommunikáltok,
így nem gondoljuk, hogy zűrzavart okozna 3-4 rendszer párhuzamos használata), a tanáraitok
döntötték el. Az osztályfőnökötök a holnapi napon elküldi nektek azt, hogy melyik pedagógussal,
hogyan kommunikáltok.
Mi van a többi tantárggyal? Természetesen a többi tantárgyból is kell év végén osztályzatot kapnotok.
Ezt a féléves osztályzatotok, az azóta megszerzett érdemjegy(ek) és egy –az elkövetkezendő
időszakban elektronikus úton megkapott feladat– elkészítése után fogjátok megszerezni. Ennek
mikéntjéről a jövő héten kaptok tájékoztatást.
Mire nem kaptál választ? Nyilván sok mindenre. Pl. amire mi sem tudjuk még: a testnevelésből
érettségizők helyzetére. Ebben az ügyben hamarosan jelentkezünk. Néhány ehhez hasonló kérdésben
olyan jogszabályi helyzet van, amiben a jogalkotó döntésére várunk (pl. hiányzó közösségi szolgálatok
esete). Kérjük, hogy osztályfőnökökön keresztül kérdezzetek, illetve valamennyi még hiányzó
információval igyekszünk minél hamarabb tájékoztatni benneteket.
Közös érdekünk, hogy minél jobb és eredményesebb vizsgát tegyetek a tanév végén. Ehhez olyan
utat kell most közösen bejárnunk, amelyen még egyikünk sem járt. Felkészülésként, munkaként
tekintsetek a következő másfél hónapra, fogadjatok el a segítségünkből minél többet!
Eredményes tanévzárást és érettségiket kívánok Nektek Tanáraitok és a magam nevében,
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