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Kedves 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. Ez a 

helyzet jelentősen megváltoztatja a tanulás gyakorlatát és fokozott együttműködést vár el 

mindannyiunktól. Mivel a helyzet példa nélküli, nincsenek jó gyakorlatok a megoldására.  

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 a holnapi napon elküldjük 

számotokra a hétfőtől érvényes órarendeteket, mely egy rendhagyó órarend. Alapja az 

alábbi „hármas szabály”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azaz tanáraitok a tantárgyuk óraszámától függően hetente minimum 1, maximum 3 alkalommal 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). Ezt a három 

tevékenységet napi beosztás szerint kell végeznetek, az órarend annyit fog jelenteni, hogy melyik 

napon, melyik tantárgyból végzitek el a három tevékenység valamelyikét. 

Milyen módon történik mindez? Mivel sok tanárnak, sok diákkal és csoporttal kell dolgoznia (40 

tanárnak 550 diákkal) egy közös alapszoftvert kell hasznánunk a kapcsolattartásra. Olyat, mely 

jogtiszta, ingyenes, valamennyi diák számára elérhető és a pedagógusok szabadon csatolhatnak hozzá 

további oktatást – vagy kapcsolattartást segítő alkalmazásokat.  Esetetekben ez a Google Classroom 

lesz. Sokan ismerik közületek ezt az alkalmazást. Aki nem, minden segítséget megkap használatához a 

következő napokban. Egy kis előzetes segítség hozzá az alábbiakban: 

https://www.youtube.com/watch?v=AwekqS1bn24 

https://www.youtube.com/watch?v=AwekqS1bn24


Sok kérdésre nem tudjuk még a választ. Pl.: Mi lesz az áprilisban esedékes osztályozó vizsgáitokkal, az 

előrehozott érettségitekkel. Valószínűleg ezekre is megnyugtató válasz fog születni egy – két héten 

belül. Kérjük, hogy az osztályfőnökökön keresztül kérdezzetek, illetve valamennyi még hiányzó 

információval igyekszünk minél hamarabb tájékoztatni benneteket. 

Közös érdekünk, hogy minél jobb és eredményesebb tanévet zárjatok. 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 tanévet kívánok Nektek Tanáraitok és a magam nevében: 

 

Kerezsi Csaba 

igazgató 

 

 

 


