
Tisztelt Szülők, Kedves Tanulók! 

Az új rendszerben „megtartott” - a digitális munkarend szerint zajló - első tanítási nap 

után néhány tájékoztató információt osztunk meg Önökkel, Veletek. 

Tisztelt Szülők! 

Elsőként azt köszönöm meg Önöknek, hogy közös érdekünk GYERMEKÜK - harmonikus lelki, testi, értelmi FEJLŐDÉSE, és 
ami szintén fontos máskor is, de napjainkban külön kiemelt figyelmet kap: EGÉSZSÉGE - érdekében felelősséggel, 
esetenként lemondással, áldozattal is járó módon gondoskodtak, gondoskodnak gyermekükről az új munkarendben is. 
Kérem Önöket, hogy ezt az első napok és az új rendszer újdonság-erejének megszűnése után, a később jelentkező 
problémák ellenére továbbra is folyamatosan, az esetleg felmerült nehézségek elhárításával, sikeresen tegyék meg. 

Intézményünk és pedagógusaink igyekeznek legjobb tudásunk szerint alkalmazkodni a megváltozott környezethez, a 
jelenlegi helyzethez. Folyamatosan keressük a digitális munkarendre való átállás lehetőségeit, alkalmazkodunk az új 
körülmények adta pedagógiai-szakmai megújuláshoz. Ahogy eddig, ezután is felelősségtudattal, a tanulóink nevelése--
oktatása iránti elkötelezettséggel végezzük feladatainkat. Amint Önök és gyermekeik, úgy mi is folyamatosan 
ismerkedünk, tudatosan keressük, próbáljuk ki, napról-napra szokunk bele a – szerencsére pedagógusaink számára már 
nem ismeretlen – digitális oktatás módszertanába, illetve a most újdonságként ható, tantermen kívüli oktatásba. 

Az átálláshoz szükséges első lépések már a megelőző hétvégén, és az első munkanapon megtettük. Számomra személyes 
öröm és büszkeség, hogy már az első információk megjelenése után pedagógus kollégáink tömegesen jelentkeztek 
ötleteikkel, osztották meg javaslataikat, hívták fel figyelmünket újabb és újabb módszertani lehetőségekre. 
Proaktivitásukkal is jelezték: készek az új feltételeknek történő aktív megfelelésnek, Legfontosabb célunk most is az, hogy 
tanulóink nevelése mellett tudatosan fejlesszük a gyermekek készségeit, képességeit, ismereteit, jártasságait, érzelmi és 
akarati tulajdonságait, műveltségüket. Ebben kérjük Önöktől továbbra is együttműködő segítségüket. 

Kedves Tanulók! 

A sikeres tanulás, a jó eredmények elérése továbbra is csak folyamatos, kitartó, rendszeres munkával lehet. A mostani 
munkarendben az eddiginél nagyobb szerepet kap az önállóságotok, az önálló tanulásotok. Kérjük, hogy megfelelő 
felelősségtudattal, NAPI szinten történő rendszeres tanulással kövessétek pedagógusaitok és szüleitek útmutatásait. 

Sok tanító, tanár már „bejelentkezett” nálatok pl. a Kréta elektronikus rendszeren, emailen, közösségi oldalon stb. 
keresztül. Kövessétek az általuk kiadott, elküldött tennivalókat, végezzétek el napi szinten a szükséges feladatokat! 

Ha elakadtok a tanulásban, kérjétek szüleitek mellett tanítóitok, tanáraitok, osztályfőnökötök segítségét. Ne hagyjátok, 
hogy a folyamatosan kapott tanulnivaló, gyakorlás felhalmozódjon! Persze erről mi is gondoskodunk (): a hamarosan 
kialakuló visszajelzési, értékelési, ellenőrzési rendszerek, módszerek segítenek majd Titeket és szüleitek, hogy rendszeres 
visszajelzést kapjatok az otthon megtanultak elsajátításáról. Biztos vagyok abban, hogy a pedagógusok segítségével 
hamarosan több olyan új tanulási módszert, információforrást, interneten elérhető anyagot fogtok megismerni, ami 
később is segít nektek az önálló tanulásban, végső soron a felnőtt életben történő helytállásban. 

Fontos, hogy az úgynevezett tantermen kívüli munkarend során otthon is a tanulás érdekében kialakított napirend szerint 
készüljetek fel, adjatok számot tudásotokról! Ha a pedagógusok élő (on-line) kapcsolatot kérnek, akkor azon vegyetek 
részt! A házi feladatokat a megadott időre készítsétek el, küldjétek vissza! Vegyetek részt a közös on-line csoportok 
munkájában! Ha most az elején megszokjátok, hogy ezek a hetek nem szünetek, hanem tanítási napok, akkor később sem 
lesz gondotok a folyamatos felkészüléssel. 

Lehet, hogy a tananyagokat nem óránkénti bontásban, hanem pl. heti egységben kapjátok meg. Ilyenkor egy nap helyett 
akár több nap is rendelkezésetekre áll a feldolgozásra, de ekkor se feledkezzetek meg a napi szintű beosztásról! Lehet, 
hogy az eredeti órarendnek megfelelő időben is kaptok pl. élő videós, beszélgetős (chat) felkérést pedagógusaitoktól. 

A pedagógusok sokféle módon és formában fognak veletek kapcsolatot tartani. Fontos, hogy szüleitekkel együtt Ti is 
figyeljétek az e-Kréta és az e-Ügyintézés oldalakról kapott üzeneteket! 
  



 

Az alábbiakban felsorolok néhány, a kollégáim által használt lehetséges kapcsolattartási csatornát, önálló tanulást segítő 
alkalmazást, webes felületet: 

Google Classroom/Tanterem (https://classroom.google.com) 

Discord (https://discordapp.com/) 

Skype (https://www.skype.com/hu) 

Zoom.us (https://zoom.us/) 

Edmodo (https://new.edmodo.com), 

 

Okosdoboz (http://www.okosdoboz.hu) 

LearningApps/Tankocka (https://learningapps.org/) 

Videotanár (http://videotanar.hu/) 

Matika.in (https://www.matika.in/hu/) 

Sulinet Tudásbázis (http://tudasbazis.sulinet.hu) 

Realika (https://realika.educatio.hu) 

 

Használjátok a felkészüléshez az M5 kulturális TV csatornát 

a Mediaklikk oldalon (https://mediaklikk.hu/digitalisoktatas/), vagy 

a Nemzeti Audiovizuális Archívumban (https://nava.hu/free/m5/), 

illetve a Magyar Elektronikus Könyvtár oldalait (https://mek.oszk.hu). 

 

A kisebbeknek az Egyszervolt (https://egyszervolt.hu/) és a fentiek közül néhány oldal mellett a Sulinet Junior is 
(https://junior.sulinet.hu) segíthet. 
 
 
Az új módszerekre történő átállás időszaka néhány napig, 1-2 hétig tart, ez alatt tehát alakítsátok ki megfelelő tanulási 
napirendeteket, ismerkedjetek meg az új tanulási felületekkel, kommunikációs formákkal, kezdjétek meg és legyetek 
aktívak a pedagógusokkal való  kapcsolattartásban! 
 
 
Sikeres tanulást, hasznos időtöltést, eredményes tanévet kívánva üdvözöl minden tanulót és szülőt: 
 
 

Orosz László 
intézményvezető igazgató 
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