Kedves Diákok! Kedves Szülők!

A koronavírus terjedésére tekintettel a magyar kormány meghatározatlan ideig, de valószínűleg
tartósan (akár tanév végig) 2020. március 16. hétfőtől bevezette az iskolán, tantermen kívüli
távoktatást.
Szeretném tájékoztatni Önöket a távoktatás iskolánkban történő bevezetésének módjáról.






Az iskolán kívüli oktatás nem jelent iskolabezárást vagy vakációt. A diákoknak is érdeke, hogy
készségeiket, képességeiket fejlesszék, tudásukat bővítsék.
A gyerekek ne járjanak össze, ne járjanak szórakozni, ne utazgassanak.
Fenn kell tartanunk továbbra is a rendszeres tanulás folyamatát. Ahhoz, hogy a következő
időszak sikeres legyen feltétel, hogy tanulóink rendszeresen, önállóan, elegendő minőségi időt
fordítsanak a tanulásra. Ugyanakkor nagyobb szerepet kell kapnia az önálló információszerzésnek.
A következő időszakban is szeretnénk irányítani diákjaink tanulását, hogy ne csak saját
elképzeléseik szerint készüljenek, hanem meghatározott ütemben, tananyagokban haladjanak
előre. Célunk a rendszeres, mindennapi munka, készülés elérése, fenntartása.

A távoktatáshoz szükséges eszközök:




Internet csatlakozás
Számítógép / laptop / notebook / okostelefon
Tankönyvek

Kérem, a tanulók legyenek elérhetők e-mailen keresztül. Figyeljék rendszeresen az üzeneteket, az
iskola honlapját és az E-naplót.
A távoktatás a Google egyik szolgáltatásán keresztül, a Google Tanterem / Google Classroom nevű
lehetőséggel valósul meg. Létezik számítógépen és okos eszközön elérhető változatban is:



Számítógépen az alábbi linken érhető el: https://classroom.google.com/
Okos eszközön pedig az alábbi linkről tölthető le az applikáció:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=en_US
A szaktanárok a tantárgyi csoportokba meghívót küldenek a tanulóknak. A meghívás elfogadásával
tagjaivá válnak egy-egy tanulócsoportnak.
A távoktatásban az órarendet fogjuk követni. Így naponta a diákok több tantárgyból fognak feladatot
kapni. Célunk, hogy ne egyszerre sok feladatot, leckét kapjanak, hanem inkább több kisebb feladatot
kelljen elvégezniük. A feladatok között lehet tanulni való, vázlatírás, internetes gyűjtés, esszéírás,
teszt stb.
A megkapott feladatokat határidőre kell elkészíteni, eljuttatni a szaktanárhoz, amelyet értékelni
fognak. A jegyeket továbbra is az e-naplóban rögzítjük. A feladatokat jelentős részét kézzel is írhatják
a gyerekek: a beszkennelt / lefotózott füzetlapokat fel tudják tölteni a programba.

A beadandó, otthon készített munkákat a feladat nagyságának, fontosságának megfelelően súlyozva
osztályozzuk le. A határidőre el nem készült feladatokat is „osztályozzuk”.
A feladatok határidejének megszabásánál igyekezünk tekintettel lenni arra, hogy más feladatai is
lehetnek otthon egy gyereknek, illetve több gyerek esetén esetleg korlátozott számban áll
rendelkezésre otthon a tanuláshoz szükséges eszköz, osztozniuk kell rajta.
Ha a gyerekek elakadnak, jelezzék az osztályfőnök felé, ne legyen ez akadálya a tanulásnak,
továbbhaladásnak.
Ha a gyermekük annyira megbetegszik, hogy egyáltalán nem tud a tanulással foglalkozni, akkor ezt
szintén az osztályfőnöknek jelezzék, és igazolják, mert egyedül ebben az esetben tudjuk elfogadni a
kiadott feladatoknál a határidők lekésését!
A tanévre tervezett további belső vizsgák elmaradnak.
Minden további információt, változást a honlapunkon megosztunk.

A remény megerősítéseként küldöm az egész nevelőtestület nevében a IV. századi Szent Patrik
kódexből származó áldást:
Az Úr legyen előtted,
hogy a jó utat mutassa neked.
Az Úr legyen melletted,
hogy téged karjába zárjon és megvédjen.
Az Úr legyen mögötted,
hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől.
Az Úr legyen alattad,
hogy felfogjon, ha leesel.
Az Úr legyen tebenned,
hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.
Az Úr legyen körülötted,
hogy megvédjen, ha mások rád rontanak.
Az Úr legyen fölötted,
hogy megáldjon téged.
Így áldjon meg téged a jóságos Isten,
ma, holnap és minden időben.
Ámen.

Üdvözlettel!

Esztergom, 2020. március 16.
Valkó Miklós

