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Tisztelt Szülők!
Őszinte tisztelettel köszönjük Önöknek, hogy az elmúlt héten ilyen példásan a feladat
mellé álltak és együttműködtek velünk a „tantermen kívüli oktatás – online oktatás”
megvalósításában.
A kollégáimmal sokat dolgoztunk azon, hogy a lehető legjobb munkafelületeket találjuk meg
és a lehető legjobb munkaformában, időzítésben tudjuk gyermekeiket tanítani. Nagyon fontos
ez, hiszen mindent meg kell tenni, áldozatokat is hozva, hogy a járvány útját álljuk. A siker
része, ha a járvány elleni védekezés közben egyéb feladatainkat is jól látjuk el. Így nem sérül a
szükségesnél több érdek. Most a közösség érdeke a fontos, de mi – Önökkel együtt – meg tudjuk
oldani, hogy a gyermekek tanulmányi előmenetele a legjobban sikerüljön.
A következő szabályokat vezettük be:
-az osztályok a Kréta rendszerben és a Classroom felületen egyaránt megkapják a feladatokat –
utóbbi felületen nagyon jó segítségeket is tudunk csatolni a tanulnivalóhoz
-az osztályok emellett használhatják a megszokott facebook-csoportjukat, gmailes
levelezőrendszerüket, messenger-csoportjukat
-szükség esetén kollégáim videóhívásokkal, telefonhívásokkal is segítségükre lesznek
-a tanulnivaló lehetőleg tömbösítve kerül a felületekre, így támogatjuk, hogy Önök és
gyermekeik belátásuk szerint osszák be idejüket – akár több iskoláskorú gyermek esetében
-a tananyag reggel 8-ra a felületeken lesz – lehetőség szerint a tömbösített anyag már hétfő
reggel 9-ra
-a feladott tananyag mellett megtalálják a határidőket is
-különösen a felsősök esetében lesznek online-élő foglalkozások, számonkérések is, hiszen ők
a középiskolai felvételikre is készülnek már
-aki online nem érhető el, postázva kapja meg a feladatokat (papíron) és a következő hétfőig
kérjük vissza borítékban az iskola ajtaja melletti postaládába dobva
Bízom benne, hogy a következő napokban is gördülékenyen fog az online tanulás
működni, hogy Önök továbbra is ilyen példaértékűen gyermekeik mellett állnak.
Ezt hálásan köszönjük Önöknek.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy otthon maradhassanak és mégis sikeres
tanulmányokat folytathassanak.
Isaszeg, 2020. március 22.
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