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Tisztelt Szülők!

Mint Önök előtt is bizonyára ismert, a járványügyi helyzet kapcsán 2020. november 11-től
ismét digitális oktatásra álltak át a középiskolák.
A közismereti és a szakmai elméleti tantárgyak oktatása online történik. A szakmai gyakorlati képzés viszont jelenléti oktatással folytatódik.
Az online oktatáshoz az iskola egységesen a Google Classroom keretrendszert használja. Az
eKréta rendszer fejlesztése lehetővé teszi egy, ezen a felületen működő, a Google
Classroomhoz hasonló rendszer használatát is, egyes esetekben ezen keresztül is történhet
tanári kommunikáció, de ennek tényét a Google Classroomban is jelezzük.
Minden nap az aznapi órarendnek megfelelő tantárgyi feladatokat, tananyagokat digitális formában a tanulók megkapják 8:00-kor. Bizony ezek elvégzéséhez szükséges az órarend szerinti óraszám és nem elég 10:00-kor kezdeni. A tanárok személyes ellenőrzése, biztatása nem megoldható, ezért Kedves Szülők Önökre hárul az a feladat, hogy személyesen
megkérdezzék, megnézzék, hogy mit csinált a gyermekük aznap az „iskolában”.
A rendszer működéséhez és működtetéséhez tanárnak és diáknak egyaránt több idő és energia
és főleg több írásbeli kommunikáció szükséges. Ennek egyik fontos eleme a tanulók kommunikációja, amit Önök hatékonyan tudnak segíteni.
A tanév sikeres teljesítésének feltétele, hogy a diákok aktívan bekapcsolódjanak a munkába.
Az órai jelenlétet a kiadott feladatok megoldása és visszaküldése helyettesíti. Ha ezek nem
teljesülnek, az olyan, mintha a diák nem venne részt a tanórán. A tanórák adott napi teljesítésének feltétele, hogy a tanulók a kiadott feladatokat aznap este 8 óráig „beadják”, azaz
feltöltsék a rendszerbe. Ha ez (elfogadható ok nélkül) háromszor nem teljesül, akkor az órai
munka elégtelen.
A gyakorlati foglakozásokat tömbösítve, kiscsoportos formában szerveztük meg. A beosztás
az iskola honlapján (kliszi.hu) látható. Ezeken a részvétel kötelező, a hiányzásokat igazolni
kell, de kizárólag csak egészséges diák vehet részt a foglalkozásokon. A foglalkozások
egységesen az adott napon reggel 8 órakor kezdődnek.
A csoportokat úgy szerveztük, hogy egy időben csak kis létszámban legyenek együtt a diákok.
Fontos az egészség megőrzését szolgáló intézkedések betartása, a védőtávolság megtartása, a
gyakori szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés. A foglalkozások teljes ideje alatt a maszk
szabályos használata kötelező!
A tanév sikeres teljesítésének feltétele, a hatékony munkavégzés, már az első naptól. A digitális munkaforma be kell, hogy beépüljön a diákok hétköznapjaiba. Ki kell alakítaniuk a megfe-

lelő napirendet, hogy a tanulás eredményesen folytatódjon. Mi pedagógusok sokat dolgozunk
azért, hogy változatos és érdekes legyen ez az oktatási forma, de ehhez kell a gyerekek, és
bizony a Szülők támogatása is.
Kérem, segítsék azzal a munkánkat, hogy rákérdeznek minden nap: "Mi a helyzet az iskolai
feladatokkal?"

Támogassák gyermeküket "digitális iskolásként" is.
Sok sikert a megváltozott szerephez és kérem szíves együttműködésüket.
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