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Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
A mai napon a tantestületünk megállapodott a digitális oktatás formájában. Felvesszük, vagy
már felvettük a kapcsolatot a kedves szülőkkel és a gyerekekkel.
Kérem érezzék, hogy Önök mellett vagyunk!
Tudom, hogy olyan helyzet állt elő, amire senki sincs felkészülve, de ha összefogunk, ezt is
meg fogjuk oldani.
Amire kérjük Önöket az az, hogy legyenek minél nyugodtabbak! Készítsenek napirendet, ami
a gyerekeknek és Önöknek is adhat egy biztonságot. Mi nem írunk ajánlást önöknek,
mindenki saját családjának igényei szerint alakítsa azt ki.
Legyenek kedvesek figyeljék a KRÉTÁT, az e-maileket, Messenger üzeneteket, mert a
gyerekek ezeken a felületeken fognak üzeneteket kapni. Osztályonként láthatják a lenti
táblázatban a digitális oktatás felületeit.
A tananyagokat, feladatokat tantárgyanként, napi lebontásban (az órarendnek
megfelelően), határidőkkel ellátva fogják megkapni. Igyekszünk a legfontosabbak
kiemelésére, begyakoroltatására törekedni. Kérjük, hogy ahogy eddig is tették, segítsék
gyermekeiket a tanulásban, felkészülésben, a határidők betartásában. Amennyiben
bármilyen technikai, vagy egyéb problémájuk lenne, kérjék az osztályfőnökök, az iskola
segítségét, az ismert elérhetőségeken: 8-16 óráig.
A feladatokra, számonkérésekre a tanulók osztályzatokat kapnak, hogy a tanévet sikeresen le
tudjuk majd zárni. Amennyiben valamelyik diák nem tartja be a határidőt, elégtelent kap.
Három nap áll rendelkezésre a feladat pótlására! Természetesen a gyermek és a szülő is
figyelmeztetést kap erről. A feladatokat tehát el kell végezni! Az Önök együttműködésével ez
biztosan sikerülni fog!
Kérjük, hogy bíztassák gyermekeiket, de ellenőrizzék is a munkájukat. Fontos a határidők
betartása is!
Bármi problémájuk van, forduljanak bizalommal az osztályfőnökökhöz, a tanárokhoz, az
iskola vezetőségéhez.
Kitartást, jó munkát kívánunk mindenkinek!
Vigyázzanak magukra! Vigyázzunk egymásra!

Az egyes osztályokban használt digitális tananyagot tartalmazó és kommunikációs
felületek

osztály
1.a
1.b
2.a
2.b
3.a
3.b
4.a
4.b

kommunikáció és oktatási felület
e-kréta, facebook, e-mail, telefon, Nóri néni „digitális tanterme”
e-kréta, e-mail, telefon, facebook
e-kréta, e-mail, facebook
e-kréta, e-mail
e-kréta, e-mail, facebook, google classroom
e-kréta, messenger, e-mail, microsoft team
e-kréta, facebook, e-mail, okosdoboz
e-kréta, e-mail, mozaweb, okosdoboz
felső tagozat
Minden osztály használja: e-kréta, facebook, e-mail ill. messenger csoportok
Digitális tanítási felületek: Pedagógusfüggő, egy osztályban több platform is előfordulhat –
GoogleDrive, GoogleClassroom, Mozaweb, Microsoft Team
Az egyes felületekre való regisztrálást a szakos tanár, ill. az osztályfőnök segíti.
fejlesztőpedagógia
E-mail címen keresztül kommunikálnak a kollégák a szülőkkel, feladatokat az e-kréta
rendszerbe töltenek fel.

