
Tisztelt Szülők! 

  

Szeretném ismét megköszönni Önöknek az eddigi segítséget!  

A jelenlegi helyzetben nagyon fontos, hogy gyermekeink napjai a lehető legszervezettebben 

folytatódjanak, hogy energiáikat és figyelmüket a tanulásra fordítsák, és ebben minden 

támogatást megkapjanak. Ennek fenntartása közös érdekünk, amelyhez további kitartásukat és 

együttműködésüket kérem. Egyúttal tájékoztatom Önöket, hogy a jövőben is igyekszem 

beszámolni a tapasztalatokról és a legfontosabb tudnivalókról. 

 

Mi történt az elmúlt egy héten? 

A bejelentés utáni hétvégén a pedagógusok tájékozódtak, módszertani ajánlásokat kerestek, 

készültek.  A hétfői értekezleten megegyezés született arról, hogy a Classroom rendszert fogjuk 

bevezetni, mert annak használata és felhasználása a legegyszerűbb és a leghatékonyabb.  

Kedden már adtunk ki feladatokat annak érdekében, hogy a folyamatos tanulást-tanítást 

biztosítsuk. Célunk, hogy tanítványaink eredményesen zárják le a tanévet.  

Tudjuk, hogy finomításra, fejlődésre lesz szükség. Azzal is tisztában vagyunk, hogy az átállás 

a tanulókat új helyzet elé állította, a családok egy részének pedig gondot okozott. Ennek 

érdekében arra törekszünk, hogy minél kevesebb feladatot adjunk ki.  

Egy hét elteltével úgy látjuk, hogy többen gyorsan átálltak az új rendszerre, de vannak még 

pontosításra szoruló kérdések. Több szülői jelzést kaptunk, ezeket köszönjük, mert ezek 

ismeretében tudunk teljes képet kapni.  

Célunk, hogy a Classroom mellett bevezessünk egy olyan rendszert is, amelyen a gyerekek 

látják-hallják egymást, tudnak beszélgetni, sőt ezen keresztül magyarázzunk tanárként, 

hallgassuk meg kérdéseket és válaszoljunk azokra. Ennek érdekében a pedagógusok ma délután 

egy távképzésen vesznek részt, hogy minél előbb elindíthassuk a Zoom rendszert.  

Nincs két egyforma visszajelzés, van, aki több feladatot igényelne, van, aki még csak most oldja 

meg a laptop beszerzését, van, aki komoly napirend szerint viszi a napokat, van, aki végre 

elkezdett olvasni, és sorolhatnám.  

Elindult a zenei tagozat is már a múlt héten, ott Skyp-on keresztül lehet fejlődni. A mozgás, a 

sportolás érdekében videókat fogunk küldeni, hogy velünk együtt az egész család mozogjon. 

Tervezünk egyszerű főzőtanfolyam indítását, a beadott feladatok gyűjteményét.  

Az iskola honlapjára feltöltjük az iskolapszichológus és a szociális segítő javaslatait, a fejlesztő 

gyógypedagógusok elkezdték az egyéni segítést, a napközisek segítik a tanítók munkáját és 

hasznos szabadidős foglalkozásokat, ötleteket osztanak meg.  

Tudom, ez így most soknak hangzik, hiszen minderről a szülő kap SMS-t, feladatot és kérést.  

Új helyzet van, nem könnyű helyzet, ehhez próbál most alkalmazkodni minden gyerek, 

pedagógus és szülő. Pedagógusaink arra törekszenek, hogy ne csak az órákat tartsák meg, 

hanem nagy hangsúlyt szeretnének fektetni a személyes kapcsolat ápolására a közösségek és az 

osztályok egyben tartására is.  

Mindig a megoldáson dolgozunk, keressenek bizalommal! 

Vigyázzanak magukra és egymásra, kitartás! 
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