Kedves Szülők!

Engedjék meg, hogy pár nap elteltével a következő gondolatokat osszam meg Önökkel!
Ebben a rendkívüli helyzetben az első gondolataim egyike a Hála és a Köszönet Önöknek,
hiszen tudom mekkora igyekezettel próbáltak helyt állni, mint szülő, és mint segítőtársunk
ezekben a nehéz napokban!
Nagyon köszönöm, köszönjük a folyamatos visszajelzéseiket, mert ezek is formálják a
következő lépéseinket, amivel ebben a helyzetben próbáljuk még komfortosabbá tenni a
gyerekek, és általuk az Önök mindennapjait is!
1. Tisztában vagyunk vele, mekkora problémát jelentenek a megváltozott körülmények, a
tantermen kívüli oktatás. Ám senki ne aggódjon attól, hogy bármi zavar keletkezik a
rendszerben (például nem tudott valamit határidőre feltölteni, mert akadozott a net, emellett
kettő, három gyereknek kéne segíteni; lehet, hogy dolgozik a szülő; egy családban, egy
telefonnal nem tudják kivitelezni a feladatok elolvasását, majd megoldását, visszatöltését…
stb) az a tanév ismétlésével, retorzióval, egyes osztályzattal…. stb járna! Nincs szó erről!!!
Kérem, hogy a csoportokban ne jelenjenek meg ilyen jellegű hozzászólások! Természetesen
továbbra is fontos a munkafegyelem és a felelősségtudat, elsősorban a gyerekek részéről!
2. Ha valaki bizonytalan valamiben, hívja a pedagógust vagy üzenjen, de kérem, amennyiben
lehet, tartsuk be a 8-16 órás munkarendet! A kollégák szívesen, készséggel állnak továbbra is
a gyerekek és az Önök rendelkezésére, hiszen azt gondolom elhivatottságukról, támogató és
rugalmas együttműködésükről tanúskodtak eddig is!
3. Az egységesen használt felület továbbra is a Kréta napló! Azt gondolom, mostanra már
nagyszerűen kiművelődött mindenki ebből a „tananyagból”, fantasztikus IKT kompetenciáit
maximálisra fejlesztve!
- be tud lépni a gyermek a saját OM azonosítójával, születési adatával az iskola honlapjáról,
- meg tudja nézni a tantárgyi házi feladatot,
- befotózza az elkészült feladatot, esetleg visszatölti, vagy más portálon elküldi a tanárnak.
Szóval, elismerésem minden kedves Tanulónak és Szülőnek is!!!
JÖVŐ HÉTEN KEDDIG (03. 24-ig) MINDENKINEK „ELRENDELEM” A KIJÁRT PIHENŐT! ☺ Amit
eddig a kollégák feltöltöttek a Krétába, azt kell teljesíteni kedd estig!!!
Látjuk, tapasztaljuk ugyanis, hogy a tantárgyankénti feladatmennyiség még mindig sok egyegy határidőig!
Addig mi azon dolgozunk, hogy
- Szeretnénk az esélyegyenlőség elvét, a felszereltéget, a ráfordított időt szem előtt tartva, a
leterheltséget a leginkább lecsökkenteni! Átgondoljuk az előttünk álló közel 11 hetet!

A következő tájékoztató levélben (várhatóan hétfő estig) minden részletet megosztunk
Önökkel, Veletek arról, hogyan tovább! Reméljük, olyan megoldásokkal tudunk szolgálni,
amelyek nagyban megkönnyítik majd a haladást!

Addig is arra kérek mindenkit, vigyázzon szeretteire, a saját egészségére, mert mindenki
egyedi és megismételhetetlen!!!!
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