Kedves Szülők!

Véget ért a „pihenő” időszak!
Reméljük, hogy mostanra már mindenki megbarátkozott a Kréta felülettel! ☺
Néhány javaslat a további hetekhez:
1. Kérek mindenkit, hogy a problémákkal elsősorban az osztályfőnököt keressék, de
természetesen a vezetőség is folyamatosan készséggel segít mindenben!
2. Elkészült a digitális tanrenddel kapcsolatos Eljárásrend, melyet a honlapon az új Digitális
tanrend fül alatt olvashatnak. Kérünk mindenkit, hogy a helyzetéhez és körülményeihez
mérten tartsa szem előtt a benne foglaltakat.
Szeretném minden kedves szülő segítségét kérni abban, hogy
- próbálják követni gyermekük tanulmányi haladását! Amennyiben megoldott, kérem a
gyerekeket, hogy minden nap foglalkozzanak a tanulással! Feltorlódik ugyanis a feladatok
mennyisége!
- amennyiben akadályba ütköznek, vagy megváltoznak a családi körülmények, minden esetben
kérünk rövid tájékoztatást arról!
Sajnos még mindig vannak tanulók (kb. 5-6 fő), akik az eltelt két hét alatt sem jelentkeztek be
a Kréta felületre, a szülők nem reagáltak az osztályfőnök bejegyzésére, e-mailjára, sms-ére, és
telefonhívására sem! Ha nem tudunk információkat, nem tudunk segíteni! Viszont egy idő
után jelentenünk kell a kontakt hiányát!
3. Szeretném tájékoztatni Önöket arról, hogy az elmúlt napokban a kollégák azon dolgoztak,
hogy az elkövetkezendő 11 tanítási hétre új Ütemtervet dolgozzanak ki (honlapon is elérhető
lesz) annak érdekében, hogy még hatékonyabban tudjuk segíteni a tantermen kívül zajló
oktatást.
Amit észrevesznek majd:
- többségében témahetekben gondolkodtunk,
- amennyiben megoldható volt, éltünk a tantárgyi koncentráció lehetőségével, azaz egyes órák
anyagai kapcsolódnak más órák tananyagaihoz.
Pl. a magyar irodalom órához tartozó olvasmányhoz, ha illusztráció készül, akkor az megjelenik
a rajz órai tananyagban.
- minden kolléga hétfőn feltölti az órák anyagát egész hétre. Észre fogják venni, hogy sok
esetben ugyanaz a feladatmennyiség lesz bemásolva több további órához is!!! ☺
AMIRE FELHÍVJUK A FIGYELMET!!!!
A visszacsatolások és számonkérések határidejét – amennyiben a körülmények lehetővé
teszik – próbálják meg betartani! Ezek által tudunk érdemjegyet adni.

Bizonyára minden szülő tudja, ismeri gyermeke képességeit! Megpróbáltunk a tananyag
mennyiségén változtatni, hogy mindenki számára befogadható legyen. A gyorsabban haladók
számára szorgalmi vagy többlet feladatokat ajánlunk majd, amit plusz érdemjegyért lehet
teljesíteni! Ennek megoldása nem kötelező, viszont a többi feladat igen!!!
Továbbra is köszönjük a szülők segítőkészségét, támogatását, kommunikációját, hiszen az
együttműködés ebben a nehéz időszakban elengedhetetlen!!!
Kérem Önöket, hogy elsősorban a zárt portálokat használják a kommunikációra! Ha valamit
nem sikerülne elintézni vagy megoldani, ha nehézségbe ütköznek, úgy hívjanak bátran, akár
engem is telefonon, írjanak e-mailt!

ÚJ HÍR!!! képzőművészetis és Zeneiskolás gyerekeknek ☺
Miután talán már gyakorlottá váltak a Kréta felület kezelésében, szeretném kérni a
csoportos művészeti oktatás esetében CSAK a képzőművészeti tanszak tanulóit, hogy
próbáljanak belépni a www.garayami.hu iskolai honlapunkon, az E-napló fülön a Művészeti
iskola oldalára ugyanazzal a belépéssel, mint az Általános iskolain.
Kapots Ildikó, Fehér Balázs és Jakab Géza művészeti tanárok egy-egy feladattal kínálják meg
a tanulókat egy vagy kéthetes alkotói határidővel.
A www.garayami.hu oldalon a Zeneiskola házacskára kattintva (jobb szélen) ugyanilyen
módon lehet bejutni a növendékeknek a házi feladatokhoz! ☺
Kérem, ebben is támogassák a gyerekeket!!!

Remélem, az új ütemterv ismeretanyaga befogadható és megoldható lesz. Minden észrevételt
szívesen fogadunk annak érdekében, hogy hatékonyan tudjunk tovább haladni!!!!
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