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Tisztelt Hölgyem/ Uram,
kedves Szülők,
hétfőtől, azaz 2021.03.08-tól az Emberi Erőforrások Minisztériuma minden diáknak ismét
digitálisan zajló oktatást rendelt el.
Egyértelművé vált, hogy időközben a diákokon egyfajta „digitális fáradtság” lett úrrá, továbbá
sok gyerek és fiatal nehézségekbe ütközik az önszervezés terén.

Ezért csatoltunk egy nyomtatványt a személyes heti tervhez, amelynek célja, hogy segítse a
tanulókat a munkanapjuk strukturálásában, és amelyet az osztályfőnököknek meg kell
tekinteniük ahhoz, hogy további intézkedéseket kezdeményezhessenek és szükség esetén
gyorsan reagálhassanak.
A folyamat jövőbeni strukturáltabbá tétele és a tanulók önszerveződésének elősegítése
érdekében a tanárokat arra kértük, hogy tartsák be és hajtsák végre az alábbi
követelményeket:
1. A tanárok minden hétre és minden tantárgyra vonatkozó feladatokat hétfő reggel 8:00
óráig bocsátják a tanulók rendelkezésére. Megjegyzés: Ha az elkövetkező héten a
rövid határidő miatt ez nem lehetséges, akkor a tanárok a Moodle-en keresztül
értesítik az osztályaikat, mikor lesznek pontosan elérhetőek a feladatok a
rendszerben. A feladatok terjedelmét úgy állapítottuk meg, hogy tartható legyen a heti
ütemterv a következő héten is.
2. A heti feladatok leadási határideje legkésőbb vasárnap este 23:00 óra, vagy tanártól
függően korábban.
3. A tanulók hétfő reggel 8:00-ig töltsék ki a heti programjukat, és a kitöltött tervüket és
reflexiójukat (a heti ütemterv alapján) péntek 12:00 óráig küldjék el E-Mailen az
osztályfőnöküknek.
4. Szükség esetén konzultálnak az osztályfőnökök bizonyos diákokkal vagy kollégákkal
a terjedelem optimalizálása és problémák megoldása érdekében.
5. NAGYON FONTOS: Minél több online video-konzultáció felkínálása. Nem
szükséges mindig egész órának lennie. Egyszerűen beszélgetéseket is fel lehet
ajánlani. Tanulóinknak szüksége van a német nyelvi környezet megteremtésére
és személyes kommunikációra a tanárokkal.
6. Ezt a lehetőséget MINDIG az óraterv keretein belül kell felkínálni, különben nem
megvalósítható. Mindez NEM azt jelenti, hogy az Önök gyermekei ugyanolyan
oktatásban részesülnek a számítógépen keresztül, mint az iskolában. A
videóórák előzetes egyeztetés alapján zajlanak és kiscsoportokra is
vonatkozhatnak.

A 12. évfolyamon (kizárólag a 12-eseket érinti) folytatott konzultációkat továbbra is az
iskolában folytathatjuk, mint eddig kis csoportokban (szigorúan ügyelve a maszkviselésre,
távolságtartásra). A tanulókat Regel Úr fogja tájékoztatni.
Ha bármilyen kérdése és/ vagy nehézsége merülne fel, kérjük először a gyermeke
osztályfőnökéhez forduljon.

Köszönöm szépen.
Győr, 2021.03.05.

Üdvözlettel.
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