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Protokoll a Szülői Szervezet és az Iskolavezetés 2020.11.27-i (7:30-9:00) üléséről
Résztvevők: Frau Eder, Frau Maráczi, Frau Altindal, Frau Lindroos, Frau Wesche, Herr Lange

Alsó- és Felső tagozat, gimnázium
-

Menza: újra lehet repetázni igény szerint; gyümölcs rendszeres kínálásra kerül; folyamatos
visszajelzés gyűjtése az osztályoktól

Alsó Tagozat
-

-

A december 4-i mikulásünnepségen az ajándékozásnál a különböző allergiákat figyelembe
kell venni, az osztályfőnököket a szülők informálják ennek tényéről
2 online szülői értekezletet terveztünk, ahol 10 perces beszélgetésekre lesz lehetőség (erre
jelentkezni szükséges). Ezt a megbeszélést kifejezetten olyan gyermekek szüleinek
szervezzük, akiknél a konzultációt a szülővel szükségesnek éreztük.
Általánosságban elmondható, hogy a hetiterv, ami az „osztályfőnöki óránál“ látható, jól
működik.

Felső tagozat, gimnázium
-

-

-

-

kérés a tanórák mindenkori szaktanári helyettesítése, mindenekelőtt francia tantárgyból
nagyon nagy az időbeni terhelés az 5-7-ig osztályok házi feladatainak elvégzésénél. Korábban
maximális 1,5 óra került kommunikálásra. Az igazgatónő emlékszik erre a belső
megállapodásra. Az osztályképviselők egyeztetnek az osztályfőnökökkel illetve a
szaktanárokkal.
Az utolsó órákat házi feladatok elkészítésére kellene használni, amennyiben azt nem egy
szaktanár helyettesíti vagy lehetőség szerint maradjon el.
Szülői kérés merült fel a tanulók gyakoribb „online-találkozói“ lehetősége miatt, hogy a
személyes kapcsolatok hiánya valamennyire kompenzálható legyen, kérdéseket lehessen
feltenni. Ez különösen a 11. és a 12. osztályokban nagyon fontos. Az iskola jelenleg is kínál
konzultációs lehetőségeket, ahol kiscsoportokban tudják ismételni és gyakorolni a digitális
tananyagot a gyerekek.
A digitális oktatáson belüli értékelések kritériumáról is merült fel kérdés. A tanulók a
„digitális szakaszban“ nem kaphatnak gyengébb szóbeli érdemjegyeket amennyiben
szorgalmasan dolgozak és a feladataikat is leadták.
Ha tanulók karanténba kerülnek, szükségük van a tananyagra, azösszefoglalókra és a házi
feladatokra. A Szülői Szervezet javasolja, hogy a „Moodle“-ban elérhető legyen egy olyan
„fórum“, ahová az osztálytársak feltehetik saját diáktársaik számára ezeket az anyagokat.
Ehhez bevezetésre kerülhetne egy úgynevezett házi feladat szolgáltatás. Herr Lange egyeztet
Herr Tusche-val, egy ilyen fórum beállításának lehetőségéről.

Kiegészítés 2020.12.01. a „fórum“ témához (információk Herr Tusche-tól)

A hetek vagy témák (Wochen oder Themen)-nál fenn már most is látható egy „fórum“, aminek a
neve “Ankündigungen“. A szaktanároknak itt van lehetőségük megnyitni egy „fórumot“ a házi
feladatoknak, ahol is a házi feladat felelősök feltölthetik a leckéket a hiányzó tanulók számára. Ez
a mappa minden tanuló részére hozzáférhető. A rendszer azonban nem küld értesítést ha ebbe a
mappába bármi feltöltésre kerül.
Az „Ankündigungen“ használata mellett választható a „Materialliste“ is, ahová ráklikkelve is
feltölthető a tananyag. Az „Ankündigungen“ egy már meglévő, beállított „fórum“.
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