
Kedves Szülők, kedves Diákok! 

Még csak a digitális oktatás 0. hetén vagyunk túl, de máris újabb levéllel jelentkezünk. 

Az elmúlt hét egyaránt rejtegetett nehézségeket, kudarcokat és sikereket, nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttünk. 
Tudjuk, hogy diákok, tanárok, szülők közül sokan tele vannak kétségekkel, bizonytalansággal, olykor kaotikusnak 
tűnt a helyzet. Az új felület nem csak a szülőknek és diákoknak, a tanároknak is új és nehéz. (Ebből is adódott, hogy 
nem egységesen használta mindenki a felületet, nem csak ott kommunikáltunk a diákokkal.) Meg fogjuk tanulni! 

A 0. hét feladata az volt, hogy minden tanár létrehozza a csoportjait, minden diák találjon rá a saját felületére, 
ismerkedjen vele. Ez nagy százalékban sikerült. Akinek még nem, az sem baj, bátran kérjen segítséget a 
hd.sztg@gmail.com címen informatikusainktól. 

Innentől tényleg egységesen az office.com felületét fogjuk használni. Ezen a felületen belül érdemes figyelni a 
OneNotes és a Teams alkalmazásokat, illetve az Outlookot és a OneDriveot. Az Outlookban időnként érkezik 
figyelmeztető üzenet, illetve itt lehet bármely tanárnak levelet küldeni. A OneDriveban a velem megosztott 
mappában visszakereshetők a tanárok által feltöltött fáljok. 

Szeretnénk a napokat egy közös napindító imával kezdeni. Ennek technikai megvalósításán még dolgozunk, 
reméljük, hamarosan indul. Az iskola youtube csatornáját érdemes keresni: 
https://www.youtube.com/channel/UCnD3EKxciIbQu3H1ey_dYug 

A továbbiak az alsó tagozatra nem vonatkoznak. Náluk jól megszervezett, követhető munka folyt már a múlt 
héten is, ugyanígy folytatják a tanulást. 

A mai nappal indul az első hét. Ezen a héten már az előre meghirdetett feladatkiosztási órarend szerint kapják a 
diákok a feladatokat, mindig pontosan megjelölve a feladat beadási határidejét. Még nem lesznek számonkérések, 
a beadott feladatokkal csak jó jegyeket lehet szerezni, ezzel is időt adva a felülettel való ismerkedésre. 

Amin rögtön változtatni szeretnénk, az a konzultációs órarend. Korábban azt írtuk, az offline órarend szerinti 
óráikban a tanárok rendelkezésre fognak állni. Ez azonban már most látszik, hogy akár diák, akár tanár szemmel 
nézve ésszerűtlenül sok képernyő előtt töltött időt eredményezne. Ezért az alábbi, csökkentett órarend szerint 
fogunk dolgozni. 

(Az órarend 90%-ban igazodik a korábbihoz. Testnevelés és énekórák nincsenek benne, hittanból, informatikából 
vagy a fiúk, vagy a lányok órájának az idejében az egész osztály számára lesz konzultációs idő. – Kérünk mindenkit, 
hogy az őt tanító tanárok órarendje alapján állítsa össze a saját egyéni órarendjét. A sokféle csoport miatt ezt 
egységesen nem tudjuk megtenni.) 

Nagyon bízunk abban, hogy a következő két hétben összehangolódik a rendszer. Pontosabban mi 
összehangolódunk a rendszerrel. Megtanuljuk, hogyan lehet hatékonyan, de túlzott elvárások nélkül, 
stresszmentesen dolgozni. Ehhez egyrészt szükség van mindenkinek a türelmére, másrészt szükségünk van a 
visszajelzésekre. Ezért nyomatékosan kérjük, hogy bátran jelezzenek vissza a feladatok nehézségéről, 
mennyiségéről, munkaszervezéssel kapcsolatos észrevételeikről közvetlenül a szaktanároknak, illetve az ebből a 
célból létrehozott email címen az iskolavezetésnek és a digitális oktatást iránytó csapat tagjainak: 
digitalis.sztg@gmail.com 
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Tegzes Kinga igh. 


