
Kedves Gyerekek! 

Tisztelt Szülők! 

A mai napon, 2021. március 8-án, hétfőn újra elindult életünkben a második digitális 

távoktatási időszak, reméljük, ez rövidebb lesz, mint a tavalyi. Ebben az évben is mindannyiunk 

egészségének a megőrzése a cél. Az élet védelme pedig mindennel szemben prioritást élvez. 

Idén már nagyobb rutinnal tudjuk átállítani az oktatás-nevelést a távoktatásra. 

Kiismertük a tavaly munkába állított „Google Classroom” platformot, amit idén is használni 

fogunk. Minden osztályban lesznek online órák a „Google Meet” videókonferencián keresztül, 

ezeknek az időpontját a tanító nénik, a felsős pedagógusok ismertetni fogják a gyerekekkel, a 

szülőkkel. Természetesen a KRÉTA-naplóban is vezetjük az oktatási-nevelési munkát. 

Mindenben próbálunk alkalmazkodni az oktatás partnereinek igényeihez, de természetesen 

kereteket kell adnunk a munkarendnek. Az online órákon részt kell venni, ha indokolt esetben 

a tanuló nem tud feljelentkezni az órára, ezt időben még jelezheti a pedagógusának, de ha ok 

nélkül és többször hiányzik, az már következményeket von maga után. Az órákon való 

aktivitást, részvételt külön fogjuk értékelni a digitális távoktatási szakasz végén. A feladatok 

mennyiségére próbálunk nagyon figyelni, hogy ne terheljük túl se a tanulókat, se a szülőket, 

azon gyerekek, akiknek több feladatra lesz szükségük, szorgalmiként kapnak esetenként 

többletmunkát.  

Fontosnak tartom elmondani a kedves szülőknek, hogy mi nem szeretnénk, ha a szülő 

lenne a pedagógus, de az is biztos, hogy aki ebben a helyzetben nem áll a gyermeke mellé, ott 

nehezebb lesz eredményt elérni. Tudjuk, hogy Önök is dolgoznak, aggódnak a szeretteik és 

saját egészségükért, az állásukért, feszültebb az életük. Ezért is van szükség most még inkább 

az összefogásunkra, kérem, vegyék figyelembe, hogy nekünk sem egyszerű a dolgunk, hogy 

egyértelműen csak jót szeretnénk a tanítványainknak. Bátran vegyék fel velünk a kapcsolatot, 

amennyiben segítségre van szükségük! 

Személyesen is tisztelettel kérem Önöket, hogy legyenek türelmesek, kitartóak a saját 

gyermekükkel és a kollégáimmal szemben is. Szeretném, ha ebben a nehéz helyzetben 

tiszteletteljes, kulturált kommunikáció folyna az oktatás szereplői között. Elvárom a 

kollégáimtól és Önöktől egyaránt, hogy a kellő tiszteletet megadják egymásnak, hiszen ez az 

alapja annak, hogy a gyerekek tanulmányi munkáját, egészséges személyiségfejlődését 

támogatni tudjuk! 

Gyerekek! Ti pedig segítsétek szüleitek -most amúgy is nehezebb- életét azzal, hogy 

önállóbbak lesztek, képességeiteknek megfelelően végzitek a tanulmányi feladataitokat, 

segítetek az otthoni munkákban! Ne üljetek egész nap a monitor előtt, aki tavaly elvetette a 

sulykot, az remélem, idén jobban koncentrál az élet fontos, hasznos teendőire! Vigyázzatok, 

hogy ne kontaktoljatok sokat, mert akkor talán könnyebben megakadályozhatjuk a járvány 

terjedését! 

Kérem, mindenki nagyon vigyázzon a testi és a lelki egészségére egyaránt!  

Minél előbb, nagyobb szabadságban szeretnénk találkozni tanítványainkkal, a 

szülőkkel, hogy a tanulás folyamata mellett végre élvezhessük a tanórán kívüli 

rendezvényeinket, programjainkat! 
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