Ikt.sz: 197 /2020
Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Az alábbiakban a tanévkezdéssel kapcsolatos információkat szeretném megosztani
Önökkel/veletek.
Amíg az illetékes minisztériumból más információ nem érkezik, normál oktatásra készülünk az
iskola épületében.
A tanévnyitó ünnepség szeptember 01-én lesz, 09.00 órai kezdéssel. Párhuzamosan nyitjuk a
tanévet az alkotó táborban és az iskolában, online video kapcsolattal.
Az első héten projektfeladatokban fognak tevékenykedni az iskolában maradtak és az alkotótábor
résztvevői is.
(ez utóbbit egyelőre engedélyezi a Minisztérium, amennyiben a vírushelyzetre való tekintettel, az
engedélyt visszavonják, rögtön értesítjük Önöket és a befizetett összeget visszakapják.)
Ugyanakkor fel kell készülnünk arra is, ha a vírushelyzet következtében át kell állnunk az online
oktatásra. Ahogy a tavalyi tanévben, most sem szeretnénk magukra hagyni a diákokat, tehát online,
video kapcsolattal tartani fogjuk a tanórákat az online órarend alapján. Erről, amikor eljön ennek az
ideje – reméljük, hogy nem - , elküldjük majd a részletes tájékoztató anyagot.
Addig is előre vetítenék néhány dolgot:
A tavalyi tanév tapasztalatai: a diákok 95 %-a nagyon komolyan vette az online oktatást, rendben
megjelentek a virtuális tantermekben és dolgoztak a feladatokon.
A tanítás hatékonysága az év végi záróvizsgák és a tapasztalatok alapján; elméleti tanórák: 80%;
gyakorlati tanórák: 60-70%.
Nagyon sokszor hátráltatta a tanórák megtartását, amikor egy-egy tanulónak nem volt megfelelő
eszköze, taneszköze. A tanár számára nagyon megterhelő az online tanórára való felkészülés és
annak megtartása. Sokkal nagyobb koncentrációt és több felkészülési időt igényel, mint egy normál
tantermi óra, és ezt nehezítette az említett hiányosság. Hátráltatta mind a tanár, mind pedig a többi
tanuló munkáját.
Hogy ezt elkerüljük, a következőkre érdemes felkészülni előre:
1. Legyen a diáknak internetkapcsolattal, és web kamerával ellátott számítógépe, vagy
laptopja. – korlátozott számban az iskola tud majd kölcsönözni laptopokat.
Amelyik diák számára nem tudják biztosítani, akár iskolai segítséggel, a számítógépet/laptopot, az
internetkapcsolatot és a web kamerát, az online tanórákon, sajnos, nem tud részt venni. Számára
kiküldjük, részben önálló feldolgozásra, a tananyagot, viszont minden tantárgyból, minden 2. héten
biztosítunk az iskolában egy konzultációs napot, ahol segítséget kaphat a tanártól, és bemutathatja
az elkészült munkáit.

2. Ha át kell állnunk az online oktatásra, a tanulók bejöhetnek rajzeszközökért, rajzlapokért az
iskolába, hogy legyen mire és mivel dolgozni otthon. Tapasztalat, hogy ezt nem tette meg
mindenki, ezért a gyakorlati tanórákon ők nagyon nehezen tudtak teljesíteni.
Érdemes ismerkedni az alábbi felületekkel, mert, ezekkel fogunk dolgozni, ha erre sor kerül:
Google Class room, Discord, Zoom, Quuizlet.com, Redmenta
Akinek hiányzik valamely eszköze (pl. web kamera), érdemes azt most beszerezni, mielőtt
beindulna a felvásárlása.
Jó pihenést kívánok a szünidő még hátra lévő napjaira!
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