
Buzdítás a digitális térben 

Kedves Diákok! 

Elérkezett a harmadik hét vége a digitális oktatásban. Mindannyiunk számára számos 

tapasztalatot és megfontolást tartogatott ez a három hét. Két héttel ezelőtt nagyon 

megdicsértünk benneteket, mert legtöbben szépen és zökkenőmentesen átálltatok erre a 

mindannyiunk számára sok kihívást tartogató tanulmányi rendre.  

A fent leírtak sok diákunkra igaznak bizonyulnak. Sajnos vannak azonban kivételek. Néhány 

tanuló még mindig „nyeremény nyaralás”-ként éli meg ezt a helyzetet. Pedig ez a kényszerű 

helyzet korántsem az. Gyerekek ez digitális oktatás, azaz pontosan olyan oktatás a digitális 

térben, mintha az osztályodban ülnél. Haladni kell az anyaggal, számon kérni, osztályzatokat 

szerezni! Az még csak rendjén lenne, hogy az új helyzet miatt késtek egy-egy feladattal. 

Gondolom, sokszor összetorlódik az anyag, segítesz a családodnak, kinti munkák, stb…Azt 

hiszem ti is rájöttetek, hogy ez hosszútávon csak akkor működőképes, ha beosztod az idődet. 

Pánikszerűen, utolsó pillanatban elküldeni valami fércmunkát, az nem a legjobb megoldás.  

Ugyanakkor nem ez a legrosszabb…hanem az, hogy valaki még ennyit sem tesz meg. A 

kilencedik osztálytól az érettségizőkig tudnék sorolni tanulókat, akik nem dolgoznak, vagy 

megszégyenítően kevés feladatot oldanak meg, küldenek vissza. A személyiségi jogaitokra 

tekintettel nem sorolok fel neveket, nem is tenném, de tisztelettel jelzem az érintett tanulók felé, 

hogy a tolerancia idáig tartott. Kapott mindenki elég haladékot, türelmet, megértést. Eltelt 

három hét, mindenki jelezhette volna, ha van valami tényleges problémája a lustaságon és a 

hanyag nemtörődömségen túl. Kizárólag azt tudom elfogadni, hogy valakinek nincsenek meg 

a megfelelő eszközei (laptop, notebook, számítógép, tablet, okostelefon), vagy nincs internete. 

Ebben és csakis ebben az esetben holnap 2020.04.03-délig legyetek szívesek jelezni az 

osztályfőnökötöknek, ha fennáll bárhol ilyen helyzet. (bár tudom, hogy jelezni sem tud, akinek 

nincs eszköze, de kérem azok is jelezzenek, akik tudják vagy sejtik, hogy valamelyik társuknak 

ilyen problémája van!) Ezek a tanulók hétfőn papír alapon megkapják a 3 hét anyagát, és nosza 

lehet a szünetben dolgozni! Mert aki eddig nem dolgozott, attól úgy gondolom, elvárható, hogy 

a szünetben pótoljon. Annak is kiváló ez az idő a pótlásra, aki tetemes lemaradással bír. Annál 

is inkább, mert aztán bekerülnek az elégtelen osztályzatok a Mozába. A szünet vége az utolsó 

haladék mindenkinek. Az érettségizőket egyébként is le kell zárni április végén. 

Gondolkodjatok kedveseim! Hogyan zárjuk le azt, akinek kimarad a tanévből egy-másfél 

hónap. Bízzunk abban, hogy a kormány talál megoldást az érettségi vizsga megszervezésére, 

nagyon bízom abban, hogy így lesz. Nem lehet, hogy négy év munkája kárba vesszen! Ha csak 



egyetlen megoldás kínálkozik is, higgyétek el, mi megszervezzük az érettségit, ha mindenki 

éjjel-nappal ügyelni, dolgozni fog, akkor is!!! De, akkor kérem az együttműködéseteket. Több 

végzős van, aki nem reagál a különböző tantárgyakra, figyelmeztessétek egymást. Egy bizonyos 

számú üzeneten, felhíváson túl, mi már tehetetlenek vagyunk. Lehet, hogy van olyan, aki 

lélekben már feladta? Senki ne tegye! Húzzátok meg még ezt a néhány hetet!  

A másik kérésem, mind a diákok, mind a tanárok felé. A munkaidő az 8:00-16:00-ig tart. Ebben 

az időben intézzük a tanulmányokat! Mindenkinek van családi élete, nektek éppúgy, mint a 

tanáraitoknak. Senki sem köteles este tízkor neked azonnal válaszolni, mert mondjuk te délig 

aludtál, és éppen este értél oda, hogy azt a feladatot megold, és kérdésed van…Akkor az a 

kérdés várjon másnap reggelig. Munkaidőben viszont mindenki köteles a kérdéseidre 

válaszolni, tiszteld meg a tanáraidat azzal, hogy ezt szem előtt tartod a közös munkánk során. 

Minden kérdést, panaszt a kosziszmhkigazgato@gmail.com email címre kérek, messengerben 

senki ne írjon rám, ott nem tudunk érintkezni! Ha emailt írtok, válaszolni fogok. 

A híres Szent Benedek által alapított Bencés rend jelmondata: „Ora et labora!” Magyar 

fordításban: Imádkozz és dolgozz! Nektek most a tanulás a munkátok. Kitartani a 

kötelességben, ez nagy feladat, csak a legjobbaknak sikerül. 

Legnagyobb egyházi ünnepünk közeleg, ha templomba most nem is mehetünk, az éterben 

együtt imádkozhatunk a világgal! 

 

Szeretettel, 

 

Mező-Halász Krisztina 

intézményvezető 
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