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Kedves Szülők! 

A világjárvány következtében mindannyian úgy érezhettük, hogy percek alatt vett az életünk 

oly nagy fordulatot, hogy talán még mindig csak kapkodva loholunk az események után. 

Ahogyan Maruzsa Zoltán államtitkár úr levelében is olvashatták, a hatékony védekezés 

érdekében, 2020.03.16-tól digitális munkarendre állt át az oktatás. A mi intézményünknek is 

villámgyorsan kellett intézkedni a tananyag átadásának, és számonkérésének mindkét fél 

(tanár-diák) oldalról megfelelő digitális kommunikáció kidolgozásáról. 

A mi intézményünk, mint tudják a Mozanapló rendszerét használja, ezért jobb megoldásnak 

tartottuk a Google Drive felületén dolgozni. Az első hét tapasztalatai után azt láttuk, hogy a 

közös felületet szükségessé vált a pedagógusoknak egyénileg működtetni. A héten ennek 

kialakítása is megtörtént, illetve tantárgyanként és pedagógusonként folyamatban van.  

Nagyon szerettük volna elkerülni, hogy a gyermekeiket, tanítványainkat túlterheljük. Ennek 

egyik megoldására azt találtuk ki, hogy blokkonként kapják a tananyagot, azaz egy tantárgyat 

egyszer egy héten. Ennek megfelelően úgy reméljük, a diákok megkapják azt a szabadságot, 

hogy a hét folyamán maguk osszák be a tanulási idejüket. Sok intézmény tantárgyanként küldi 

a tananyagot, a napi órarendnek megfelelően. Mi úgy döntöttünk, bízunk a tanítványainkban, 

hogy a heti egyszeri számonkérés működni fog. Jelenleg ennél diákbarátabb megoldást nem 

tudunk. Önök dolgozó emberekként valószínűleg átérzik, hogy mi is számadással tartozunk a 

digitális munkarendben végzett munkánkat illetően. Pedagógus kollégáim annyi, és csak annyi 

tananyagot kérnek számon, amennyit a normál munkarendben működő tanmenet tartalmaz. 

Tudjuk, hogy sokszor nehéz a gyerekeknek követni, és néhány tantárgy meg sokkal nagyobb 

odafigyelést és erőfeszítést igényel ebben a munkarendben. Higgyék el, mindannyian a 

tanítványok érdekeit tartjuk szem előtt, testi-lelki-mentális harmóniájukra igyekszünk figyelni. 

Tisztelettel kérem a szülőket, álljanak mellénk ebben a nehéz helyzetben, és lássuk az esetleges 

problémát és annak megoldását nagyobb távlatokba menően és minél nagyobb empátiával. 

Amennyiben gondjuk van akár a digitális munkarenddel, akár más egyéb probléma áll fenn, 

kérem az osztályfőnököknek jelezzék, és ők továbbítják hozzám a jelzést. A 

koszisztan@gmail.com email címet továbbra is használhatja bárki, amennyiben az egyéni 
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rendszerben nem tud eligazodni. A szent.istvan.ujf@gmail.com email címen személyesen is 

írhatnak nekem. A Gondviselő Isten irgalmába ajánlom családjainakt! Nagy szeretettel kérem 

mindannyiukat, hogy holnap délben a Szentatyával való imádsághoz minél többen 

csatlakozzunk! Mondjunk el egy Miatyánkot a szeretteinkért, a ránkbízottakért! Ne feledjük: 

„Az Istenszeretőknek minden a javukra válik”. Talán még ez a sok szempontból megterhelő 

helyzet is.  

 

Köszönettel,        Újfehértó, 2020.03.24. 

Mező-Halász Krisztina 

intézményvezető 

mailto:szent.istvan.ujf@gmail.com

