
Online oktatás tájékoztató 2020.11.11 

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! 

Elérkezett az a helyzet, ami tulajdonképpen már egy ideje a levegőben volt, és akár már az 

elmúlt hetek bármelyikén is bekövetkezhetett volna. A mai naptól átáll az intézmény az online 

oktatásra. Számítottunk rá, és éppen ezért teljes mértékben fel is készültünk erre az oktatási 

helyzetre. Szeretnénk, ha a lehetőségekhez képest minden a legnagyobb rendben zajlana. Ehhez 

azonban szükséges tudatosítani néhány nagyon fontos tudnivalót és tényt. Az online oktatás 

az nem irányított szabadidő, hanem egy oktatási forma!!! Ez esetünkben azt jelenti, hogy az 

órák idejében online formában vagyunk jelen mindannyian. Nem fogadunk el kifogást, a 

hiányzást vezetjük a Mozanaplóban és minden esetben igazolni szükséges a távolmaradást. 

Miként az iskolai oktatás esetében, e helyzetben is csak szülői (akiknek még maradt) és orvosi 

igazolást fogadunk el a távolmaradás esetében.  

Nyomatékosan kérem a szülőket, hogy annak ellenére, hogy a gimnazisták már képesek 

önállóan tanulni, kövessék tanulmányaikat, előrehaladásukat, és a Mozanapló bejegyzéseit! 

Számos negatív tapasztalatunk volt a tavaszi időszakban, amely tapasztalatok következtében 

szigorítottuk az online oktatás rendjét. Voltak tanulók, akik csak az anyag igen kis részét 

juttatták vissza, dolgozták fel. Nem szeretnénk, ha ez megismétlődne. Felmértük a technikai 

hátterét az intézményünkben járó tanulóknak, ám az eredmények azt erősítették, hogy nem a 

technikai eszközök hiánya, mindinkább a szándékos „lógás” áll a mulasztások hátterében. 

A szülők segítsége és a gyerekek szorgalma nélkül nem fogunk tudni kielégítően haladni az 

online időszakban. Nagyon fontos azt látni, hogy számtalan felszólítás, hívás után a szaktanár 

már tehetetlen és eszköztelen. Aki most lemarad, az nehezen vagy nem fog tudni pótolni amikor 

visszajövünk, különösen, hogy a visszajövetel időpontját lehetetlen megmondani.  

Azt hiszem, nem kell részletezni, hogy a végzősöknek miért és mennyire fontos az érettségi 

vizsgáig fennmaradó pár hónap. Mi mindenben segítünk, de ehhez partnerek kellenek. 

Nyomatékosan kérem a szülőket és a tanulókat, hogy a pedagógusokat lehetőleg munkaidőben 

(8:00-16:00-ig) keressék tanulmányi és egyéb kérdésekkel.  

Bármilyen kérdéssel forduljanak bizalommal az osztályfőnökökhöz, írjanak az 

osztálycsoportokba! Mindezeken felül az iskola email elérhetőségein is lehetőség van 

bármilyen jelzésre. 

Mindannyiunknak kívánok jó egészséget, és a gondviselő hitbe vetett kitartást! 

Mező-Halász Krisztina 

intézményvezető  


