
 

Tisztelt Szülők, Kedves Tanítványaink! 

 

Bizonyára mindenki értesült már arról, amit a honlapon és az eKréta trendszerben is 

hírül adtunk, hogy a kormánydöntés értelmében március 16-tól új oktatási munkarend 

lép életbe a koronavírus járvány terjedése miatt. Így „Tantermen kívüli digitális oktatási 

munkarend” kerül bevezetésre.  Ennek lényege az, hogy az oktatás módjának 

megváltoztatásával biztosítani fogjuk diákjaink számára a tanuláshoz való jogukat, a 

tananyag átadását, a tanulmányi követelmények teljesítését úgy, hogy az személyes 

kapcsolatot nem igénylő online vagy egyéb formában történjen. Ez új módszertanokat 

igényel. A módszertani ajánlásokat az oktatásért felelős miniszter közzé teszi. Ezek 

elsajátítására és alkalmazására tantestületünk készen áll, a technikai háttér biztosított. 

Azonban az új munkarendben való működés komoly kihívást jelent mindannyiunk 

számára. Kérek ezért minden pedagógus kollégát, diákot és szülőt, hogy közösen 

oldjuk meg a nehézségeket. De lássuk azt is, hogy a váratlanul kialakult helyzet egy 

olyan kihívás, amely komoly innovációs lehetőséget is jelent mind a pedagógiai-

szakmai megújulást, mind pedig a tanulási szokásokat és módszertant tekintve. Mi, 

pedagógusok úgy tekintünk erre az állapotra, szituációra, amelynek kreatív 

megoldásával továbbra is hozzá tudjuk segíteni diákjainkat jövőjük, és a közös jövőnk 

sikeréhez. De ennek feltétele a folyamat minden szereplőjétől az összehangolt, 

egymást segítő, és tisztelő magatartás, a tenni akarás. 

Művészeti tagozatos diákjaink számára, a gimnazistákhoz hasonlóan, a közismereti 

tárgyak oktatását távoktatási rendszerben fogjuk megoldani, mivel az iskola épülete 

oktatás céljából nem látogatható. A gyakorlati tárgyak óráinak ellátásával kapcsolatos 

információk  esetében egyelőre türelmet kérek, egyeztetés alatt van a fenntartóval. A 

szükséges személyes tárgyak elvitelének rendjét, amennyiben a szabályzók 

ismeretében lehetőség nyílik rá, később tesszük közzé. 

Az előttünk álló feladatok megoldására vonatkozó eljárásrendünket a folyamatosan 

megjelenő jogszabályok, és ajánlások tartalma szerint fogjuk kialakítani, ezért kérek 

mindenkit, hogy kísérje figyelemmel honlapunkat, az eKréta rendszerben küldött 

üzeneteket. 

Kedves Tópartisok! 

Bizonyára szükségünk lesz egy rövid időre a további munkafolyamat részleteinek 

kidolgozásához.  



Addig is osszátok be jól az időtöket, tartsátok szinten a megszerzett tudásotokat, ne 

hagyjátok halványodni azt, amit eddig megszereztetek. Mindannyian azért fogunk 

dolgozni, hogy szoros együttműködéssel, nagyobb odafigyeléssel, hatékony 

módszerek választásával továbbra is alapos tudást szerezhessetek. Mindent 

elkövetünk azért, hogy eredményesek legyetek, elképzeléseitek teljesülhessenek, és 

a továbbtanulásban senkit ne érjen hátrány. 

Biztosan állítom, hogy a legyőzésre váró akadályok végül is sikeres tanévet 

eredményeznek majd számunkra, de ehhez egymást támogatva, közös célért küzdve 

kell dolgoznunk. 

 

A sikeres együttműködésben bízva,  

tisztelettel: Dr. Vizi László Tamásné, igazgató 


