
Kedves Szülők és Tanulók! 

 

Az E-Kréta és az Office365 használatával ezen a héten elkezdődik iskolánkban a digitális 

oktatás. Az első hét az új rendszer kiépítésével, kollégák számára az új módszertan 

átgondolásával telik el. 

Kérem a szülőket, hogy kövessék figyelemmel gyermekük tanulását. Ezen a héten minden 

tantárgyból tájékoztatót küldünk arról, hogy milyen tananyagot, milyen módszerrel fogják 

tanulóink elsajátítani a tanév hátralévő időszakában. Fontos, hogy minden tanuló minden 

tantárgyból mielőbb visszaküldje az e héten kiadott házi feladatot szaktanárának, mert csak 

akkor fogjuk látni, hogy a tanulók elérhetősége helyesen került-e beállításra. Szeretnénk elérni 

azt, hogy a jövő héten már csak egyedi belépési problémákkal kelljen foglalkoznunk és a tanítás 

legyen az elsődleges. 

Több hónapig tartó, eddig számunkra ismeretlen oktatási formát kezdtünk el hosszabb 

előkészítés nélkül. Ehhez hozzájárul a tanuló számára is ismeretlen otthonról tanulás. Igen 

fontos a helyes napirend kialakítása és a tanulás megtervezése. Ebben kérem az Önök 

odafigyelő, segítő együttműködését. 

A tanítási módszerek között egyéni tanulás, közösen végzett munka és távoktatás egyaránt 

szerepelni fog tantárgyanként eltérő mértékben. Lesz amikor a tanuló maga osztja be az idejét, 

míg egyes tanórák videokonferencia formájában lesznek megszervezve.   

 

Kérem, hogy tantárgyakkal kapcsolatos problémáikkal elektronikus formában közvetlenül 

tanárkollégáimhoz forduljanak. 

Az intézményvezetés felé felmerülő kérdéseket, problémákat az intezményvezetes@vbg.hu e-

mail címen várjuk. A levelek tárgyában jelöljék meg a kérdések típusát, mert így gyorsabban 

az illetékes kollégához kerül a levelük: 

-    Technikai probléma (E-KRÉTA vagy Office365) 

-    Tanulói betegség, távolmaradás 

-    Egyéb. 

 

Kérem a szülőket, amennyiben a tanuló betegség miatt nem tudja teljesíteni feladatait, azt e-

mailben vagy telefonon az osztályfőnöknek jelezzék. A betegség ideje alatt a tanulótól nem 

várunk beküldendő feladatokat.    

 

Felhívom a figyelmüket, hogy amennyiben kollégáink videókat küldenek, audio- vagy 

videokonferenciát tartanak a tanulóiknak, azt más célra felhasználni (pl. mém), újra 

szerkeszteni tilos (részben vagy egészben). Ez a tevékenység minden esetben személyiségi 

jogokat sért. 

 

Paks, 2020. március 18. 

 

       Csajági Sándor 

       intézményvezető 
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