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Tisztelt Szülők! 

 

 

 

Eltelt egy hét a digitális munkarend bevezetése óta, ezért szeretnék megosztani Önökkel 

néhány gondolatot, amelyek további közös munkánk során talán mindannyiunk segítségére 

lehetnek.  

 

Mindenekelőtt nagyon köszönöm Önöknek és kollégáimnak az együttműködést, az 

összefogást és a türelmet annak érdekében, hogy a tanévet sikeresen tudjuk folytatni, illetve 

szükség esetén befejezni.  

 

Csépe Valéria szavait idézem, amelyek az adott szituációt röviden szemléltetik. „A 

koronavírus-veszély olyan különleges helyzet, amelyhez mindannyiunknak 

alkalmazkodnunk kell. Gondoljon bele, hogy az életünkben a kicsi változások is milyen 

frusztrációval járnak, hát még a mostaniak. Most mindenkinek megvan a maga feladata. 

A szülőé például az, hogy állandó támogatást adjon a gyermekének. Az otthon tanuló 

gyermeke mellett a szülőnek persze most egy olyan világban is jelen kell lennie, amihez 

nem ért, mert amúgy nem az ő dolga lenne. Bármi is történjen, tudatosítani kell: a tanítás 

most is a pedagógusok feladata.” 

 

Mindannyian, - szülő, gyerek, tanár – azon munkálkodunk, hogy ezt a feladatot közösen 

a legsikeresebben tudjuk végrehajtani. Mivel ezt az oktatásformát mindannyian most tanuljuk, 

ezért a legjobb szándék ellenére is természetesen mindannyian vétünk hibákat. A szülők, akik 

a munka mellett segítik gyermekeiket a tanulásban, olykor joggal ingerlékenyebbek a 

gyerekükkel, de kérem, ne ragasszák át gyermekeikre ezt a frusztrációt! A gyerekek szépen 

meg fognak felelni az elvárásoknak, beletanulnak az otthoni tanulásba.  

A kezdeti nehézségek után, miután mindenki segített megtalálni gyermekének a megfelelő 

platformokat, kérem, Önök a továbbiakban abban segítsenek nekünk, hogy ösztönözzék 

gyermekeiket a tennivalók beütemezésére, a feladatok határidőre történő visszaküldésére, 

az önálló tanulásra! 

Eltérő a tantárgyanként megadott határidő, melyet a feladatok visszaküldésére kérünk. A heti 

egyórás tantárgyaknál természetesen több, sőt van olyan tantárgy, ahol akár 1 hónapra előre 

kiadjuk a feladatot (pl. rajz, ének, etika). Azoknál a tantárgyaknál azonban, amelyekből heti 3- 

4-5 órája van a gyermeknek, rövid határidőt adunk, hiszen a következő anyaggal a gyermek 

csak úgy tud továbbhaladni, ha az előzetes ismereteknek birtokában van.  

 

 A számonkérés módja is változik természetesen. A kollégáim által az előző hetekben 

leadott tananyagból megtervezett dolgozatok nagy részét még hagyományos módon írattuk 

meg, hiszen ezeket az ismereteket gyermekeik még a tantárgyi órákon sajátíthatták el. Ezt 

követően azonban a legfontosabb a gyermekek hozzáállása, szorgalma lesz, hogyan 

kapcsolódnak be a munkába, mennyire együttműködőek. A lényeg tehát a munkába történő 

bekapcsolódás, a folyamatos együttműködés a pedagógussal. Természetes, hogy a gyermek a 

tanári magyarázat hiányában, - amelyet a szülő nem minden esetben tud pótolni, - nem tudja 

olyan mélységben elsajátítani az adott tananyagot, mint az iskolában, ezért kérem Önöket, 

elsősorban az előbb leírtakra ösztönözzék gyermekeiket. A legfontosabb a feladatok határidőre 

történő teljesítése, hogy a pedagógus lássa, hogy a gyermek részt vesz a munkában, foglalkozott 

a tananyaggal. Amennyiben segítséget igényeltek, kollégáim eddig is szívesen álltak 
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tanítványaik és Önök rendelkezésére kérdéseik esetén a különböző platformokon. Ez a 

továbbiakban is így lesz. 

  

Annak érdekében, hogy megkönnyítsük a többgyermekes családok munkáját, ahol 

esetleg egy eszköz áll rendelkezésre a 3, 4, esetleg 5 gyermek számára, - amelyeket ráadásul 

párhuzamosan kellene alkalmazni, - felajánlom Önöknek a lehetőséget, hogy tablet-eket 

igényeljenek az iskolától. Az eszközök kölcsönzésére szerda estig van lehetőség. Ezt követően 

rászorultsági alapon határozzuk meg, hogy kik azok, akiknek rendelkezésére tudjuk bocsátani 

a tableteket. 2020. 03. 25. (szerda) éjfélig várom azoknak a szülőknek a jelentkezését a 

következő email címen, akik élni kívánnak ezzel a lehetőséggel: igazgato@bezeredj-

paks.sulinet.hu A tablet-ek kiadása ezt követően átvételi elismervény ellenében történik az 

iskola titkárságán előre egyeztetett időpontban.  

 

Észrevételeiket, ötleteiket, kéréseiket továbbra is várom a fenti elérhetőségen. Kérem, 

osszák meg velem tapasztalataikat, amennyiben az valamilyen módon további segítségünkre 

lehet mindannyiunknak! 

 

Segítő együttműködésüket továbbra is köszönöm.  

 

Paks, 2020. 03. 24. 

 

 Tisztelettel: 

 

 

 Kovácsné Pál Krisztina 

 intézményvezető 
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