
Igazgatói tájékoztató a távoktatás jelenlegi helyzetéről a Budakeszi Nagy Sándor József 

Gimnáziumban - 2020.03.23. 

 

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok! 

Tájékoztatni szeretném Önöket a tantermen kívüli oktatás jelenlegi helyzetéről, az eddigi 

tapasztalatinkról.  

Március 16.-tól iskolánkban is távoktatás formájában folyik az oktatás. 16-án hétfőn a 

tantestület megállapodott abban, hogy az eredeti órarend megtartásával fogja megszervezni az 

új munkarendben való oktatást, és még aznap kérdőíves formában felmértük a családok otthoni 

IKT lehetőségeit. Az első hétre azt tűztük ki célul, hogy a Kréta rendszerben, a házi feladat 

fülön tájékoztatjuk a gyerekeket az órai tananyagról, a tanóra szerkezetéről és a házi 

feladatokról. Ez lehetővé tette azt, hogy ne maradjanak ki értékes munkanapok, és minden diák 

a szokásos módon juthasson információhoz. Így a távoktatásra való átállás gyakorlatilag egy 

nap alatt megtörtént. Közben az egységes felülethasználat gyors és hatékony kiépítése zajlott. 

A Google Classroom közös interaktív oktatási platform használata mellett döntöttünk, mivel 

iskolánk rendelkezik a G-Suite for Education keretrendszerrel, (saját nsjg.eu végű email-címe 

van minden diáknak és tanárnak, és megfelelően nagy a tárhely is) ez lehetőséget nyújt arra a 

jelenlegi helyzetben, hogy diákjaink számára az online térben egy biztonságos környezetben 

tudjuk megteremteni a tanuláshoz szükséges feltételeket. A digitális osztályterem 

alkalmazásban a hét közepére az adatfeltöltés, a csoportok létrehozása, a felület 

lehetőségeinek első áttanulmányozása megtörtént. Péntekre már az iskola több, mint 90%-a 

ezt a felületet használta az együtt-tanuláshoz. Hétfőtől pedig a Classroom lett a közös 

munkavégzés egységes felülete.  

Az elmúlt héten folyamatosan gyűjtöttük az információkat a tanulóktól, és egymástól is.  

A hétfői online megbeszélésen az első hét tapasztalatai alapján – a diákok és tanárok 

visszajelzéseit felhasználva –az eddigi közös irányelveinket a következőkkel egészítettük ki: 

1. 2020. 03. 23-tól a Krétába csak az óra témáját írjuk be, a házi feladatok, az óraszervezés, 

tananyagkiadás egységesen a Google Classroomban történik. A Kréta házi feladat 

oldalán erre fogunk hivatkozni. 

2. A tananyagot a szaktanárok legkésőbb a tanóra kezdetéig feltöltik a Classroomba. 

3. A feladatok teljesítési határidejét a szaktanárok megjelölik. Ezt a felület jelzi a diákok 

számára, segítve az egyéni időbeosztást. 

4. A szaktanárok az online órák és az online konzultációk időpontját legkésőbb az óra előtt 

egy nappal  közzéteszik a felületen. 

5. A távoktatás módszereiről a szaktanár a tantárgy sajátosságai, a csoport létszáma, saját 

adottságai, lehetőségei alapján egyénileg dönt. 

6. A tavaszi szünetig legalább egy osztályzat megszerzésére adunk lehetőséget minden 

tantárgyból. Fontos, hogy a diákok éljenek ezekkel a lehetőségekkel. 

7. Ha a tanuló akadályoztatott a tanulásban, (pl. beteg) a szülők haladéktalanul jelezzék 

ezt az osztályfőnöknek, aki a közös felületen megosztja ezt az információt a 

szaktanárokkal. 



Reméljük annál eredményesebb lesz ez a tanítási/tanulási módszer, minél tapasztaltabbak 

leszünk benne. Ehhez próbálunk keretet adni közös irányelveinkkel, de a folyamat során 

mindannyiunknak toleránsnak, türelmesnek és segítőkésznek kell lennünk egymással. 

Igazi meglepetést okozott és nagy örömmel tölt el, hogy ilyen gyorsan, rugalmasan és nagyobb 

problémáktól mentesen sikerült ehhez a helyzethez alkalmazkodnunk. Nagyon büszke vagyok 

minden kollégámra, akik hatalmas elszántsággal, elkötelezetten, az igazi együttműködés 

reményében láttak neki a feladatnak. Gimnáziumunk tanulói pedig teljes egészében partnerek 

voltak ehhez. Ilyen sok átgondolt, felnőtt megnyilvánulást, ennyi pozitív reakciót nagyon régen 

tapasztaltam kajla kamaszoktól, mint az elmúlt héten. 

 Kedves Nagysanyisok!  

Nagyon büszkék vagyunk rátok, igazán nagyszerű ilyen diákokat tanítani! Tudjuk, hogy vannak 

közöttetek, akiknek ez a módszer „kifejezetten bejön”, és vannak, akik hiányolják a személyes 

magyarázatot, a tanári „terelgetést”. Vannak, akik lassabban haladnak, és sokszor alig érik utol 

magukat. Bizony ezzel mi, a tanáraitok is így vagyunk. Bárhogy legyen is, most ez van, ezt kell 

megtanulnunk jól csinálni. Nehogy feladjátok, mert még sok van hátra! Tartsátok a lelket egyre 

jobban fáradó tanáraitokban is! Ha Ti ügyesen, pontosan dolgoztok, ők szárnyra kapnak! 

Kedves Szülők!  

Megható segítőkészséget tapasztaltunk az Önök részéről is. Szeretném megköszönni 

valamennyi tanártársam nevében a sok biztatást, az elismerő szavakat, a pozitív, építő 

véleményeket. Köszönöm, hogy partnereink ebben a helyzetben is. Kívánom, hogy a kihívás 

időszaka mihamarabb érjen véget, és utána úgy összegezhessük majd a tanulságokat, hogy a 

diákok nagyszerűen elsajátították a tananyagot, és olyan igazi együttműködés alakult ki a 

tanulók, tanárok és szülők között, amiben mindhárom fél élvezettel vesz részt. 

Kívánok egészséget, higgadtságot, felelősségteljes döntéseket és cselekedeteket! 

 

Őszinte elismeréssel és szeretettel, 

 

Budakeszi, 2020.03.23. 

Borók Edit 

a Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium igazgatója 

 

  


