
Tájékoztató új munkarend bevezetéséről a Budakeszi Nagy Sándor József Gimnáziumban 

2020.03.17. 

Tisztelt Szülők és Diákok! 

Tájékoztatni szeretném iskolánk diákjait és Önöket, kedves Szülők, hogy a mai napon a Tantestület 

kidolgozta az iskolánkban érvényes – a Kormány 1102/2020. (III.14,) számú határozatának megfelelő, 

a kiadott módszertani ajánlás szempontjait is figyelembe vevő – új digitális tanrend alapjait, és 

általános irányelveit, amely biztosítja azt, hogy a gimnáziumi tanítás és oktatás az új munkarend 

keretében is alkalmas legyen a tanulók tanulmányi követelményeinek teljesítésére.  

1. A kapcsolattartás a pedagógusok és a tanulók között többféle helyen és módszerrel valósul 

meg: 

a) A Kréta rendszerben az eddig megszokott módon tájékoztatjuk a diákokat és/vagy a Szülőket 

minden közérdekű információról.  

b) A tantárgyi feladatkiadás kapcsán –ugyancsak a Kréta rendszerben– a tanóra címéről, a házi 

feladat „fül” alatt pedig a tanóra tartalmáról, a felhasznált eszközökről, a teljesítendő 

feladatokról és az elvégzendő tananyag határidejéről informáljuk a diákokat. Ez lesz az átállási 

folyamat elején az elsődleges feladatkiadási mód, amit a digitális oktatás teljes időszaka alatt 

meg kívánunk tartani, amennyiben ez szükséges. Így teljesül az, hogy a szülők is 

informálódhatnak az oktatás folyamatáról.  

c) A tanulási folyamat nyomonkövetése (segítségnyújtás a felkészülési folyamatban és a 

tananyag elsajátításának ellenőrzése, értékelése) a szaktanár által megjelölt módon és 

formában történik, mivel ez nagymértékben függ a tantárgy sajátosságaitól. A témazáró jellegű 

számonkéréseket továbbra is legalább egy héttel előre be kell jelenteni. A tájékoztatást erről, 

és a felkészülés javasolt módjáról minden szaktanár elküldi majd a tanítványainak. 

d) A későbbiekben egy közös interaktív oktatási platform használata mellett döntöttünk, 

amiben jelenleg már/még adatfeltöltés folyik. Az iskolánk rendelkezik a G-Suite for 

Education keretrendszerrel, ami lehetőséget nyújt arra a jelenlegi helyzetben hogy diákjaink 

számára az online térben egy biztonságos környezetben tudjuk megteremteni a tanuláshoz 

szükséges feltételeket.  

A rendszer rövid ismertetése: A diákok a tananyagot a megfelelő helyre kattintva a következő 

oldalról érhetik majd el: https://sites.google.com/nsjg.eu/tananyag/főoldal Ez az oldal úgy fog 

funkcionálni, mint egy faliújság, a tananyaghoz tartozó fontos információk, képek, videók 

lesznek majd a felületen osztályonként és tantárgyanként.  

A napi oktatási rutinhoz a G-Suite rendszer további lehetőségeket is kínál. A legjobban 

valószínűleg a Google Classroom (Google Tanterem) lesz kihasználva, ahol a tanárok 

rendszeres időközönként tudnak anyagokat és feladatokat megosztani a diákokkal. Ezen a 

felületen keresztül a feladatokat természetesen be is kell/lehet majd adni, amit a tanárok 

előzetes tájékoztatás alapján értékelhetnek. 

Ezen túl a G-Suite rendszerből várhatóan a következőket fogjuk használni: Drive (online 

tárhely), Google Meet (konferenciabeszélgetés), Dokumentumok, Űrlapok, stb. Ezeket a 

programokat / rendszereket leginkább kipróbálás / felfedezés útján lehet majd megismerni.  

Kedves Diákok! Ahhoz, hogy a közös platform mielőbb felállhasson, a Ti gyors 

együttműködésetekre is szükség van. Kérjük, az alábbi teendőket mihamarabb végezzétek el, 

hogy az adatfeltöltés, csoportokba sorolás és az összerendelések minél gyorsabban 

megtörténhessenek. 

Feladatok diákoknak: 

 Jelszóigénylés (szükség esetén): beléptek a https://sites.google.com/nsjg.eu/tananyag/főoldal 

oldalra és itt legfelül találjátok az „nsjg.eu E-mail cím jelszó igénylés” linket. A megfelelő 

https://sites.google.com/nsjg.eu/tananyag/főoldal
https://sites.google.com/nsjg.eu/tananyag/főoldal


űrlapot kitöltve lehet új jelszót igényelni. A belépési paraméterek az általatok megjelölt e-mail-

címre érkeznek. 

 Belépni a saját nsjg.eu-s E-mail címmel tudtok, majd ezután a Google Tanterem fület 

megkeresve lehet jelentkezni a tanárok által meghirdetett kurzusokra.  

 Informatika órán szükségünk van az Microsoft Office termékekre, így akik még nem 

rendelkeznek vele, azoknak a https://o365.oh.gov.hu/ oldalon kell regisztrálni, majd a 

lépéseket követve le lehet tölteni jogtisztán az Office 365 termékeket. Ehhez a segítség a héten 

fel fog kerülni a felületre. 

2. Általános irányelvek: Kiküldtünk egy kérdőívet az otthoni informatikai háttér felmérésére. 

Ennek tapasztalata alapján igyekszünk az online kapcsolattartás formáit iskolai szinten 

összehangolni, és a digitális tanítás/tanulás folyamatában előtérbe helyezni az offline 

ismeretmegosztási módot, amikor csak lehetséges. Ezzel szeretnénk segíteni abban, hogy a 

családban tervezhetőbbé váljon a számítástechnikai eszközök használata.  

A számonkérési formákat, módszereket is igyekszünk sokszínűvé tenni. A 

számonkérés/ellenőrzés módja, formája bejelentetten történik. 

Az eredeti órarendet megtartottuk, ezzel szeretnénk biztosítani tanulók és tanárok számára is 

a felkészülés/felkészítés ritmusát. Fontosnak tartjuk azt, hogy ne terheljük túl a tanulókat, 

lehetőségük legyen a megszokott módon, kis lépésekben elsajátítani a tananyagot. Emellett a 

megfelelő tempójú és eredményes előrehaladást is így látjuk biztosítottnak. 

3. Iskolai számítástechnikai eszközök használata: Abban az esetben, ha valamilyen feladat 

elkészítése akadályba ütközik, (pl. otthon elromlott, vagy nem hozzáférhető a gép, nincs 

internet…) jelezni kell a szaktanárnak és Bábik Zoltán intézményvezető helyettesnek. 

(telefonon, vagy nsjgigh2@gmail.com) Ilyen esetben, beosztás alapján van lehetőség az iskolai 

számítástechnikai eszközök helyszínen történő használatára. 

Azoknak a pedagógus kollégáknak, akiknek otthon nem áll rendelkezésükre megfelelő 

infrastruktúra szintén lehetőségük van az iskolai számítástechnikai eszközök helyszínen 

történő használatára 

4. Ebédrendelés a szokásos módon történik, előre kicsomagolt módon vehető át az iskolában, 

egyeztetett időben. 

5. Az iskola nyitvatartása: Hétköznap: 7.00-16.00. Amennyiben zárva van a bejárati ajtót, 

kérjük csengetni!  

Kedves Diákok! 

Mi, tanárok elhivatottan és meggyőződésből igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a következő 

időszakban a tanulás folyamatában a lehető legtöbbet segíthessünk nektek. Természetesen az 

eredmény elsősorban rajtatok múlik majd. Ebben a tanulási formában mindenképpen sokkal nagyobb 

a ti felelősségteljes viselkedésetek, fegyelmezett folyamatos felkészülésetek jelentősége, mint eddig 

bármikor az életetekben. Nagy kihívás ez mindenkinek. Mindnyájan valami olyat csinálunk most, amit 

eddig még soha. Mi azt gondoljuk, hogy a jó együttműködés, az egymás iránt tanúsított türelem, a 

jószándék és a tudatos önfegyelem nyomán meglepően jó eredmények születhetnek! Nekünk ez a 

tervünk, legyetek ebben a partnereink! 

 

Budakeszi, 2020.03.17. 

Borók Edit 

igazgató 
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