
Kedves Szülők! 

Ahogy Igazgató úr korábbi levelében olvashatták, iskolánkban a digitális oktatásra való átállást egy külön 
munkacsoport segíti, és azon dolgozunk, hogy egységes, biztonságos felületen legyen elérhető minden 
tananyag, feladat. 

Az alábbiakban szeretnénk összefoglalni a tudnivalókat és a teendőket. 

Milyen online platformon történik a tanulási környezet kialakítása?  

Egységesen a Microsoft Office termékét használjuk, ezen belül a diákságnak a OneNote-
osztályjegyzetfüzet használatát kell elsajátítani. Kizárólag ezt a felületet használjuk. 

A virtuális keretrendszer működtetéséhez videós segédanyagokat készítettünk. 

 A belépést segítő videó itt található meg. 
 A további használatot pedig ezek segítik. 

Amennyiben a fenti linkek nem működnek, másolja be a böngészőjébe: 

https://drive.google.com/drive/folders/1suJusBv0-OBgCD-BWV3V9KKNS42zj64J 

https://drive.google.com/drive/folders/1HTQmxUO6ml5PY3-zwV0OFW91pDx7CRqN 

Feladatok, munkamenet: 

1. Első és legfontosabb kérésünk minden diákhoz, hogy még a mai napon (szerda) lépjen be a 
felületre a videó segítségével, keresse meg az osztályait, csoportjait. 

Akinek a belépéssel problémája akad, segítséget kérhet itt: hd.sztg@gmail.com 

2. Még ezen a héten, csütörtökön, pénteken megérkeznek minden tantárgyból az első kis 
feladatok, melyek inkább a használatot ellenőrzik. Fontos, hogy PÉNTEKIG mindenki jelezzen vissza a 
tanárainak, hogy lássuk, minden diák megérkezett a csoportba, elkezdte használni a felületet. 

3. Hétfőtől az alábbi rendszer áll fel a felső tagozat és a gimnázium számára. (Egyelőre próbaidő, 
ha szükségesnek látszik, módosítunk rajta.) 

Tematikus napok szerint kerülnek a heti tananyagok kiosztásra. Ugyanezeken a napokon kell 
leadni az adott tantárgyakból az elkészített anyagokat, produktumokat. 
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Tanárok elérhetősége konzultáció céljából folyamatosan, az eredeti (offline) órarend szerint. 
(Idegen nyelvekből, matematikából a konzultációk során is lehet újabb, megértést, gyakorlást segítő 
feladatokat kiadni.) 

A fenti órarend tehát nem jelent azt, hogy az adott tantárggyal csak aznap foglalkozik a diák. Pl. 
hétfőn reggel 8.15-kor magyarból és történelemből kap feladatokat, megjelölve a beadási határidőt, 



ami kis feladat esetén szólhat aznapra, de lehet 1, akár több hét múlva. A következő napokban saját 
józan időbeosztása szerint dolgozik rajta. Kérdés, elakadás esetén biztosan megtalálja a tanárt az 
eredeti órarend szerinti órák idején és bátran felteheti kérdéseit. Így szabad időbeosztásban dolgozik, 
majd az előre megadott (hétfői) napon 17 óráig kell feltöltenie a megoldásait.  

Az alsó tagozaton a tanítók fogják kialakítani a követhető és teljesíthető heti rendet. 

Javasolt napi munkarend  

 8:00-8:15 közös lelki napindítás (Terv szerint digitálisan közzéteszünk egy bárki által 
követhető imát.) 

 8:15 feladatok megjelenése 
 8:15-15:40 kötött konzultációs idő a szaktanárral eredeti órarend szerint 
 9:00-17:00 szabad munkaidő beosztással munkavégzés 
 17:00 leadás határideje. 

Technikai háttér  

Kérjük, hogy ahol technikai gondot okoz a belépés – nincs, vagy nincs elegendő digitális eszköz a 
családban (okos telefonról is működik), jelezzék a hd.sztg@gmail.com email címen. Egyéb technikai jellegű 
problémákkal is ide fordulhatnak. 

Ahogy elkezdtük használni felületet, érzékeljük, hogy nagyon erősen leterhelt a rendszer. Sokszor lassú, 
nem minden megy elsőre. Emiatt egyrészt türelmet kérünk, másrészt fontos kérésünk, hogy a diákok az 
egymás közötti kommunikációra, csetelésre ne ezt a felületet használják. 

A digitális munkarendről… 

Mindnyájan tudjuk, hogy a digitális oktatás egészen új kihívások elé állít mindenkit. Diákokat, 
tanárokat, szülőket. Ráadásul ez csak egy kis szelete a nagy egésznek, amely mindnyájunkat belülről 
és mélyen érint. Nagyon fontos az összefogás, a bizalom és az egymás segítése. Megváltozik a diákok 
feladata. Sokkal több önállóságra, egyéni tananyag feldolgozásra, saját okos időbeosztásra lesz 
szükség. Bíztatunk mindenkit, hogy merjen belevágni és merjen segítséget is kérni. Tudjuk, hogy nagy 
a tét: fontos, hogy mindenki be tudja fejezni ezt a tanévet és ne kelljen pl. nyáron pótolni. 

Nehézséget okozhat az is, hogy nekünk, tanároknak sincs rutinunk abban, mennyi feladatot 
szabad, érdemes adni a diákoknak. Azt sem látjuk, mennyi terhet jelent ez otthon a szülők számára. 
Kérjük, ha a munkaszervezéssel, feladatok mennyiségével kapcsolatban kérésük, észrevételük van, 
bátran írjanak erre a címre: digitalis.sztg@gmail.com 

Bízzunk egymásban, a Gellértes Közösségben, az összefogás erejében. De még inkább bízzunk a 
Gondviselésben, az egymásért elmondott imák erejében! 

Budapest, 2020. március 18. 

A digitális oktatásért felelős munkacsoport 


