Kedves Szülők!

Tisztelettel szeretném néhány gondolatomat megosztani Önökkel az elmúlt két hét
tapasztalatai alapján a digitális távoktatással kapcsolatban.
Először is remélem, mindenki egészséges a családjukban, legyen szó a gyermekükről,
szüleikről, Önökről. Úgy gondolom, ennél fontosabb dolog nincs is most az életünkben.
Minden más csak ezután következhet!
Nagyon sajnálatos helyzet ez, amibe kerültünk a járvány kapcsán. Váratlanul ért bennünket,
noha hallottunk már a koronavírusról, de nem gondoltuk, hogy ilyen feladatok elé állít
minket.
Kollégáim és az én pedagógiai munkám során sem találkoztunk soha ehhez hasonló feladattal.
Mint tudjuk, minden változtatás alapos előkészítést igényel, erre azonban nem hagyott időt
nekünk a járvány.
Természetesen tudom, hogy Önöknek is szorongással, félelmekkel teli a mostani időszak,
hiszen féltik szeretteiket, a bizonytalanság érzése is kellemetlen.
Intézményvezetőként pont ezt a bizonytalanságot szeretném ellensúlyozni azzal, hogy
biztosítom Önöket arról, hogy megpróbálunk nagyon figyelni a gyermekeik oktatására, így
tantermen kívül is. Az elmúlt két hétben folyamatosan kerestük azokat a platformokat, amiken
keresztül megoldható a nagy intézmény távoktatása. Ez a folyamat még most is tart, de bízom
benne, hogy mielőbb kialakul a szokásrendje, az egységessége. Sokat teszünk érte.
A Kréta elektronikus rendszer házi feladat fülén és a Google Classroom platformján
megtalálhatják a tananyagtartalmakat. Azoknak a diákoknak, akiknek nincs rendelkezésre álló
digitális eszközük, megpróbálunk biztosítani, amennyiben lehetőségünk van rá.
Hamarosan egy kérdőívezéssel (a gyerekeket fogjuk megkérdezni) szeretnénk tájékozódni
arról, hogy hogyan értékelik a tanulók a tananyagmennyiséget, a használt platformokat.
Mindenképpen azt szeretnénk, hogy a diákok meglévő tudása ne halványuljon, sőt
amennyiben lehetséges, fejlődjön tovább. De szeretném a gyerekeket és Önöket is
megnyugtatni, tudjuk, hogy a kezdeti időszak nehéz, tehát mi türelmesek leszünk. Kérem az
összes tanítványunkat és a kedves szülőket is, hogy tegyenek ugyanígy!
Szeretném hangsúlyozni, hogy nem a szülőknek kell megtanítani a gyerekeket a
szaktantárgyak rejtelmeire, készen állnak a pedagógusok, hogy segítsenek a tanulóknak.
Nemcsak a feladatok kiadása a munkánk most, hanem a segítségnyújtás is! Nyugodtan
jelezzenek vissza az adott pedagógusnak, ha támogatásra, magyarázatra, több időre van
szükségük.
Ebben a folyamatban nagyon fontos résztvevő a gyermek, akinek most másképpen kell
viszonyulnia a tanuláshoz, önállóbbnak kell lennie, bíznia kell magában, kitartóbbá kell
válnia. Tudniuk kell, hogy ez nem tanítási szünet, hanem oktatási időszak, csak
kényszerűségből más formában, mint eddig! Meg kell tartani egyfajta rendszert az életükben.
Szorongásukat, esetleges félelmüket nekünk kell közösen orvosolnunk.
A szülőkre nagy feladat hárul, főleg az időszak elején, másként kell figyelniük gyermekükre,
de ahogy telik az idő, önállósodni fognak ebben a munkaformában is a diákok.

Véleményem szerint azonban ami most nagyon fontos, hogy fogjunk össze mindannyiunk, de
legfőképpen a gyerekek érdekében! Mi, pedagógusok csak a legjobbakat szeretnénk
tanítványainknak. Tudjuk, hogy Önök is.
Tisztelettel kérem tehát a kedves szülőket, ha problémájuk, kérdésük van, bátran keressék
elektronikusan a szaktanárokat, az osztályfőnököket, a vezetőséget. Dolgozzunk együtt! Meg
fogjuk köszönni az észrevételeiket is!
Meggyőződésem, hogy így könnyebben átvészeljük ezt az emberpróbáló időszakot!
A távoktatás minden résztvevőjének, legyen az gyermek, pedagógus vagy szülő,
tisztelettel köszönöm az eddigi munkáját, s továbbra is számítok rá!
Mindenkinek szeretettel nyújtok át egy virtuális oklevelet a helytállásáért!
Szeretettel ölelem mindannyiukat! Jó egészséget kívánok!
Vigyázzunk magunkra, egymásra!
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