Tisztelt Szülők!
Köszönjük, hogy az elmúlt napokban is éreztük támogatásukat és igyekezetüket abban, hogy
minél kevesebb zökkenővel történjen meg a digitális otthontanulási rendszerünk fölállítása és
használatba vétele.
Sok-sok visszajelzést kaptunk önöktől és a gyerekektől. Ha néha döcög is, de elindult, és úgy
tapasztaljuk, hogy a gyerekek igyekeznek, érdeklődnek, legtöbbjük dolgozik, a kisebbeknél
pedig óriási erőfeszítéseket tesznek a szülők, hogy együtt tudjanak tanulni gyermekeikkel,
minél jobban tudják támogatni őket.
Érzékeljük azonban azt is, hogy ahányan vagyunk, annyi féleképpen értelmezzük az
otthontanulást. Elözönlöttek bennünket az ingyenes digitális és online lehetőségek,
tananyagbankok, gyakorló feladatok, tankönyvek, interaktív platformok… Elérkezett tehát az
idő, hogy rendet vágjunk ezek között, és eredeti célunknak megfelelően egyetlen közös,
egységes rendszert használjunk iskolai szinten – közös elvek és egységes gyakorlat alapján.
Ezért kialakítottuk a TEAMS – OTTHONTANULÁSI HÁZIREND-et. Célunk tehát az egységesség,
az érthetőség, a következetesség, a mértékletesség és legfőképpen a használhatóság.






2020. március 23. hétfőtől csak a TEAMS rendszeren keresztül küldenek a
pedagógusok tananyagokat, feladatokat, indítanak online tanórákat vagy online
dolgozatírásokat. Szeretnénk ezzel egyszerűsíteni a családok életét – hiszen így csupán
egyetlen felületet kell nyomon követni. Erre a felületre várjuk az elkészített feladatok
visszatöltését is. Kérjük, hogy minden más platformot kerüljenek.
A TEAMS rendszerben az otthontanulás és az otthoni napirend kialakításának az
alapja az eddigi ÓRAREND. Így készüljenek a gyerekek, e szerint tervezzék a tanulni
valót és a házi feladataikat.

A TEAMS-ben az intézményvezető megbízása alapján, munkaidő beosztás szerint
vannak online jelen a kollégák. Ebben az időben vagy online tanórát tartanak, vagy
rendelkezésre állnak, hogy megválaszolhassák tanítványaik kérdéseit, segítséget
nyújthassanak nekik a tanulásban:
o Tanítók és szaktanárok:
 naponta 9.00-13.00 között és
 17.00-18.00 között
o Napközis tanítók:
 13.00 – 18.00 között (ha tantárgyat is tanít, akkor is ebben az időben áll
rendelkezésre – leginkább a tanulás segítése és online gyakorlásban
kérhető a segítségük
 óraadó napközis tanítók 15.00 – 18.00 között (1.c; 3.a; 4.a osztályok)
o Az óraadók azokon a napokon vannak online, amikor egyébként is tanórájuk
lenne
(Benkovics Éva, Csákó Józsefné, Dr. Csányi Istvánné, Kiefer Zsuzsa, Sípos Ferencné,
Szép László, Pehrné Bencze Edit tanítványai)
Természetesen az üzenetek, a feladatmegoldások nem tűnnek el – a kollégák látják azokat,
dolgoznak, javítanak, készülnek az óráikra – de az azonnali választ és online segítséget csak a
fenti időtartamok alatt tudjuk garantálni.



A TEAMS-nek kialakítottuk a jól nyomon követhetőségét: annak érdekében, hogy a
gyerekek is rendszerben tudjanak dolgozni, napirendjük jól követhető és tartható
legyen.
o A következő óra tananyagát a tanórát megelőző nap délutánján töltjük föl
o Mindig megadjuk a házi feladatok határidejét a Teamsben
o A dolgozatokat 1 héten belül kijavítjuk és értékeljük – a Krétába beírjuk a
jegyeket.
o Figyelünk a dolgozatok heti és napi számára, a témazáró dolgozatokat 1 héttel
korábban jelentjük be, a kisebb röpdolgozatokat megelőző órán jelezzük.
o Akkor adunk online dolgozatírás időpontot a Teamsben, ha azt már
bejelentettük a Krétában!
o A beadandó feladatok formátumát meghatározzuk (pdf; world; pptx; jpeg;)
o Nem kérjük feladatok otthoni nyomtatását
o A mértékletesség vezérel bennünket
Értékelési rendszerünk változatlan – a pedagógiai programunkban meghatározott módon
adjuk a jegyeket, végezzük az ellenőrzéseket és értékeléseket.


Egyértelművé tesszük, hogy: (a feladat kijelölések során jelezzük a diákoknak)
o mi a házi feladat
o mi a szorgalmi feladat,
o mi a tanórai munka,
o mit tervezünk feleletnek
o mi a röpdolgozat
o mi a témazáró dolgozat

Szeretném arról is tájékoztatni Önöket, hogy pedagógusainknak kötelező a Kréta napló
vezetése. Az oktatási kormányzattól kapott tájékoztató alapján a gyermekek jelentlétének az
adminisztrálását egységesen végezzük. Ugyanide fölkerülnek a tanórai anyagok és házi
feladatok is, de ez ne zavarjon meg senkit – ez a pedagógusok adminisztrációs kötelezettsége
(Viszont a szülőnek is jó lehetőség, hogy rákérdezzen gyermekénél, hogyan áll a feladataival?)
Számítunk továbbra is együttműködésükre. Látjuk, hogy kik azok a gyerekek, akik igyekeznek,
akik rendszeresen tájékozódnak a TEAMS-ben, akik készítik a feladatokat – és bizony azokat
is, akik még nem foglalkoztak tanulással. Az osztályfőnökök minden csoport munkájába bele
látnak – így 1-2 napon belül megkeresik azokat a szülőket, akiknek a gyermekei nem végzik
otthoni tanulmányi munkájukat.
Bízom benne, hogy sikerült kapaszkodót adni, és a hétköznapjaink beállnak az új rendszer
szerint.

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Tankerületi Központ kijelölése alapján azoknak a
tanulóknak, akiknek a napközbeni felügyeletét a szülő nem tudja megoldani – a Dunakeszi
Széchenyi István Általános Iskola látja el munkaidőben 8-17 óra között. Erre vonatkozó
igényüket az időpont, a gyermek neve, osztálya megjelölésével az alábbi címen tehetik meg:
iskola@dunakeszikorosi.hu.
Köszönöm a figyelmet:
Kárpáti Zoltánné

