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Kedves Táncsicsosok!
Talán most úgy tűnik, milyen jó, hogy nem kell iskolába jönni, de bízom benne,
mindenki megértette és felfogta ennek súlyát és magára nézve a felelősségét.
Ahhoz, hogy a tanév mindenki számára sikeresen záruljon, nagy szükség van
részetekről is az együttműködésre, a pozitív hozzáállásra és arra, hogy nap mint
nap rávegyétek magatokat az otthoni tanulásra. Nem lehetetlen a feladat, de nem
is könnyű. A szaktanárok segítségével, útmutatásai alapján kell önállóan
haladnotok a tananyagga.l Természetesen lehetőséget kínálunk a problémák
megbeszélésére, válaszolunk a feltett kérdésekre. Ehhez mindannyiotok és
mindannyiunk részéről fegyelmezett munkára van szükség. Mondhatnám, ideje
felnőni, kicsit felnőtté válni.
A kialakult helyzet miatt iskolánkban a digitális munkarendre vonatkozóan az
alábbi döntések születtek:
- minden diáknak létre kell hoznia egy saját nevével kezdődő (pl.
nagysándor88@gmail.com) gmail-es címet, amelyen keresztül az írásos
anyagokat, vázlatokat, ppt-ket, feladatokat, tananyag kijelöléseket,
linkeket meg fogjátok kapni. Erre vonatkozóan további információkat már
az osztályfőnököktől megkaptátok.
- kijelöltük azokat a tantárgyakat (ének, rajz, művészetek, testnevelés,
honvédelmi ismeretek), amelyekből egy határidőre elkészített beadandó
lesz a tantárgy sikeres teljesítésének feltétele. A beadandó témákat,
határidőket, tartalmi-formai követelményeket ezen a héten minden osztály
megfogja kapni a gmail fiókján keresztül.
- a többi tantárgyból folyamatos tananyag feldolgozás történik. Ennek
legnagyobb része önálló munka lesz, amelyhez a szaktanároktól írásos
anyagokat, vázlatokat, ppt-ket, video-kat, linkeket, tankönyvekből,
munkafüzetből kijelölt, feldolgozandó tananyagokat a már említett gmail
fiókon keresztül kapjátok meg. Ezek az információk már szerdától
kiküldésre kerülnek folyamatosan.
- a www.webex.com felületen keresztül fog megtörténni a személyes
konzultáció. A konzultációs időpontokat minden osztály meg fogja kapni,
gyakorlatilag lesz egy új órarend, amely azokat az időpontokat
tartalmazza, hogy a már említett felületen keresztül mikor milyen
tantárgyhoz, tanárhoz kell bejelentkezni. Ezekre az órákra a szaktanárok
fognak „meghívni” benneteket. Ez azt jelenti, hogy a felület linkjét
kiküldik az e-mail címetekre, s arra kattintva tudtok (kell) csatlakoznotok
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az online órához. Ezt a felületet március 23-án indítjuk el, addig mindenki
megkapja az órarendet.
- a számonkérésnél továbbra is az írásbeli és szóbeli lehetőség marad. Az
írásbeli számonkérés lehet: beadandó egy témáról, esszé, feladatlap.
Lesznek olyan írásbeli számonkérések, amelyhez egy linket kaptok, s erre
kattintva elindul az idő, amely a feladat megoldására rendelkezésre áll.
Szóbeli feleltetésre a webex felületen lesz lehetőségük a tanároknak.
Kedves diákok!
Kérlek benneteket, hogy megfelelő komolysággal és felelősséggel álljatok az
előttünk álló feladatokhoz. Ne halogassátok a kiküldött anyagok
feldolgozását, a tananyag elsajátítását, mert összecsapnak fejetek felett a
hullámok. Legyetek aktívak az online órákon, bátran tegyétek fel a
tananyaghoz kapcsolódó kérdéseiteket.
Amint az érettségivel kapcsolatosan információink lesznek, természetesen
továbbítjuk az érintettek felé. Ti most mindannyian úgy készüljetek, hogy az
érettségi vizsgára jelentkezésnek megfelelő tárgyakból, a megjelölt szinteken
kell vizsgát tennetek.
8.00 órától 14.00 óráig tartunk ügyeletet tanítási napokon. Ez idő alatt
kereshettek bennünket telefonon (34/353-708), illetve kérdéseiteket
megírhatjátok az iskola e-mail címére (kozpont@tancsics-kisber.sulinet.hu)
is.
Mindenkinek eredményes munkát kívánunk!
Vigyázzatok magatokra és családtagjaitokra!

