Tájékoztatás a tantermen kívüli , digitális munkarend bevezetéséről
Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, nappali
és esti tagozatos tanulóinkat, hogy
figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) kormányrendeletre,
március 16-ától az oktatás digitális munkarendben zajlik, mind a tanulók, mind a tanárok
otthonról tanulnak, dolgoznak.
A nappali tagozatos tanulóink jellemzően a Google Classroom, a Redmenta, Skype,
Messenger online platformokon és csatornákon állnak kapcsolatban egymással,
a
tanáraikkal, osztályfőnökükkel, kapják a tananyagot , juttatják vissza a megoldott
feladatokat.
Egyidejűleg a KRÉTA rendszert is használjuk, a tanórákat, a házi
feladatot, a kapott osztályzatokat a már megszokott módon itt is rögzítjük. A digitális
tanítási rend kialakítása, „beállása” után törekszünk arra, hogy a tanulók osztályzatokat
kaphassanak, így a tanév eredményes lezárásának – bárhogyan alakuljanak is a továbbiak részünkről ne legyen akadálya.
A felnőttoktatásban tanulóink a már megszokott csatornákon ( Face Book és Messenger
osztálycsoportok) kapják a tananyagot, valamint a KRÉTA rendszer E-ügyintézés
funkcióját használva is kiküldjük. Ha van olyan tanulónk, aki nem jutott hozzá a
tananyaghoz vagy az oktatással kapcsolatosan bármilyen gondja van, keresse iskolánkat a
megszokott humanszakkozep@vnet.hu központi e-mail címen, vagy 7.30-15.30-ig tartó
munkaidőben a 27/315-153 telefonszámon. Kérem esti tagozatos tanulóinkat, hogy a
március 20-21-ei tanítási napon még legyenek türelemmel, a felnőttoktatásban tanító
óraadók többségének is új ez a helyzet, de mindenki igyekszik a rendkívüli helyzetben
mindent megtenni az oktatás folyamatosságának biztosításáért.
A külső szakmai gyakorlatok ( kórházak, szociális otthonok, bölcsőde) szintén digitális
oktatási munkarenden kerülnek megvalósításra. A nappali tagozaton ez már megoldott, a
felnőttoktatásban az eljárásrend még kidolgozás alatt áll.
Az iskola a rendkívüli helyzetre való tekintettel – további intézkedésig - egy műszakos
munkarendben, 7.30-15.30-ig tart nyitva, a technikai dolgozókon túl az iskolavezetés egy
tagja minden nap munkaidőben ügyeletet tart az intézményben. A külső terembérlők
bérleti szerződését a helyzetre való tekintettel felmondtuk.
Kérek minden nappali tagozatos tanulót, a helyzetet ne rendkívüli tanítási szünetként
fogja fel, egészségének és
családja, barátai egészségének védelmében MARADJON
OTTHON, használja ki jól a rendelkezésre álló időt, tanulásra, pihenésre, feltöltődésre.
Amennyiben bármilyen közérdekű információnk lesz ( a tanítás folytatása, érettségi és
szakmai vizsgák, stb.) , a már megszokott csatornákon ( osztályfőnökök, Messenger és FB
osztálycsoportok, iskolai honlap, KRÉTA rendszer) tudatjuk azt.
Vigyázzatok/vigyázzanak egymásra! Remélem hamarosan újra találkozunk, az üres iskola
nagyon szomorú és lehangoló….
Vác, 2020.március 20.
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