Tisztelt Szülők!
A jezsu.hu honlap átalakult. A kezdő oldal mától a távoktatásról ad információkat.
Intézményi hírek - távoktatás órarend - távoktatási segítség a classroommal
kapcsolatosan és lelkisegítség lehetősége
természetesen a régi honlap innen ugyanúgy elérhető.
Röviden összefoglalom a távoktatásunk mikéntjét.
Az évfolyamokra alkottunk egy digitális órarendet. Ebben napokra lebontva látható,
hogy mely tantárgyakból lesz bejelentkezés az adott napon. Az évfolyamon minden
osztálynak ugyanaz az órarendje, akár A , B ,S vagy C.
Az osztályok tanárai létrehozták a saját Google Classroomjukat pl. 10. B osztály
matematika, 7.A osztály biológia , stb. Ezekbe a csoportokba már minden diákot
felvettünk, hiszen mindenkinek van jezsu.hu -s saját e-mail címe. Ennek a
működését szinte minden diákunk ismeri, de rövid segítő videók folyamatosan
kerülnek fel a jezsu.hu honlapra.
A digitális órarend szerint minden munkanapon az órarendben szereplő
tantárgyakból reggel 8.00-kor megnyílik a feladatsor, azaz a digitális tananyag.
Benne a visszaküldendő anyagokkal, határidőkkel.
A diák saját maga tervezheti meg, hogy a kiadott feladatok alapján melyikkel kezd,
melyeket hagy későbbre. FONTOS, HOGY A FELADATLAPOKHOZ
HOZZÁRENDELT, A DIÁKOK ÁLTAL EGYÉNILEG VISSZAKÜLDENDŐ
ELLENŐRZŐ ANYAG a megadott határidőig visszatöltésre kerüljenek a
csoportba.
A legrövidebb határidőnek min. 12 órának kell lennie a megjelenés után. A kiosztott
feladatok különbözősége miatt a határidő hosszúság változó lehet - 1 nap, 2 nap, 1
hét. A feladat készítőnek egy időkorlátot is be kell állítania a feladatnál, amikor lezár
a visszaküldő rendszer. Kértük a kollégákat, hogy ez a lezárás ne essen egyik nap
sem este 20 óra és reggel 8 óra közé, mert a diákoknak az éjszakát alvással
kellene tölteniük, nem a beadandók írásával.
Ezekre a kollégák érdemjegyeket fognak adni - amelyek megjelennek és a DINÁban követhetőek lesznek ugyanúgy a szülők és diákok számára is.
HA a diák beteg - és akadályoztatva van a feladatok elvégzésével, akkor kérjük,
hogy a szülő e-mailben, sms ben jelezze az osztályfőnök felé hivatalosan ennek a
tényét. Az osztály classroomban egy rövid üzenetként jelenjen meg ez a tanító tanár
felé a beteg diák részéről.. Az osztályfőnök a hivatalos szülői megkeresés
eredményeként igazolja majd a tanár felé
Tananyagok - tanórák
tervezhetőek - mikor jelennek meg - 1 tanórai vagy 2 tanórai anyagot tartalmaznak ezeket mikorra kell teljesíteni.

Egyenlő terhelés tantárgyanként
Törekszünk arra, hogy ne legyen aránytalan a megterhelés, de mivel most először
digitális minden tanóránk így ez a kezdetekben előfordulhat. Beépített ellenőrző
csatornákkal (szakmai felügyelet munkacsoport vezetők részéről, diákok jelzése
osztályfőnök felé) igyekszünk segíteni ezen.
Fakultációs órák
A továbbtanulást és érettségit segítő fakultációs órák órarendi beépítéséről a
szaktanárok a csoportjaikkal egyeztetve közösen döntenek, hogy mely nap vagy
napokon legyen közzététel belőle.
Napirend - éjszakák és nappalok felcserélődése
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szülők segítség gyermekeik napirendjét közösen
megtervezni, átbeszélni. Úgy érezzük, hogy a rájuk szabadult idő, ingyenes gigabájt
mennyiségek, online játékok és közösségi oldalak még az erősebbeket is kihívások
elé állítják. Ha nincs követhető napirend, elvégzendő feladat akkor hamar felborul a
nappalok és éjszakák rendje; a való és a virtuális világ összekeveredése. Úgy
érezzük, hogy a diákjaink részéről nem lesz hiány ígéretekből, amelyeket Önök felé
fognak mondani és tenni. Legyenek éberek és ellenőrizzék az ígéretek betartását.
Javasoljuk, hogy üljenek le közösen velük. Beszéljék át, mit várnak tőlük a digitális
oktatási helyzetben, mik a kéréseik feléjük. Alakítsák ki előre közösen, a gyerek
véleményét is kikérve, hogy ha ebben hibáznak - hibázni mindenki hibázik - akkor
ilyen és ilyen következményekkel kell majd számolniuk. Talán így könnyebben
lehet majd segíteni őket.
Nevelési területen is igyekszünk segítséget nyújtani Önöknek. A honlapon
megtalálják az iskolai lelkészségi csoport tagjainak, az ifjúságvédelmi felelősnek és
az iskolapszichológusnak az elérhetőségeit, akikhez bizalommal fordulhatnak!
A honlapon igyekszünk minden fontos információt megosztani Önökkel. Kövessék
ezeket.
Köszönettel
Polák Péter

