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Kedves Szülők!
A 1102/2020.( III.14.) vonatkozó Korm. határozat értelmében március 16-ától a Domokos Pál Péter
Általános Iskola diákjai – visszavonásig – a 2019/2020-as tanévet digitális munkarendben folytatják
tovább a tanulást.
A tegnapi napon már tapasztalhatták, hogy tanáraink megkezdték az oktatás teljes átirányítását a
virtuális térbe. A háttérben megfeszített munka folyik a digitális módszertanra való átállás érdekében,
kérem, nézzék el nekünk, ha néha elakadást tapasztalnak. A google classroom felület lesz a végleges
rendszer a digitális oktatáshoz.
Már több osztálynak, csoportnak működik a rendszere, de még egy két napot kérünk a végleges
csoportok kialakításához. Kérem önöket, hogy ismerkedjenek a rendszerrel és segítsék gyermekeiket
is. Természetesen a Kréta rendszere a hivatalos felületünk ez mellett.
Tudom, hogy minden család élete jelentős változásokat él át, a megszokott jól bevált szokásokat kell
most egy csapásra átalakítani türelemmel, és mindenre kiterjedő figyelemmel.
A gyermeknek az új helyzet többnyire izgalmas, érdekes, ezzel együtt a bizonytalanság érzését is
okozhatja. Ezért is nagyon fontos, hogy sokat beszélgessenek az új helyzetről és a kialakítandó új
szabályokról.
A gyermekek megszokták az iskolarendszeren belüli, felnőtt jelenlétében, általa vezérelt tanulási
módokat, melyeket az új helyzet jelentősen felülír. Kérem, tudatosítsa gyermekében, hogy amit most
folytat, az is tanulás. Az eredmény majdnem egyenértékű azzal, amit a hagyományos formában
szerzünk meg. Úgy kell megszerveznünk a tanulást, hogy a követelményeket teljesíteni tudják a
diákok, tehát lesz ellenőrzés és értékelés is a későbbiekben.
Bátran keresse kérdéseivel gyermeke pedagógusait, vagy engem az info@domokossuli.ujbuda.hu
címen, akár az iskola pszichológusát, hiszen számunkra is nagyon fontos ebben az új helyzetben az
Önök visszajelzése, megerősítése.
Sok erőt kívánnak ezek a napok, hetek, ám a tanári kar felkészültsége, az Önök elszántsága és a
gyermekek nyitottsága átsegít Bennünket ezen a nehéz időszakon.

Maradj otthon, maradj egészséges!
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