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A 2020. március 16-tól életbe lépett tantermen kívüli, digitális munkarend teljeskörű bevezetése igényel pár nap felkészülési időt. 
Tanáraink a miniszterelnöki bejelentés óta azon dolgoznak, hogy a lehető legáttekinthetőbb és leghatékonyabb módjait találják meg 
ennek az új oktatási formának. 
 
Biztonsági kérdések 
A legfontosabb üzenet, hogy a lehető legkevesebb fizikai, személyek közötti kontaktussal próbáljuk megoldani az oktatást az 
elkövetkezendő hetekben, esetleg hónapokban. Így kérem, hogy a diákok ne jöjjenek be az iskolába és egymással se találkozzanak. 
Használják ki a virtuális tér adta lehetőségeket, és azon keresztül tartsák a kapcsolatot egymással, tanáraikkal. 
 
Új órarend 
Szerdától kezdve új órarend szerint tanítunk. Ennek lényege, hogy lesznek úgynevezett „kontaktórák”, amelyek során a diákok a 
tanárukkal és bizonyos esetekben egymással is közvetlenül tudnak kommunikálni. Mivel ezek az órák sokkal nagyobb koncentrációt 
igényelnek tanulótól, pedagógustól egyaránt, ezeknek az alkalmaknak a számát a régi órarendhez képest alacsonyabban állapítottuk 
meg. Tagozattól, specializációtól és évfolyamtól függően napi 3-4 ilyen kontaktórát tervezünk. Ezek mellett lesznek ún. „konzultációs 
órák”, amikor a diákoknak egyesével vagy kisebb csoportokban lesz lehetősége a tanárral együtt dolgozni. Természetesen az eddig 
megszokottnál is nagyobb szükség lesz önálló munkára, tananyagok egyéni feldolgozására, digitális formában beadandó anyagok, 
házi dolgozatok készítésére. 
Az ún. készségtárgyak (rajz, ének, testnevelés) tanórai szinten ugyan nem lesznek beépítve az órarendbe, de az ezeket a tárgyakat 
tanító kollégák – együttműködve a közismereti tárgyak tanáraival – azon munkálkodnak majd, hogy a tananyagot színesebbé, 
élvezhetőbbé, könnyebben feldolgozhatóvá tegyék, és diákjaink kreativitását is használják, fejlesszék. 
 
Változatlanul rendkívül fontosnak tartjuk a tehetséggondozást valamint a felzárkóztatást. Tehát ha egy diák igényli – akár azért, mert 
az átlagosnál magasabb szinten képes/szeretné elsajátítani a tananyagot, akár azért, mert úgy érzi, lemaradt valamelyik területen – 
továbbra is bizalommal fordulhat a tanárához. Az erre való időkeretet az új órarendben is biztosítjuk. 
 
Az új órarend része lesz a heti legalább egy osztályfőnöki óra is (természetesen van arra is lehetőség, hogy igény esetén ennél 
többször is találkozzanak az osztályok a virtuális térben). Így szeretnénk fenntartani és erősíteni az osztályközösségeket, az 
osztályfőnök-diák kapcsolatot.  
 
Két tanítási nyelvű képzés 
Iskolánk specialitása, a célnyelven való oktatás különleges hangsúllyal szerepel a digitális munkarendben is. A „csibék” (a kny. 
osztályokba járók) célnyelvi- és azon belül szaknyelvi képzése a megszokott magas színvonalon folytatódik. A „nulladik” év végi 
nyelvi vizsga is tervbe van véve, bár a különleges helyzet miatt nyilván az eddigiektől eltérő formában zajlik majd. Erről a 
csoportvezetők, osztályfőnökök időben értesítik majd a tanulókat. 
 
Érettségi 
Jelenleg nincs még felsőbb döntés az érettségi vizsgák változtatásáról. Végzős osztályaink érettségi vizsgákra való felkészítését az új 
tanítási rendben is folytatjuk. Szerencsére a ballagás közeledtével a diákok már amúgy is jól álltak a tananyag feldolgozásával, így 
nem jelent majd problémát az utolsó simítások más oktatási módszertan szerinti elvégzése.  
Ahogy megszületik az érettségi vizsgákat érintő minisztériumi/kormányzati döntés, haladéktalanul értesítjük a diákokat a 
tennivalókról.  
 
Kréta 
Az elmúlt tanévben már megismert e-Kréta rendszer továbbra is működik. Ebben lehet majd nyomon követni a tananyagban való 
előrehaladást és a kapott osztályzatokat. Az osztályozás alapja az új oktatási rendnek megfelelően módosul majd. Sokkal nagyobb 
hangsúlyt kapnak a beadandó anyagokra kapható jegyek, de a modern kommunikációs felületeknek köszönhetően várhatóan 
felelésre, dolgozatra, és órai munkára is lehet majd jegyet kapni. Ennek mikéntjét majd a gyakorlat alakítja ki.  
Az órai jelenlétet, a kontaktórákon való részvétel alapján tudja majd a tanár adminisztrálni a Kréta felületén. 
 
Esetleges technikai problémák  
Bár a felméréseink szerint diákjaink túlnyomó többsége rendelkezik olyan eszközzel (laptop, otthoni asztali számítógép, 
okostelefon), és megfelelő sávszélességű internet hozzáféréssel, amelyek segítségével be tud majd kapcsolódni a napi munkába, de 
ha ezzel kapcsolatban kérdésük, aggályuk merülne fel, kérem, jelezzék az iskola e-mail címén, és megpróbálunk valami alternatív 
megoldást kitalálni. Azt előre jelzem, hogy sajnos eszközök kölcsönzését nem tudjuk megoldani.  
 
Ügyintézés 
Az iskola – bár immár túlnyomóan elektronikus kapcsolattartással – továbbra is működik. Kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal 
bármilyen kérdésük, tanítással, tanulással kapcsolatos problémájuk esetén. Akár telefonon, akár e-mailben készséggel állunk a 
rendelkezésükre. 
 
Budapest, 2020. március 17. 
 
 Hutai László 
 intézményvezető 
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