
Tisztelt  Igazgató Úr, Tanári Kar! 
 
Immár két hét telt el az iskolán kívüli digitális oktatásból. Gondoltam visszajelzéssel 

lennék az iskola felé, hogyan is működik ez otthon. A Szülői Tanács tagjaként, a…. 

osztály képviseletében a szülői véleményekre támaszkodom, de egyéb saját 

tapasztalatom is van, hiszen felsőbb évfolyamba is jár gyermekünk. Legelőször is 

szeretnénk köszönetet mondani a tanároknak, hogy kitartó munkájukkal, 

segítőkészségükkel, támogatásukkal segítik a diákok munkáját. Látjuk, hogy az ö 

részükről is nagy kihívást, munkaidőn túli energiát vesz igénybe. Igazgató Úr részéről 

is nagy átszervezést igényel az oktatás, a kialakult helyzet miatt. A diákok 

lelkiismeretesen és sokat tanulnak otthonukba, így elmaradásuk sem lesz talán.  Ha a 

korlátozások nem lennének, akkor sem tudnának sokkal több időt tölteni egymással. 

Többektől hallom, sokkal több időt, órákat fektetnek egy-egy tantárgyba, főleg az extra 

nyelvet tanulók. Hosszú órákba telnek a kidolgozós témák. Időnként nehézséget okoz 

a kialakított napi rutinba, hogy az adott napi órarenden nem szereplő tantárgy is küld 

anyagot rövid határidővel a szintén nem órarendi napra beadandó feladattal vagy 

számonkéréssel. Ez torlódást okoz a kialakított egyéb határidős leadandó 

feladatokban. A feladatok megértéséhez, számításokhoz csatolt internetes oldalak 

segítenek a megértésben, de egyéni munkára is szükség van. Sok feladatot kapnak a 

diákok, elmondásuk szerint többet, mint a normál tanítási formában. 

A tanárok lelkileg is támogatják diákjainkat, nemcsak a vallástanár, de az osztályfőnök 

is. ( A mi osztályunk tapasztalata).  

Ahogy az idő telik, hiányzik a gyerekeknek a társaság, a barátaik. Már nem annyira 

tetszik, hogy a gép előtt ülnek egész nap. Hiányzik az iskolai közösség.  

Meg szeretném említeni a szülők, családok kitartó munkáját is. Azon kívül, hogy a 

szülők segítik, támogatják gyerekeiket ebben a helyzetben, még a háztartásról és a 

főzésről is többet kell gondoskodni. Hiszen eddig az étkeztetés nagy részét is az iskola 

oldotta meg. Nem felejtjük el azt a tényt sem, hogy tanáraink nagy része is szülő, anya 

akinek szintén van gyereke és őt is segíteni kell. 

Köszönjük a kitartó munkát azoknak a családoknak, egyedül nevelő szülőknek, akik 

háztartásában akár több gyermek is tanul egyszerre, idő-és eszközhiányt (számítógép, 

internet) nem kímélve. 

Mindenkinek köszönjük a támogatást, biztatást, a kitartó munkát, a napi imádságot. 

Köszönettel és tisztelettel  x. y 

Az Úr vigyázzon mindnyájunkra!  

 


