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A nevelőtestület egyetértésével az alábbiakban határozom meg a  

PEDAGÓGUSOK FELADATAIT 

a koronavírussal kapcsolatos 

TANTERMEN KÍVÜLI DIGITÁLIS MUNKAREND 

idejére. 

Céljaink: 

1. A legfontosabb célunk a csoportos találkozások, a tömeges együttlétek elkerülése, a 

higiénia maximális betartása, betartatása, a vírus elterjedésének megakadályozása. 

2. Célunk a személyes kapcsolatok kizárása, a találkozások minimálisra való 

csökkentése. 

3. Célunk ugyanakkor, hogy a kialakult helyzetben biztosítsuk és közöljük a tanulókkal, 

szülőkkel az alábbiakat: 

 A tanítandó tananyag pontos kijelölése a tanulók által használt taneszközökből 

(tankönyv, munkafüzet stb) 

 A tananyag feldolgozására való javaslattétel. 

 A tananyag számonkérésére, rögzítésére, a házi feladatra  tett javaslat 

megjelölése (vázlatfüzetbe vázlatírás, mintavázlatok megküldése, kérdések 

kijelölése a tankönyvből, tanári kérdések leírása, írásbeli, szóbeli feladatok, 

feladatlapok megküldése, internetes oldalak, IKT anyagok elérhetősége….stb) 

4. Biztosítanunk és közölnünk kell a tanulók –szülők számára a pontos elértetésünket, az 

egyéni kommunikáció lehetőségét. 

 

A fenti célok elérése érdekében a vészhelyzet idejére az alábbiakat tesszük: 

1. Továbbra is a jelenleg érvényes órarend szerint tanítunk. 

2. Minden nap, minden általunk tartott tanórára a fenti célok figyelembevételével 

óravázlatot készítünk. Óravázlatot úgy, hogy értse meg a tanuló, a szülő a 

szándékunkat, továbbá követni tudják a pedagógiai akaratunkat. 

3. Ezt az óravázlatot, minden nap 17.00 - ig  

a. meg kell küldeni az osztályfőnöknek 

b. az osztályfőnök összesíti egy fájlban a megküldött óravázaltokat, majd 

18.00 - ig feltölti az osztály által használt közösségi csoportba. 

c. a tanulók másnap 14.00 – ig visszajeleznek az osztályfőnököknek, hogy 

látták az aznapi óráikon teljesítendő feladataikat 

d. azok számára, akik jelezték az osztályfőnököknek, hogy valami miatt nem 

tudják Interneten elérni a tananyagot, az osztályfőnökök átküldik Karácsonyi 

Mariannak a fájlt, ő kinyomtatja, és az óravázlatokat leadja a takarítói 

szobában, melyeket személyesen kell átvenni a naponta 8.00 – 10.00 óráig. 

e. a pedagógus köteles az osztály tanulóinak az óra idejére elérhető maradni, 

megkeresés esetén segítséget adni, azaz jelen lenni a virtuális tanórán. Erre 

a legegyszerűbb mód a Facebook csoport.  

f. a tanóra vázlatát, a KRÉTA napló kitöltésé során házi feladat részébe is fel 

kell tölteni, miután ez a hivatalos tanórai dokumentum, ezzel elkerülhetők 

az esetleges későbbi konfliktusok. 
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4. Délután, napközi időpontjában a napköziben tanító pedagógusoknak elérhetőknek 

kell lenni a Facebook csoportokban. 

5. A technika, ének, rajz, testnevelés - néptánc, etika, hon - és népismeret, cigány 

népismeret órákra nem kell vázlatot készteni. Ezeknek az óráknak az ideje alatt a 

többi tantárgy tanulásához segítséget adnak azok a pedagógusok, akiknek az adott 

időpontban órájuk lenne. Pl. a testnevelés óra ideje alatt elérhető a testnevelést 

tanító pedagógus, és a tanulók fordulhatnak hozzá más tantárgyakból segítségért. 

Amennyiben nem tud segíteni az adott pedagógus, továbbítja a tanuló kérdését a 

szaktanárnak. 

6. Az óravázlat természetszerűleg több órára is elkészíthető, megküldhető az 

osztályfőnöknek. 

 

Bogyiszló, 2020. 03. 16. 

      Boda Zoltán 

      igazgató 
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