
ISB felső tagozatos digitalis oktatás protokoll 

Kedves Szülők! 

Sajnos ismét a tavaly márciusihoz hasonló helyzetben találtuk magunkat. Szerencsére tanultunk a 

tavalyi tapasztalatokból és átértékeltük a módszereket és gyakorlatokat. Természetes, hogy egy 

„normális” iskolai nap élményeit nem tudjuk megteremteni a gyermekek számára online, de arra 

törekszünk, hogy a lehető legközelebb legyünk a normális rendhez. Ez magában foglalja az iskolában 

megszokott napirend megtartását, beleértve a szüneteket és tanórákat. Az alábbiakban mellékeljük 

a következő hetekben követendő protokoll fő pontjait. Természetesen ezeket rendszeresen 

felülvizsgáljuk majd a hatékonyság alapján. 

A tanórák beosztása: tanóráink az iskolai napirendet követik majd. Legyen az óra személyes online 

találkozás a tanárral vagy a diák számára önállóan megoldandó feladat, a tanárok minden tanóra 

elején hívást kezdeményeznek és online vonalban maradnak a diákokkal a tanóra időtartama alatt, s 

szükség esetén kérhetik a tanár segítségét. Ehhez természetesen szükséges, hogy a diákok 

laptop kamerája be legyen kapcsolva. Kérjük szépen a szülők segítségét ezen gyakorlat 

megtartásához, hiszen így tudnak a tanárok megfelelő támogatást nyújtani a diákok részére. 

Oktatási platform: Minden videóhívás a Teams-en keresztül fog zajlani. A tanárok több platformot 

is használhatnak, mint például a Padlet vagy az Edmodo, az érdeklődés és a változatosság 

fenntartása érdekében, de a hívások mindig Teams-en keresztül zajlanak, majd esetlegesen más 

platformra irányítják a tanulókat írásbeli vagy egyéb munkákhoz. 

Kérjük, jelszavakkal vagy belépéssel kapcsolatos problémákkal forduljanak IT munkatársunkhoz, 

Horváth Jánoshoz: janos.horvath@isb.hu 

Órarend: Gyermekeik a szokásos órarendi beosztást fogják követni. Ezt kérjük, helyezzék ki otthon 

jól látható helyre, a gyermek íróasztala közelében! Kérjük, emlékeztessék a gyerekeket, hogy 

szünetekben, ebédszünetben mozogjanak, az órák alatt pedig lehetőség szerint ugyanazon a helyen, 

lehetőleg egy asztalnál tartózkodjanak, hogy összpontosítani tudjanak, minden zavaró körülményt 

kiküszöbölve. 

Hiányzás: Felhívjuk figyelmüket, hogy a tanárok hiányzónak írják be a diákot, aki nincs jelen az 

online tanórán és előre nem szóltak erről a tanárnak. A diákoknak kötelező részt venniük 

minden órán, beleértve a testnevelést, a művészeti és ének-zenei foglalkozásokat, a dráma és 

IT órákat. 

Osztályozás: az érdemjegyek hozzátartoznak a mindennapi élethez, még ha nem is tűnnek 

lényegesnek. Csakúgy, mint a múltban folytatott online oktatás során, hacsak a diákok nem 

igényeltek plussz időt a feladat benyújtásához vagy nem tudtak elfogadható okot adni arra, hogy 

miért nem adtak be egy-egy feladatot, a le nem adott munkákra a tanárok 1-est fognak adni. 

Érdemjegyeket gyakran fognak kapni a tanulók. 

Néhány jótanács:  

mailto:janos.horvath@isb.hu


➢ Ha valamilyen probléma vagy aggály merül fel, először legyenek kedvesek az adott tanárnak 

jelezni, csak azt követően az osztályfőnöknek és csak utána a tagozatot vezető 

igazgatóhelyettesnek.  

➢ Kutatások bizonyítják, hogy a diákoknak sokat segít, ha fegyelmezett rutint alakítanak ki, 

amelynek része például, hogy az online órák alatt nem fekszenek le a kanapéra vagy az 

ágyra, rendszeresen mozognak és csak meghatározott időpontokban vesznek magukhoz 

ételt, uzsonnát. 
 


