
SZENT MARGIT GIMNÁZIUM  
Bevezető gondolatok az új oktatási rendhez – v1.0 

Avagy: még inkább hangsúlyt kap iskolánk jelmondata: „Bizalom és felelősségtudat” 

 

Megfontolandó: 

Bölcs parképítészek befüvesítik a parkot, 

majd oda építik a parkot átszelő járdákat, 

mely ösvényeket a járókelők kitapostak - 

vagyis legyünk türelemmel: nincs kőbe vésett módszertan. 

 

I) Alapelvek az új pedagógiai helyzetben 

1) Jelen dokumentumunk egy rövid, ad-hoc „pedagógiai program” és „SZMSZ” 

kiegészítés, melyet mind a tanárok, mind a diákok és szülők számára alakítunk. 

Fontos, hogy mindannyian megismerjük ezt. 

Így vonatkozik mindez iskolánk minden tanáraira, diákjaira, a szülőkre és 

munkatársainkra.  

2) Törekszünk arra, hogy ebben a helyzetben megtaláljuk a megfelelő 

terhelhetőséget. 

3) Tudjuk, hogy ez az új helyzet új, eddig szokatlan terep mindenki számára, ezért 

akár feszültségeket, ütközéseket okozhat. 

4) Igyekszünk nemcsak oktató, hanem lelki közösség is maradni – erre mihamarabb 

megtaláljuk a megfelelő módot. 

Az atyák, nővérek és az iskolapszichológus elérhetősége a honlapunkon illetve az 

iNapló üzenő felületén, szívesen adnak segítséget. 

II) Keretrendszerünk 

1) A Google Tanterem keretrendszer: alapvetőn ezen a felületen történik az oktatás 

2) Csak olyan módszerek használhatók ezen a felületen kívül, melyekre ez nem 

biztosít lehetőséget – de a Kurzusok feladatainál fel kell tüntetni, és értesítést kell 

adni – hogy a diák és az iskolavezetés egyértelműn láthassa a keretrendszeren 

kívüli munkát is. 
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3) Igyekszünk a nagy sávszélességet igénylő módszerek leredukálására – gondolva 

a családok és tanárok internet hozzáférésére, illetve ügyelve az internet 

fenntarthatóságára: társadalmi felelősségvállalásunkra. 

4) A keretrendszerünk használatáról útmutatót küldtünk a tanároknak, szülőknek, 

diákoknak. 

III) Időbeosztás 

1) Tanároknak - diákoknak 

a) Deklarált munkaidő: Órarend szerint (megtalálható az iNaplóban) 

Ez idő alatt a diák a hivatalos órarendnek megfelelő tantárgyakkal 

foglalkozzék - sorrend és időbeosztás alapvetőn – néhány kivétellel (online 

óra) nem definiált. Természetesen megfelelő szüneteket tartva – 

amennyiben lehet, üdítő mozgással! 

Online órát, konzultációt, számonkérést azonban az órarendi óra szerint 

lehet tartani, melyről előre tájékoztatja a tanár a csoportot. 

Sajnos családoknál, főleg többgyerekeseknél elkerülhetetlenül ütközések, 

akadályoztatások (időpont, géphasználat, lassú net stb.)  adódhatnak. De ez 

majd kialakul. Mindannyian, tanárok, diákok, szülők legyünk ebben 

türelmesek. 

A deklarált munkaidő vonatkozik a diákokra és a tanárokra is. Online a 

tanárok is ebben az időszakban, órarendnek megfelelőn állnak 

rendelkezésre. 

Természetesen nem kötelező mindig online „lennie” a tanárnak – csak aki 

tudja és teheti. Természetesen itt is fontos a „cset” szerű kommunikáció, 

kerüljük a nagy sávszélesség foglalást! 

2) E-napló, órák könyvelése: minden marad - a tanár beírja, hogy megtartotta az órát, 

és vezeti a haladási naplót. Tanár hiányzót nem ír be, azt az alább látható módon 

az osztályfőnök teszi. 

3) Amennyiben egy tanuló akadályoztatva van az órarendi órák alatt, akkor a szülő 

jelezze és igazolja azt az osztályfőnöknek (iNapló v. email). (Ezáltal igazolttá válik a 

hiányzás). Az osztályfőnök könyveli a hiányzást: csak teljes napokra (egy kettő, 

vagy több napra) lehet hiányzást könyvelni. Amennyiben lehetséges, kérjük, előre 

jelezze ezt a szülő! Az akadályoztatás során elmaradt anyagot természetesen 

pótolnia kell a diáknak a házirendben megfogalmazott, szokott módon. 

4) Tudjuk és értjük, hogy az új munkamódszer – sok-sok ok miatt – nagyobb feladatot 

ró mindenkire – ezért a kevesebb, de alapos tananyag valószínűleg többet ér. 
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IV) Pedagógiai – oktatási folyamat 

1) Pedagógusaink a megszokott tanítási módszerekre vannak felkészülve – még azok 

is, akik otthonosabbak a modern lehetőségek alkalmazásában, hiszen azok 

leginkább az órai munkát egészítették ki, azt az órai munkát, melyre alapult 

minden egyéb internetes tevékenység. 

2) Mindezeket figyelembe véve az az életszerű, ha a netes oktatásunk az elején ehhez 

hasonlít inkább – és fokozatosan szakad el a megszokott módszerektől – megtartva 

azokból mindent, amely az új helyzetben is hasznos és megtartható, ugyanakkor 

keresve, próbálva, alkalmazva, változtatva az új módszereket. 

3) A pedagógusok a kurzusoknak (a keretfelületen) célokat tűznek ki, anyagot adnak, 

segítenek annak feldolgozásában, visszajelzést kérnek: beadandó anyagok, 

dolgozatok, beszámolók, tesztek stb. formájában. 

A visszaküldött fájlok formátumát a tanárral kell megbeszélni. 

4) Igyekszünk kevés online – több offline feladatot adni 

Egyelőre az osztálynak az adott tantervnek megfelelő tananyagokat és 

tananyagmennyiséget küldjünk (kevés kivétellel, ahol a munkaközösség jobbnak 

látta a sorrend-változtatást) – azonban „tanóránként” kevesebb anyagot tudunk 

földolgozni. Mértékét kitapasztaljuk. 

Lehetőleg minden alkalommal legyen kérdés/feladat, amit meg kell válaszolnia a 

diákoknak, és így visszajelzést kelljen adniuk, a tanárok által így ellenőrizve a 

haladást és az anyag megértését. 

Igyekezzünk – amennyiben lehet - elsősorban a tankönyvek, tanárok által már 

kidolgozott jegyzetek szövegét, anyagát, példáit használni! 

Tankönyvnél: egyértelmű tk, oldalszám, példaszám, bekezdés megnevezés, tanári 

utasítás legyen. 

5) Számonkérés - visszajelzés 

a) Alapállás 

(i) A számonkérés = jegyszerzés és visszajelzés a tanárnak a megértésről, 

haladásról, tehát elvárt. Jegyekre szükség van. 

(ii) Az így szerzett jegyek beszámítására számítson minden diák – melytől 

egy-egy tárgynál eltérés lehet vezetői döntés alapján. 

(iii) Témazáró dolgozatokat egyelőre, újabb döntésig nem íratunk. 

b) Ki fog alakulni az új helyzetben leadható tananyag és a beadandó anyagok 

mennyisége, illetve a számonkérések módja, azok értékelése. 
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(i) Várhatón lassabban haladunk az anyaggal, ennek mértéke kiderül. 

(ii) Várhatón kevesebb jegy születik: ezek mennyisége kiderül. Súlyuk 

egyelőre ugyanaz, mint az osztályteremben adott jegyek – ugyanakkor 

ez a tapasztalat alapján alakulhat. 

(iii) A beadandó anyagok mennyisége, mélysége legyen arányos, figyelve a 

diákok és családjaik élethelyzetére, a helyzet újdonságára, a 

tapasztalatlanságra. Ugyanakkor határideje ne legyen három napnál 

több. 

(iv) Számítunk arra, hogy a dolgozatok a tanórák valós idejében írattatnak, 

pontos beadási határidővel: pl.: 9.05-kor kerül fel a dolgozat a 

felületre, és beadni 9.35-kor kell – bizalommal és türelemmel 

elfogadva diákjaink néha előforduló akadályoztatását. Az ilyen 

számonkérésekről előtte értesíteni kell a diákokat ésszerű időben. 

(v) A beadandók formáját, formátumát a tanárok határozzák meg – 

természetesen dinamikusan alakítva a visszajelzésekhez. 

6) A tananyaggal történő haladás módja - ajánlás: 

(i) Célok kitűzése, feladatok megfogalmazása 

(ii) Magyarázó, illetve egyéb segédanyagok átadása, elérhetővé tétele 

(iii) Diák részéről a tananyag feldolgozása, megtanulása 

(iv) Kérdések – válaszok lehetőségének biztosítása 

(v) Diákok részéről beadandók elkészítése, beadása 

(vi) Értékelés, visszajelzés 

Majd mindez újra kezdődik ciklikusan. 

7) Online óra – leginkább konzultáció 

a) A pedagógus akkor tart online-konzultációt v. órát, amikor az órarendi órája 

épp esedékes, de ezt előre megbeszéli a kurzus diákjaival - nem mindig 

kötelező. 

b) Ezen alkalmakkor a diákok online jelenlétének kötelezőségét a tanár 

határozza meg, figyelembe véve a diákok felelős, de mégis felmentést kérő 

magatartását: családi ütközések, lassú net stb. 

c) Figyelembe vesszük, hogy az online foglalkozás a leginkább törékeny helyzet. 

d) Hogy egy ilyen „online” óra az egész csoport számára frontális, vagy 

egyéneknek szól – az majd kialakul, és alkalmanként lehet így is, úgy is. Ez 



5 

 

természetesen nem jelenti azt, hogy az online óra videós, vagy audiós lenne 

– ez a legritkábban. Mi több, várhatón a személyes konzultáció lesz a több, 

illetve a Kurzusok felületén megjelenő „bejegyzés fal” közös használata. 

8) Tanulási módszerek: 

a) a tanárok részesítsék előnyben a tankönyv, munkafüzet leckéit és feladatait; 

a diáknak szüksége van arra, hogy OFFLINE is dolgozzék; 

b) a vázlatírás, jegyzetelés, füzetvezetés továbbra is a tanár irányítása szerint 

történjék, különösen figyeljünk oda a napi dátum és óraszám fölíratására; 

c) a digitális tanrendben az otthoni tanulás az órarendnek megfelelőn történik; 

a feladatkijelölés is legyen ennek megfelelő (az időbeosztás a diákra van 

bízva); 

d) kiemelt didaktikai szempont: a tananyag feldolgozására fordított idő 

tantárgyanként nem haladhatja meg a tanóra normális időtartamát (45 perc; 

dupla óra: 90 perc) – tudva azonban azt, hogy ebben az időben kevesebb 

anyag dolgozható föl, mint a szokásos helyzetekben; 

Vagyis vegyük figyelembe, hogy a diák lassabban fog haladni, mint tanítási 

órán, tehát kevesebb anyaggal készüljünk. 

e) józan mennyiségű beadandó, "házi feladat" adható, de az erre fordítandó 

idő ne haladja meg a fél órát tantárgyanként (átlagos képességű tanuló 

esetén); 

f) a tanár a másnapi tananyagot lehetőleg előző este 22.00 óráig, de legkésőbb 

a „tanítás” kezdetéig (7.10 vagy 8.00) töltse fel a digitális platformra; 

Figyelem, ez nem a szokásos helyzet: nem az óra kezdetére, hanem reggelig 

el kell készülnie az aznapi tananyagnak – hisz a diákok anyag-feldolgozási 

sorrendje legtöbbször szabadon választott. 

g) érettségizők esetében nagyon fontos az ismétlés ütemezése, illetve a 

megfelelő számú érdemjegy; 

h) a tanár legyen digitálisan elérhető az órarendi óra idejében (Google 

Osztályterem (Google Classroom) ); 

i) a tanár támasszon világos elvárásokat arra vonatkozón, hogy a tanuló 

hogyan kezelje az általa (tanár) küldött, a tankönyvtől eltérő anyagokat, 

jegyzeteket, vázlatokat (pl.: a diák jegyzetelje ki a szöveget a füzetébe stb.); 

j) akár memoriter is adható, melynek ellenőrzésében a szülőre kiemelt feladat 

hárul; az értékeléstől sajnos el kell tekintenünk; különösen is vonatkozik ez 

az érettségizőkre. 
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9) Az érettségiző diákok érettségi tantárgyai 

a) ezek oktatásában jelentős eltérések lehetnek – bízunk abban, hogy ez az első 

„digitális tanítási héten” kialakul;  

b) az érettségi tárgyak (fő és egyéb) esetén a tanár kiadja témákat és a rájuk 

fordítandó időt; 

c) sok tárgy esetén a helyzet leginkább az érettségi szünethez hasonlít – ahol 

otthoni munka és konzultáció folyik; 

d) igyekszünk odafigyelni arra, hogy a diák számára nem érettségi tárgyak a 

helyzetnek megfelelőn elégséges szinten legyenek oktatva, figyelve a 

érettségi tárgyak most megnövekedett hangsúlyára; 

e) a nem alap-érettségi tárgyak esetén az abból a tárgyból érettségiző diák és 

a tanár megbeszéli a felkészülési folyamatot. 

10) Célunk az, hogy a tanárok oktatási-nevelési tevékenységét az új helyzetben 

elemezzük, összehangoljuk, és egyre jobban alkalmazkodjunk az új 

lehetőségekhez. 

V) Munkaügyi feladatok 

1) Óra-nyilvántartás 

a) iNapló -> Óravezetés: Itt tartjuk nyilván az órákat: nyilván nem a valós napi 

órák szerint, hanem úgy, hogy aznap mit adtunk ki. Vagyis beírjuk a szokásos 

óravezetést – tudva, hogy azokat egyben írtuk be, nem biztos, hogy aznap 

volt akár egy konzultációnk az órára tanuló diákkal: a lényeg az, hogy az óra 

anyagát kiadtuk a keretrendszerben. 

b) Jegyeket itt írjuk be, szülőknek itt írunk levelet. 

2) Az iNaplót vezetjük, hiányzókat nem írunk be (ez utóbbi osztályfőnöki hatáskör; az 

osztályfőnök csak teljes napo(ka)t írhat be; szülői jelzés = igazolás). 

3) Az esetlegesen felmerülő helyettesítésről az iskola vezetése dönt. 

VI) Diákok feladata 

1) Mindenekelőtt a felelős és tisztes magatartás. Tudatosítva azt, hogy sokszor 

felügyelet nélküli tanulási idő van. 

2) Törekedniük kell arra – kezdetben mindenképp egymást segítve –, hogy minden 

anyagot, feladatot el tudjanak érni, megtalálják a megfelelő otthoni tanulási 

helyüket, időbeosztásukat szünetekkel együtt. 
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3) A időbeosztásban kijelölt szünetekben mozogjanak, függetlenedjenek a géptől, 

munkára használt kütyüktől. 

4) Kifejezetten ügyeljenek arra, hogy egymást ne zavarják közösségi felületeken, 

viszont  legyenek készek egymás megsegítésére. 

5) Igyekezzenek mihamarabb eljutni oda, hogy képesek legyenek egyedül feldolgozni 

a kiadott anyagot, kidolgozni és a keretrendszeren keresztül beküldeni beadandó 

munkáikat. 

VII) Szülők feladata 

1) Elkerülhetetlen, hogy a szülőknek is tájékozódnia kell gyermeke haladásáról. 

2) Ehhez – az általuk meghatározott periódusokban – tájékozódniuk kell arról, hogy 

gyermekük a kurzusokban milyen feladatot kapott, hogyan dolgozta fel azokat, 

hogyan válaszolt a kért feladatokra. 

3) Ellenőrizzék az iNaplót, az abba beírt jegyeket. 

4) Szülői segítség a tanároknak: 

a) Gyermekeik időbeosztásának, munkaidejének megtervezése, elvárható 

felügyelete. 

b) Memoriterek számonkérése. 

c) Felelős hiányzások, elkerülhetetlen ütközések, akadályoztatások igazolása az 

osztályfőnök felé. 

d) Felelős és átgondolt visszajelzések megfogalmazása a tanárok, vagy akár a 

vezetőség felé. 

VIII) Zárszó 

1) Mindennapi gondolatok diákoknak: 

A ránk zuhanó felelősség 

 

Most egy kicsit tessék felnőni. 

De izibe. 

 

Vigyáznod kell otthon a kisebbre, elfogadni az idősebb irányítását. 

Úgy tanulnod, hogy a társadnak ne miattad kelljen évet ismételni. 

Úgy viselkedned, hogy nyugodtan mehessenek szüleid dolgozni. 

Úgy élned otthon, hogy tudd, nemcsak az iskolában vagy diák, 
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de otthon, a szobádban is. 

 

A rád szakadó időt bölcsen kezeld, 

hisz az “Ördög ad munkát a tétlen kéznek.” 

Az idődet jól oszd be, legyen kötelező időd 

otthoni munkára, tanulásra, 

testet-lelket üdítő, mozgató játékra és pihenésre. 

Tervezd meg és válaszd szét ezeket, 

hogy ne folyjon ki kezedből az idő, 

hogy ne ess szét észrevétlenül. 

 

Most derül ki számodra is: 

az iskola nem egyszerűn kötelesség, 

de lehetőség is. 

Hogy tanulhass, hogy a társaiddal együtt lehess, 

hogy jobbá válhass. 

 

Most válik az iskola valóban élővé számodra is: 

hisz nem a falak teszik az iskolát, 

hanem mi tanárok és te, diák - aki diák vagy otthon is, 

és otthonod lesz iskolád, 

hogy rájöjj, az iskola is az otthonod lehet. 

 

Reméljük mihamarabb találkozunk - ha másképp nem, hát távoktatva... 

 

2) Mindennapi gondolatok tanároknak 

Olyan terepre keveredtünk – ahol valójában egyikünk sem otthonos. 

Kevésbé függünk a munkahelytől – diákjaink fejlődése azonban súlyosabban 

nyomja a vállunk. 

Meg kell tanulnunk szétválasztani munkahelyet és otthont, bár mindkettő 

ugyanott, ugyanakkor van térben és időben. 

Meg kell tanulnunk csengőszó nélkül, a genus loci ereje nélkül úgy dolgoznunk, 

hogy abból a ránk bízottak profitáljanak. 

Rugalmasnak kell lennünk, tanulékonynak, egymásra odafigyelőbbnek. 
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Meg kell tanulnunk fejlődni, tanácsot, ötletet kérni, akár rugalmasan változtatni, 

felismerni a kevésbé és az inkább hatékony működési formákat. 

Türelmesnek, megértőnek kell lennünk: családtagjainkkal, kollégáinkkal, 

diákjainkkal – és horribile dictu: a vezetőséggel. 

 

Csak megismételni tudom, amiről épp az egyelőre igencsak utolsó 

konferenciánkon volt szó: „Bizalom és felelősségtudat”. Ennél jobb mottója a 

jelenlegi helyzetben iskolának nem lehet. 

 

Tisztelettel: 

Vízhányó Zsolt ig. 


