Teljes digitális oktatás protokollja
A 2020. november 11.-től bevezetett rendkívüli intézkedéseket követően (2020. évi CXI. törvény;
484/2020. (XI.10) Korm.rend.) iskolánk 9-12. évfolyamai számára online platformon megvalósuló
tantermen kívüli digitális munkarendet vezettünk be. Az új munkarend kialakítása során figyelembe vettük
a 2020 tavaszán zajlott távoktatás tapasztalatait, a tanulói, szülői és tanári visszajelzéseket.
Jelenleg összetett a feladatunk. Az intézményben egyidőben tantermi (általános iskola) és tantermen
kívüli, digitális tanrend szerint oktatunk és nevelünk. Kollégáink többségének egyszerre kell biztosítania
az 5-8. évfolyamokban tanuló diákokok számára a tantermi, a 9-12. évfolyamok számára pedig a digitális
tanrend szerinti oktatást. Emellett egyre több felső tagozatos diák szülei kérik, hogy a családi
veszélyeztetettségre való tekintettel engedélyezzük a digitális oktatást. Ezt senkitől nem tagadtuk meg és
a jövőben sem fogjuk. Kérjük, hogy ebben is legyetek partnereink.
Ez a feladatellátás a pedagógusoktól jelentősen több felkészülési időt, befektetett energiát, a diákoktól
nagyobb fegyelmezettséget, felelősségteljes önállóságot követel. Hálásak vagyunk a kollégáknak,
köszönjük szépen kitartó és elkötelezett munkájukat!
A digitális munkarend eredményessége céljából meghatároztuk az alkalmazandó munkaformákat, a
tanulási módszereket, illetve a követendő szabályokat. Visszavonásig a következő rendelkezések lépnek
érvénybe:
• Az órák a NORMÁL órarend szerint zajlanak.
• A KRÉTA használata mindenkinek kötelező. Itt vezetjük a tanórákat, rögzítjük a házi feladatokat
és írjuk a hiányzást, késést. A digitális oktatásban résztvevő csoportoknál „Üres”-re kell
állítanunk!
• A tavasszal használt Classroom-ot alkalmazzuk egészen addig, amíg nem teszik kötelezővé a
DKT-t-amire valószínűleg hamarosan sor kerül.
• Kérjük és egyben elvárjuk a diákoktól, hogy ők is a Classroom felületén készüljenek, töltsék fel
anyagaikat.
• Bizonyos esetekben kérhetjük a tankönyvbe, munkafüzetbe írást, ilyenkor elfogadjuk, ha
lefotózza a diák, és feltölti a Classroom felületre.
• Online órákhoz a Meet használható.
• Előírásaink szerint egy tanítási napon legfeljebb 4 online órát lehet tartani. Kizárólag a végzős
évfolyamon lehet ettől legfeljebb 1 órával eltérni.
• Az online órákra bekapcsolt kamerával és mikrofonnal kötelesek a diákok bejelentkezni.
• Az óra elején és végén a tanár névsorolvasással ellenőrzi a jelenlétet. Amennyiben a tanuló
valamilyen eszköz meghibásodása miatt nem tud bekapcsolódni, akkor ennek tényét kizárólag a
szülő jelezheti az osztályfőnök felé.
• 3 online óráról való hiányzás után osztályfőnöki, 6 után igazgatói figyelmeztetés jár.
• Online órákon az intézmény által közzétett GDPR adatkezelési szabályzatot minden
résztvevőnek kötelessége betartani. A beszélgetések rögzítését mindig előre engedélyeztetni kell
a másik féllel.
• A DigiSuli oldalán (sites.google.com/wardmaria.hu/digisuli) november 13-án (péntek) 14.00 óráig
minden érintett szaktanár rögzíti, hogy november 17-től kezdve mikor tart online órát. Így kialakul
egy online órarend, amin december 10-ig nem változtatunk.
• Minden érettségi, és 11-12-ben fakultációs tárgyból kötelező heti 1 online órát tartani.
• Az alacsonyabb heti óraszámú tantárgyak esetében a kiadott feladatok mennyisége óraszámmal
arányos, az értékelés módját a szaktanárok döntik el. A december 10-ig tartó időszakban
minimum egy érdemjegynek ezekből a tárgyakból is születnie kell.
• A tanár köteles értékelni a diákok tevékenységét. A szempontokról előre tájékoztatja diákjait.
• A tanóráról való önkényes kilépést, illetve a tanítást és a tanulást viselkedésével megzavaró diák
órai munkáját - két szóbeli figyelmeztetés után - a tanár elégtelenre értékelheti.

•
•

Határidő után érkezett feladatok értékelés esetén eleve 1 érdemjeggyel rosszabbat kapnak.
Feladatbeadás elmulasztása esetén adható órai munkára elégtelen. A tanár - pedagógiai
megfontolásból - adhat új határidőt, amit a diák köteles betartani, a feladatot pedig teljesíteni.
• Az aznapi feladatokat, illetve a tananyagot a tanárok a tanóra időpontjáig kötelesek a Classroom
felületre feltölteni. A diákok minden egyes nap 20.00 óráig kötelesek leadni aznapi órai
feladataikat. A tanár esetenként értékeli - pontozza - a feladatot.
• Házi feladatként maximum 2 feladatot adjunk. Minden esetben adjuk meg a leadás határidejét is.
Elvárjuk, hogy minden diák önállóan, szülői, testvéri, magántanári segítség nélkül végezze el a
feladatát a tanulmányi tisztesség elvei szerint.
Csalásnak minősülnek többek között az alábbi esetek:
a. Plagizálás minden eset, amikor a diák mások munkáját felhasználja saját céljaira, anélkül,
hogy forrását megadná.
b. Csalás, ha valaki más elektronikus anyagát használja vagy azzal visszaél, és jogtalanul,
engedély nélkül harmadik féllel megosztja azt.
c. Internetről letöltött anyag saját munkaként való beadása fegyelmi vétségként kezelendő.
d. Egymás munkájának (házi feladat, dolgozat, beadandó, stb.) másolása esetén, ahogy a
felsorolt esetekben is, a tanár elégtelenre értékeli a tanuló munkáját.
• A végzős diákok számára, valamint azon tanulók esetében, akiknek szükségesnek ítéli meg a
szaktanár, az órarend kereteit figyelembe véve, kiscsoportos beosztásban kontakt-órák
szervezhetők az iskolában.
A digitális oktatás időszakában rendszeresen reflektálunk majd a tanárok, diákok tapasztalataira, és
amennyiben szükséges, úgy módosítunk jelen protokollunkon.
Alsó tagozat specialitásai:
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Az iskolai oktatásban használt órarend szerint kapják a gyerekek a tananyagot a Classroom
felületen keresztül.
A tananyagot minden reggel 9 óráig kapják meg a gyerekek.
Naponta egy alkalommal online kötelező bejelentkezniük a gyerekeknek. A tanítók
mérlegelése alapján, a bejelentkezéssel együtt napi maximum 2 online óra lehet.
Igény szerint, a tanítók mérlegelése alapján kiscsoportos, egyéni fejlesztésre, korrepetálásra
is van lehetőség, melyben a napközis kollegák is részt vesznek.
Előre meghatározott időpontban a tanítók és/vagy a napközis kollegák szülői kérésre
korepetálást tarthatnak.
A készségtárgyakat és a környezetismeretet a napközis kollegák oktatják. Hetente 1
alkalommal testnevelés, technika, rajz tananyagot küldenek az 1-2. osztály és a 3-4. osztály
számára ugyanazon feladattal.
A néptánc, ének, hittan feladatokat a szakos kollegák heti 1 alkalommal küldik.
A szükséges ügyeletet a napközis és a készségtárgyakat tanító kollegák biztosítják.

Ügyelet a digitális oktatás idején
Mivel a tanítók online oktatásban vesznek részt, így a készségtárgyakat tanító kollegáink vannak
ügyeletben.

