"Ha Istent őszintén keressük, a hozzá vezető út mindig nyitva áll." (Ward Mária)

„Azt hittük, egészségesek maradhatunk egy beteg világban!”
„Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon.
Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt
osztoztál Jézus fájdalmában.
Római nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni
fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani
megpróbáltatások után.
Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit
Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt
által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.
Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején,
hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!”
Ferenc pápa
Tisztelt Szülők!
Nagyon nehéz időszak kezdődött legutóbbi hírlevelünk óta. Akkor még szinte elképzelhetetlennek
tartottuk, hogy ez a veszedelem minket is elérhet. Március 16-tól fenekestől felfordult az életünk. Egyetlen
pillanat alatt kellett átállnunk a digitális oktatásra, Önöknek pedig az ezzel járó hatalmas háttértámogatásra. Valamennyien kezdők vagyunk ezen a területen, botladozunk, de folyamatosan tanulunk.
A legfontosabb, hogy most mindannyian, pedagógus-diák-szülő türelemmel és szeretettel forduljunk
egymás felé. Érthető, hogy mindenki feszült, hiszen valamennyien a legjobbat akarjuk, és úgy érezzük,
hogy képtelenek vagyunk jók lenni.
Fontosak a visszajelzések, köszönjük Önöknek mindegyiket. Kérjük, hogy a mi visszajelzéseinket is
fogadják el. Bíznunk kell egymásban, abban, hogy a cél valamennyiünk számára ugyanaz, a diákjaink,
az Önök gyermekei, és rajtuk keresztül az Önök családjai a legfontosabbak.
Hálásan köszönjük, hogy mellettünk állnak, visszajeleznek, támogatnak bennünket. Ezt a nehéz
időszakot is erős hittel, egységben, wardos közösségként fogjuk átvészelni.
FONTOS, KÖZÉRDEKŰ HIRDETÉSEK
A rendkívüli körülményekre tekintettel a megszokottól eltérő szerkesztésben olvashatják hírlevelünket.
•
•

Mindenkinek ismételten köszönjük segítségét! Nagy segítség volt a tabletek felajánlása,
illetve az SZMK folyamatos együttműködése, hála érte!
Április 1-től kezdődően a nyári szünethez hasonlóan ügyeleti rend szerint működik a
titkárság/vezetőség. Ennek értelmében, a tavaszi szünetet követően minden szerdán 9.00-13.00
óra között lehet személyesen ügyet intézni – amennyiben ezt rendelettel nem korlátozzák.
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Minden esetben kérjük, hogy előzetesen jelentkezzenek a titkarsag@wardmaria.hu címen, hogy
elő tudjuk készíteni a szükséges dolgokat.
• Március
30-án
elindult
a
wardmaria.hu
honlapunkon
a
DigiSuli
https://sites.google.com/wardmaria.hu/digisuli
Az oldalon automatikusan, folyamatosan frissülnek az információk, segédletek találhatók a
könnyebb eligazodás érdekében. Itt láthatják azt a táblázatot is, ahol a pedagógusok online
konzultációs lehetőséget biztosítanak felmerülő kérdések tisztázására. Diákjaink napi órarendjét
is feltöltöttük, valamennyien ezt vesszük figyelembe a feladatoknál. Egy további táblázat a
középiskolások online óráinak rendjét tartalmazza.
• Elindult és aktívan tevékenykedik a Ward Őrangyal. Megtalálják őket a DigiSuliban, illetve a
Facebookon is. Forduljanak segítőinkhez bizalommal!
• Kollégáink a digitális oktatásra való átállás első percétől kezdve velük egyeztetett iránymutatókat
kapnak hírleveleinkben, melyek a második héttől kiegészültek a hozzánk eljuttatott szülői
észrevételekre való intézkedésekkel.
Ezek az irányelvek a következők:
• A haladást továbbra is a KRÉTA felületén töltjük. Az eddigi órarend szerint írjuk be az órákat.
Írjunk be tananyagot. Fontos, hogy vezessük továbbá itt a házi feladatok megadását, valamint
a hiányzásokat is, mert ez a központilag ellenőrizhető felület.
• A digitális munkarend megszervezése szempontjából fontos a napirend kialakítása, ami
korosztályonként változó lehet.
9.00-13.00 között gondolkodunk tanítási aktivitásban: osztályfőnökkel kezdenek 8.45-9.00
között – napindítás, konferenciabeszélgetés stb. (messenger/viber/zoom – ez javaslat), de
fontos, hogy megéljék a közösség élményét. Témák a napindításhoz: ima, ventillálás, napirend,
reflexió a történtekre, előző napra stb.
• Mindenki használja az „Ütemezés”-t a tantermében. Ott állítjuk be, hogy a tananyag ne összevissza, akár este, vagy olyan napokon, amikor az a tanóra nincs is.
• Az aznapi feladatokat - függetlenül a tantárgy órarendi időpontjától- reggel 9-re ütemezzük a
Classroomban, ne egyesével küldjük a nap különböző időpontjaiban, hogy a diákok már ekkor
be tudják osztani a tanulásra szánt időt.
• Saját magunk és diákjaink, családjaik érdekében a hétvégét (tavaszi szünetet) tartsuk
tiszteletben, se határidő, se értékelés ne zavarja a hétvége és a szünet nyugalmát. Ezt az időt
hagyjuk meg a családoknak.
• Minden utasítás legyen nagyon pontos, érthető. Ezzel elkerülhető a rengeteg visszakérdezés.
• Tartsunk valamennyien önmérsékletet! Lássuk be, hogy ez nem ugyanolyan oktatás, mintha a
teremben lennénk. Örüljünk, ha dolgoznak, haladnak, de most felejtsük el a tanmenetet, a lényeg
az, hogy történjen tanulás, nem pedig az, hogy mindent rájuk - a szüleikre - zúdítsunk. Ez egy
nagyon fontos kérésünk!
• Következő a dolgozatok kérdésköre. Nem támogatjuk a real-time dolgozatokat. Itt is érdemes
átgondolni, biztosan célravezető-e így „számon kérni”? Ha real-time órát tartunk, az se legyen 45
perces! Rövid, lényegre törő legyen. Leginkább nyelvóráknál van szükség az online találkozás
lehetőségére, ezt szeretnénk mindenképpen hangsúlyozni a tervezésnél.
• Kérjük, hogy a valós idejű online órák száma ne legyen több napi max. 2-nél! Törekedjünk arra,
hogy a diákoknak ne gép előtt kelljen ülniük délelőtt, és utána tanulni, estig a feladatokat
elkészíteni.
• Ha real-time témazárót szeretne valaki íratni, akkor annak bejelentési kötelezettsége van,
méghozzá 2 héttel a dolgozat előtt, és ezt rögzítse a Krétában is!
• Nagyon nagy problémával küzdenek azok a családok, ahol a gyermek „papíros”, és
írásbeliségben van kedvezménye, ott van szüksége megsegítésre. Ezért arra kértük
Kollégáinkat, hogy az ilyen diákok esetében több időt hagyjanak a feladat elvégzésére, illetve
hetente egy alkalommal, és ne a délelőtti órákban, hanem amikor a szülő is a gyerek mellett tud

"Ha Istent őszintén keressük, a hozzá vezető út mindig nyitva áll." (Ward Mária)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

lenni, adjanak meg online konzultációs lehetőséget (ez van a DigiSuli táblázatában), hogy ezek
a gyerekek is tudjanak szépen dolgozni, haladni, amennyire lehet.
Kérjük, hogy minden feltett kérdésre válaszoljunk a gyerekeknek, mert nagyon könnyen kétségbe
esnek.
Ügyeljünk arra, hogy a kiadott feladatok határideje minimum 1 nap legyen.
Az egy tanóránál hosszabb időt igénybe vevő feladatokat, beadandó esszéket, terjedelmüktől
függően 3-7 napi határidővel adjunk.
Nagyobb lélegzetű feladatot csak indokolt esetben, 2 heti határidővel adjunk.
Hittan: a reggeli beszélgetésekben jelenjen meg, heti 1 legyen.
Testnevelőktől kérünk naponta használható otthon végezhető mozgásos feladatokat! Napi 20
perces gyakorlatsort kapunk tőlük- tanárok is. A testneveléssel kapcsolatos visszajelzések
kapcsán hírlevelünk mellékleteként csatoljuk a testnevelés munkaközösség levelét.
Ha videós magyarázatot, ppt-t stb küldünk, ne legyen 10 percnél hosszabb. Tartalmazzon
magyarázatot, útmutatást, hivatkozást (forrás - tk stb), és önálló feladatot. Legyünk
önmérséklettel, ne terheljük túl őket, de alul se tervezzünk.
Vegyük számításba, hogy a családokban lévő eszközök nem feltétlenül csak a diák számára
szükségesek. A felnőttek egy része is otthonról dolgozik, illetve testvérek is használják. Ezért
gondolkodjunk olyan felületek, tartalmak alkalmazására, amik telefonról is elérhetőek.
Fontos szempont, hogy ne kelljen a tanulóknak millió féle alkalmazásba regisztrálniuk ahhoz,
hogy tudják végezni a feladataikat, vagyis próbáljuk meg néhányra szűkíteni ezt a kört is.
Mobilról is elérhető alkalmazások preferálása - ne legyen sok számítógép előtt ülő feladat!

Április 4. Lelkinap
• Éves munkatervünk értelmében ezen a héten, szombaton nagyböjti lelkinapunk lett volna. A
rendkívüli helyzetben különösen fontosnak tartjuk, hogy együtt lehessünk az imádságban, ezért
ezt a napot – számozott tanítási napként – megtartjuk. Az osztályfőnökök lelkiségi
munkacsoportunktól tagozatonként ajánlást kapnak arra, hogyan teljen ez a nap.
•
•
•
•

Április 15. A tavaszi szünet utáni első, DE TANÍTÁS NÉLKÜLI munkanap.
Éves munkatervünk szerint nevelési értekezlet lesz. Diákjaink számára a tanítás-vélhetően a
digitális térben - április 16-án, csütörtökön kezdődik.
Az előrehozott érettségire jelentkező diákjaink április 3-án kapják meg szaktanáraiktól a
vizsgára vonatkozó tudnivalókat.
Leendő elsőseink beiratkozásának információiról honlapunkon tájékozódhatnak.
Várjuk a további tanévet módosító intézkedéseket, amelyekről azonnal tájékoztatjuk Önöket. A
legnagyobb horderejű, előttünk álló feladat az érettségi vizsgák, és a komplex szakmai vizsgák
lebonyolítása.
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„Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.”
(Pilinszky János)
Húsvét közeledik. Rendkívüli húsvét. Időt kaptunk az elcsendesedésre, befelé fordulásra, és időt az
egymásra figyelésre. Alázatot, türelmet tanulunk.
„Rohanó világunkban egyre nehezebben tudunk ünnepelni. Mivel rengeteg dologgal foglalkozunk,
mindennel csak felszínesen kerülünk kapcsolatba, nincs időnk elmélyülni. És idővel nemcsak időnk
nincs, hanem szinte már képesek sem leszünk rá. Pedig az igazán nagy dolgok megéléséhez idő kell.
Meg kell állni, meg kell nyugodni. Mai zaklatott életünkben ez olykor lehetetlen kihívásnak látszik. A
kereszténységnek mégis van reményt hordozó igazsága ilyenkor is és éppen húsvét ünnepe, az
ünnep tartalma ad számunkra vigasztalást, reményt, erőt. (…) Jézus feltámadása valódi értelmet tud
adni életünknek, amely oly sokszor célt vesztettnek, üresnek tűnik. Jézus győzelmének fénye
beragyogja az egész történelmet még akkor is, ha gyakran a sötétség látszik uralkodni világunkon.
Mert bár a történelemben időnként inkább nagypénteknek, a szétesésnek, a kudarcnak az idejét éljük,
de a hívő keresztény ember mindig megtapasztalhatja – ha homályosan is –, hogy Jézus már győzött
a világon és megfeszítve úrrá lett rajta. Ő azonban olyan úr, aki nem a hatalmának súlyát érezteti
velünk, hanem azt a szeretetet kínálja nekünk, amelyről Szent Pál apostol azt mondja, hogy nem
szűnik meg soha. A húsvét tehát arra hív minket, hogy hittel lépjünk be a feltámadt Krisztus
közösségébe és a tőle kapott erővel tartsunk ki, sőt növekedjünk a szeretetben és így építsük az ő
országát, a szeretet civilizációját.” (Mohos Gábor segédpüspök gondolatai)
Istentől áldott, örömteli húsvéti ünnepet kívánunk Önöknek!
Következő hírlevelünk 2020.május 4- én (hétfőn) jelenik meg.
A Vezetőség

