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

„Amit eltervezel, sikerülni fog.” (Jób 22,28)
Tisztelt Szülők!
Immáron hetedik hete, hogy várunk. Várjuk, hogy megtörténjen a csoda, hogy amilyen hirtelen lecsapott
ránk, olyan gyorsan távozzon a világjárvány. De mint ahogy az életben semmi nem történik meg magától,
úgy ez sem. Szükség van a mi közreműködésünkre is. Szükség van az alázatunkra, arra, hogy
összefogjunk, egymást segítsük, támogassuk. Hogy valamennyien tegyük a dolgunkat legjobb tudásunk
és legjobb szándékunk szerint. Hisszük, hogy együtt sikerülni fog.
Hálásak vagyunk Kollégáinkért, akik időt és fáradtságot nem kímélve mindent megtesznek azért, hogy az
Önök gyermekei a digitális oktatásban is tudjanak haladni, fejlődni. Köszönettel vesszük
visszajelzéseiket, sokat tanulunk belőle valamennyien. A feladat nem könnyű, és bár mindig és
mindenkinek van hová fejlődnie, mi hálásak vagyunk valamennyi Pedagógusunknak, Munkatársunknak,
amiért folyamatosan egyeztetve, nyitottan a változtatásokra, mindent a diákjaink érdekének alárendelve
végzik szolgálatukat.
Hálásak vagyunk Önöknek, hiszen saját munkájuk mellett akaratlanul is aktív részesei lettek a tanító,
nevelő iskolai munkának. Igyekszünk ezt a terhet könnyebbé tenni, számos formában segíteni Önöket.
Csak az Önök közreműködésével tudjuk ezt a tanévet a rendkívüli helyzet ellenére eredményesen lezárni.
Köszönük és kérjük továbbra is türelmüket, segítő együttműködésüket!
Hálásak vagyunk Diákjainkért, kicsikért és nagyokért, akik ezen a nehezített terepen próbálnak megfelelni
az elvárásoknak. Pontosan úgy, ahogyan a mindennapokban, van, akinek könnyebben, és van, akinek
nehezebben sikerül. De a maga módján mindegyikük nagyon igyekszik.
Mindannyiunkra érvényes, hogy a napok, hetek, és most már hónapok múlásával egyre nehezebben
viseljük a kialakult helyzetet. Fogy a motiváció, a lendület. Talán hamarabb kimondunk, leírunk olyat, amit
utána már nem is úgy gondolunk. Magunk se merjük kimondani, de félünk, hiszen számtalan nehézséget
okozott a családokban ez a járvány. Nem adhatjuk fel, hiszen hitünk erős. Tudjuk, hogy együtt még
erősebbek vagyunk. Nyújtsunk egymásnak segítő kezet és megértő szívet.
AKTUALITÁSOK
Az elmúlt héten tantestületünk elbúcsúzott végzős diákjaitól. Igyekeztünk könnyedebb módon örömet
szerezni nekik, és ígérjük, hogy a veszélyhelyzet megszűnése után mindenképpen megtartjuk
ballagásukat, ünnepi keretek között szeretnénk majd őket útjukra bocsátani.
Munkatársaink és egy külsős cég teljes fertőtlenítést végzett az épületben, minden érintett tantermet,
folyosót, mellékhelyiséget a jogszabályban előírtaknak megfelelően előkészítettek az érettségi
vizsgákhoz.
Május 3-án este Bellovics Gábos SJ atya a szentmisét az érettségizőkért ajánlotta fel. Valamennyi
végzősünk ott volt a „kis tablókon”, mély gondolatok adtak lelki muníciót diákjainknak, illetve a miskolci
jezsuita gimnázium végzőseinek. Hálásak vagyunk Gábor atyának szolgálatáért!

"Ha Istent őszintén keressük, a hozzá vezető út mindig nyitva áll." (Ward Mária)
A mai napon rendben megkezdődött az érettségi vizsga intézményünkben. Valamennyi diákunk vállalta
a megmérettetést.
FONTOS, KÖZÉRDEKŰ HIRDETÉSEK
A rendkívüli körülményekre tekintettel a megszokottól eltérő szerkesztésben olvashatják hírlevelünket.
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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.
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. Kérjük, hogy kérdés,
nehézség esetén mindenképpen vegyék fel a kapcsolatot az érintett pedagógussal
gyermekeikkel együtt, mert nagyon gyorsan megoldást lehet találni! 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! Nagyon sokféle háttér anyaggal, segítő
módszerrel támogatják a Ward teljes közösségét, a diákokat, szülőket ugyanúgy, mint bennünket,
pedagógusokat.
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. Ez a korábbiakhoz képest sem változott.
Megbeszéléseinket az online térbe áthelyezve rendszeresen megtartjuk, napi kapcsolatban
vagyunk egymással.
Igyekeztünk szűkíteni a felhasznált platformok számát is. A tanagyagot diákjaink a Classroomban
kapják, a digitális oktatás órarendjét követve. A feladatok leadási határideje nem azonnali, kivéve
az esetleges számonkérések esetén, ahol egy adott feladatlapot 1 órán belül kell elkészítenie a
diákoknak.
A youtube használatára is kaptunk visszajelzést. Ezen a felületen rendkívül sok tanulást segítő
anyag van, ezért nem tudunk lemondani róla.
Pedagógusaink online órákat is tartanak. Törekszünk arra, hogy új anyag tanításakor
mindenképpen legyen ilyen óra, hogy az esetleges kérdéseket azonnal lehessen tisztázni.
Fontosnak tartjuk, hogy az ilyen, előre bejelentett órákon lehetőség szerint mindenki vegyen
részt, ez a digitális oktatás része. Előfordulhat technikai nehézség, de a szándékos távolmaradás
nem az együttműködés szándékának jele.
A digitális oktatás során is kerülnek jegyek, visszajelzések a Krétába.
EGYÉB
Ebben a tanévben valamennyi előre tervezett rendezvényünk elmarad a helyzetre való tekintettel.
A korlátozások e tekintetben is érintik az iskolákat.
A korábbi ebédbefizetésekkel kapcsolatosan akkor tájékoztatjuk Önöket, ha már biztosan látszik,
mi várható júniusban az oktatás terén.

Előző hírlevelünk óta két szomorú esemény is történt, melyek kapcsán az Önök segítségét is kérjük.

"Ha Istent őszintén keressük, a hozzá vezető út mindig nyitva áll." (Ward Mária)
Március végén egy zenei szakgimnazistánk bátyja nagyon súlyos balesetet szenvedett, életmentő
műtéteket hajtottak rajta végre. Mesterséges altatásban tartották, bizakodunk, hogy rehabilitációval
tudnak állapotán javítani. Családja nagyon komoly anyagi gondokkal küzd.
Nagypénteken tragikus hirtelenséggel elhunyt egy OKJ-s növendékünk. Valamennyiünket mélyen érintett
ez a szomorú hír, mely sajnos a közelmúltban már nem az első tragédia a család életében.
Arra kérjük Önöket, hogy amennyiben módjukban áll segíteni ezeknek a családoknak, úgy azt jelezzék
Őrangyalainknak az orangyal@wardmaria.hu címen, és ők a felajánlóknak minden pontos információt
megadnak. Együttérző segítségüket, adományaikat az érintett családok nevében is hálásan köszönjük!
Az adóbevallások idején arra kérjük Önöket, hogy rendelkezzenek adójuk 1 %-ról iskolánk alapítványának
javára! Köszönjük szépen támogatásukat!

„Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, amíg a veszély el nem múlik.” (Zsolt57,2)
Valamennyiüknek jó egészséget, türelmet és kitartást kívánunk, várjuk és köszönjük jelzéseiket
továbbra is!
Következő hírlevelünk 2020. június 2-án (kedden) jelenik meg.
A Vezetőség

