Közlemény
Tisztelt Szülők! Kedves Wattay-s Diákok!
2020. március 16-tól a nappali rendszerű szakképzésben, valamint a
felnőttoktatásban és felnőttképzésben a tantermen kívüli, digitális munkarendet
alkalmazzuk.
Felmérést végeztünk, hogy mindenki rendelkezik-e olyan eszközzel, amellyel a
kapcsolattartást, a tananyag letöltését, a megoldott feladatok elküldését meg tudja oldani.
Azon kiskőrösi tanulók részére, akik nem rendelkeztek ilyen eszközzel, a Kiskőrös Városért
Alapítvány táblagépet biztosított.
Osztályfőnökök összegyűjtötték a tanulók elérhetőségét, alapértelmezett e-mail
címként az osztalyazonositovezeteknevutonev.wattay@gmail.com
formátumban
határoztuk meg. Az iskola tanulóit googlegroups csoportokba szerveztük, számukra az
osztályok és csoportok alapján egy-egy levelezőlistát készítettünk. A levelezőlisták a
tanulók rendszeres tájékoztatása mellett a tananyagok átadását is biztosítja.
A digitális oktatás 03.17-én, elkezdődött, amely órarend szerinti on-line óratartás
lett. Mit is jelent mindezt?
Érvényben maradt az órarendünk, és a tanulók minden nap megkapják a
pedagógusoktól a napi tananyagot. A tanulóknak fel kell vennie a kapcsolatot a
szaktanárral, a tanár által kiadott feladatot el kell végeznie, a házi feladatot és beadandó
egyéni munkákat el kell készítenie, a számonkérésen részt kell vennie. Ehhez több platform
is rendelkezésre áll. Használjuk pl. a Kréta e-ügyintézés szolgáltatását, a Google Classroomot. Ezen a héten a pedagógusok naponta elküldték a tananyagot, amit a megadott
határidőig a tanulóknak fel kell dolgozni. Következő héttől (2020. 03. 23-tól) minden tanuló
az óra elején belép a Krétába vagy Google Classroom-ba, és üzenetet küld a
pedagógusoknak, hogy jelen van, elérhető. Aki nem jelentkezik be, nem vesz részt az online
oktatáson, azt a tanulót mulasztóként könyvelik a pedagógusok a Krétában. A tanár szintén
üzenet formájában tájékoztatja a diákokat, hogy a szükséges tananyagot hol tudja elérni,
illetve milyen módszerrel fogják feldolgozni. Az óra alatt folyamatosan lehetőségük lesz,
hogy a tanárnak írásban kérdéseket tegyenek fel, ha valamit nem értenek. Lehetőség van
hanghívás kezdeményezésére, amikor is a tanár szóbeli magyarázatot fűz a tananyag
feldolgozásához. Lehetőség van videóhívásra, amikor láthatóvá és hallhatóvá válik a tanári
magyarázat (táblakép). Oktatóvideókat teszünk közzé (pl.: youtube csatornával való
összekapcsolás). Online tesztek, kérdőívek kitöltése is feladat lesz önállóan ill. tanári
segítséggel.
Az online foglalkozáson való részvételnek minősül, amennyiben a tanuló a foglalkozás
órarendben meghirdetett időpontjában illetve a tanítási óra végéig online (chat, videó
vagy hanghívás) vagy a tanítási nap végéig offline (email) elektronikus kapcsolatot létesít az
oktatóval az óra témájával kapcsolatban vagy legkésőbb, a kiadott házi feladat beadási
határidejéig a feladatát elvégzi.
A tanulószerződés alapján szervezett szakmai gyakorlati képzés folyamatos. Az iskolai
tanműhelyben tartandó gyakorlati foglalkozások esetében az oktatók projektfeladat kiírást
készítenek. A projektfeladat során egy, az adott szakképesítéshez kapcsolódó feladatot kell
a tanulónak megoldania (pl.: rajz, technológiai művelet, szabásjegyzék, számlakitöltés,
szakmai számítás, SolidEdge, EdgeCAM, SolidWorks használata, stb.).

Első hét még a betanulás ideje tanulóknak, pedagógusoknak egyaránt. Teszteljük,
hogyan működik a rendszer, valamint időt kell biztosítanunk az új, elektronikus tananyagok
elkészítéséhez.
A tanulók többsége felelőségteljesen áll ehhez a megváltozott helyzethez. Rögtön
válaszolnak a pedagógusoknak, elkészítik a vázlatot, házi feladatot. Sajnos, azonban vannak
olyanok is, akik az első héten még nem kapcsolódtak be az online oktatásba. Nagyon fontos
szerepe van a szülőknek! Fokozott odafigyelést igényel tőlük, hogy gyermekük ugyanolyan
rendszerben üljön le tanulni, ahogyan azt az iskolában is tenné. Nem szabad hagyni, hogy
felboruljon az eddig megszokott ritmus. Ebben kérjük a szülők segítségét!
Kedves Tanulók! Ahhoz, hogy sikeresen lezárjátok ezt a tanévet, a ti felelőségteljes
hozzáállásotokra is szükség van! Minden nap kapcsolódjatok be az oktatásba, készítsétek
el a rátok bízott feladatokat! Üljetek le tanulni, de fordítsatok időt a mozgásra is!
Friss információkkal folyamatosan jelentkezünk. Kérem, hogy legyenek, legyetek
türelmesek, igyekszünk a menet közben felmerülő problémákat orvosolni!
Kiskőrös, 2020. március 23.
Franczia László igazgató nevében és megbízásából
Kunczné Martin Regina igazgatóhelyettes

