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Kedves Tanulóink, Kis- és Nagydiákjaink!
Egy, közös levélben szólok Hozzátok, bár tudom 6- 20 éves korig sokan, sokfélék
vagytok az iskolában, azonban most az előttünk álló megoldandó feladat közös,
mindannyiótokat ugyanúgy érinti.
2020.március 16-tól Magyarország Kormányának Határozata szerint a diákok nem
mehetnek be az iskolába, új digitális munkarend lett elrendelve tanár és diák számára
is. Ez alól kivételt képeznek azok a 14 év alatti tanulók, akikre a szülők nem tudnak
felügyeletet biztosítani munkavégzésük alatt. Számukra kiscsoportos ügyeletet
biztosítunk. Továbbá a holnapi nap 7-12 óráig - kivételt képez az iskolalátogatási
tilalom alól- a 9-12. évfolyamosok számára is, ebben az időintervallumban be lehet
jönni az iskolába és az itt hagyott tanuláshoz szükséges felszereléseteket el lehet
vinni. Azonban ezt szigorúan egyeztetni kell az osztályfőnökeitekkel. Egy osztályból
egyszerre csak 5 fő mehet be és az iskolában a pedagógusokon kívül egyszerre
maximum 50 fő lehet bent ezen a délelőttön. Ezt Magdi néni a portán koordinálja.
Az 1-8. osztályosok számára a Szülők fognak segítséget nyújtani, ők vihetik ki a
taneszközöket ugyanebben a periódusban.
A legtöbb információt osztályfőnökeitektől fogjátok megkapni. Szaktanáraitok tantárgyi
információkat fognak adni.
A hétfői napon a tantestület egész délelőtt értekezleten lesz. Ekkor kérem, hogy
gyakoroljatok az órarendnek megfelelő óráitok tantágyainak tananyagából. A
tényleges digitális tanulás a keddi napon kezdődik el.
Visszatérve az előttünk álló feladatra: ez a digitális munkarend nevű oktatási forma
mindenkinek új, Nektek is és nekünk, pedagógusoknak is. Ezért össze kell fognunk,
segítenünk kell egymásnak. A legfőbb célunk, hogy a Ti előre haladásotok a
tantárgyak tananyagaiban biztosított legyen. A hétvégén már nagyon sok pedagógus
elkezdte az új módszertant kidolgozni, gyűjteni a digitális tanulási-tanítási
lehetőségeket. Kapcsolatban vagyunk egymással, segítünk egymásnak a Ti
érdeketekben. Új digitális órarend készül. Nem azt kell elképzelnetek, hogy reggel 8tól az adott óra pedagógusa fog on-line órát tartani számotokra. Több önálló feladatot,
feladatlapot, szövegértési gyakorlatot, kell megoldanotok, amit majd el kell küldeni a
szaktanárotoknak. Minden bizonnyal számonkérések is lesznek, majd akkor is helyt
kell állnotok, tehát továbbra is a legfontosabb feladatotok a TANULÁS!
Ehhez viszont arra lesz szükség, hogy Ti is a legkomolyabban álljatok az előttetek is
álló, új típusú feladathoz. Tudom, hogy Ti, az „ARANY”-OS DIÁKOK nyitottak vagytok
az újra, kreatívak vagytok, tudtok egymásnak önzetlenül segíteni! …és tudom azt is,
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hogy fontosnak tartjátok a tanulást, az előre haladást a tananyag terén, hogy ne kelljen
vizsgázni vagy netalán évet ismételni.
Külön szólnék az érettségi előtt álló VÉGZŐS DIÁKOKhoz! Nektek elő kell vennetek
az ún.”felnőtt-én”-eteket most néhány hónapra. Abszolút önállóan, persze szaktanári
és osztályfőnöki iránymutatással kell terveznetek és végeznetek a tanulást. A
hátralevő új tananyag elsajátítása ugyanolyan fontos, mint a tétel-szerű ismétlés! Nem
szabad ellazulni, tartani kell magatokat. Ez felnőtteknek is nehéz feladat, de Ti szinte
felnőttek vagytok már! Kicsit szigorúnak is kell lenni magatokhoz, az időkereteiteket
kell nagyon betartani. És mindig TANULJ, NE CSAK TANULGASS!!! Koncentrálj a
tanulni valóra, figyelj oda, ne foglalkozz közben mással! Az összes diákunk közül
Nektek a legfontosabb, hogy lépést tartsatok a tananyaggal! Az érettségin Nektek
kell majd a válaszokat megadni, egyedül!
Kedves Tanulóink! Együtt a pedagógusaitokkal próbáljuk meg megmutatni, hogy az
ARANY ISKOLA meg tud birkózni egy ilyen volumenű, teljesen új feladattal! Mert,
ahogy a március 15-i beszédemben is mondtam Mi „figyelünk egymásra, részt veszünk
egymás életében, törődünk egymással”.
Biztos, hogy nem lesz könnyű, lesznek nehéz pillanatok. A mindennapi rutin, az
osztálytársak hiányozni fognak, de azt gondolom, hogy lesz, amikor egy-egy bátorító
pillantás is jól esne a tanárodtól. Mi azonban ott leszünk veletek, mellettetek, csak
írjatok és kérdezzetek  Szeretnénk tanáraitokkal és én személy szerint is nagyon
büszke lenni Rátok, mint ahogy eddig már nagyon sok alkalommal álltam büszkén az
Arany Iskola intézményvezetőjeként  eredményeitek következtében 
Mindenkinek nagyon jó egészséget, kitartást és eredményes tanulást kívánok!
Érd, 2020. március 15.
Szeretettel üdvözöllek Benneteket:
Anikó néni

