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A Szigetújfalui Móra Ferenc Általános Iskola
tájékoztatója
A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben is tovább kell működtetni az
oktatási rendszert, a tanulóknak biztosítani kell a tanulási lehetőséget, az iskoláknak a
pedagógusoknak és a szülőknek is alkalmazkodniuk kell a kialakult szituációhoz.
Az oktatásban a pedagógus szerepe összetett. Egyfelől a pedagógus, mint információforrás,
a tudás átadója és a különféle kompetenciák fejlesztője áll a tanulók rendelkezésére, másfelől a
tanuló önálló tanulását támogató motiváló, irányító, tutor szerepe is van. Egy olyan helyzetben,
amikor a pedagógusnak nincs lehetősége közvetlen személyes kapcsolatot fenntartani a
tanulókkal, az utóbbi szerepköre válik hangsúlyosabbá: támogatnia kell a tanulók önálló
tanulását, információ-felkutatását és -feldolgozását.
A kialakult helyzetben ezt a szerepet felvállalva, a pedagógiai munka egy másik területe
kerül a pedagógusmunka középpontjába, a kapcsolat teremtés, a közös tevékenység
megszervezése, koordinálása, irányítása. Ezt a feladatkört, és az új módszerek alkalmazását,
csakis a szülőkkel közösen, együtt a közös cél elérésének reményében lehet megvalósítani!
Erre iskolánk pedagógusai nyitottak! Mindent meg fognak, fogunk tenni azért, hogy az előttünk
álló időszakban a tanulók ugyan olyan hatékonysággal és eredménnyel tudják végezni
mindennapi feladataikat, mint eddig!
Ebben a munkában segítségre van szükségünk! Kérem a tisztelt szülőket, hogy legyenek
türelmesek, együttműködőek, segítőkészek!

A kapcsolattartás alapvető felülete a „KRÉTA” elektronikus napló felülete! Itt minden
információhoz hozzájuthatnak a szülők! Ezen kívül a pedagógusok más platformon is keresik
a kapcsolatot a tanulókkal, szülőkkel. Ha bármilyen probléma adódik a „KRÉTA” elérésével
kérem a következő telefonszámokon kérjenek segítséget; 06-30-3417660 vagy 06-30-2742189.
Ha bárkinek olyan technikai problémája adódna a digitális oktatással kapcsolatban, melyben
megoldást keres, kérem, szintén jelezze ezt a fenti telefonszámokon! Segítünk a megoldásban!
Az eddig eltelt időszakra is az volt a jellemző, hogy a község önkormányzata, a
képviselőtestület tagjai, a Német Kisebbségi Önkormányzat, a társintézmények és a civil
szervezetek is számos segítséget nyújtottak a nehézségek áthidalására. Köszönöm nekik, s
mindenkinek, aki e kialakult helyzetben tud, akar és segít! KÖSZÖNÖM!
Szintén köszönöm a pedagógusok eddigi, különlegesen nehéz munkáját, a szülők pozitív
hozzáállását!
Megértésüket ezúton is kérem! Vigyázzanak Magukra! Vigyázzunk egymásra!
Szigetújfalu, 2020. március 20.

Tisztelettel, Deák Csaba.

