Eljárásrend a digitális oktatás során a gimnáziumban és a felső
tagozaton tanuló diákok és tanárok részére:
Amennyiben a vírushelyzet miatt valamely osztály/osztályok karanténba kerülnek és át kell
térnünk a tantermen kívüli, digitális oktatásra, a következő eljárásrendet valósítjuk meg:
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A tanítás megvalósítása a Google Classroom-on keresztül történik. Ennek megfelelő
használatához mindenki számára osztályfőnöki és informatika órákon segítséget
nyújtunk.
Az iskola tanulói, tanárai - adatvédelmi és személyiségi jogok miatt - ajánlottan ezt a
platformot használják az egymás közötti kommunikációra.
Törekedni kell a Google szövegszerkesztő és táblázatkezelő programok használatára.
Iskolánk tanárai által használt programok közül a szaktanár által előre megadott
programok ismerete szükséges a tananyag digitális formában való elsajátításához.
A tanórákat - amennyiben lehetséges - órarend szerint tartjuk, online óra, konzultáció
vagy egyéb (feladatkiadás, projektmunka, stb.) formában.
Online órák esetén törekszünk a napi maximum 4-5 óra megtartására, a megfelelő
szünetek beiktatásával. Elsősorban az érettségi tantárgyak ill. középiskolai felvételi
tantágyak (matematika, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, történelem, fakultációs
órák) élveznek előnyt.
A feladatokat a Google Clasroomban adjuk ki, a megoldásokat is oda várjuk.
A feladatok kiadása az iskolai munkaidő alatt valósul meg. A visszaküldési határidő
rugalmasan, a szaktanárral egyeztetett időpontban. Amennyiben valaki a határidő
módosítását szeretné, a szaktanárral kell egyeztetnie. Indokolt, a szülővel is történő
egyeztetés után szankció nélkül megtörténhet a módosítás, egyéb esetben
következményekkel járhat.
Az online órákon kötelező a részvétel, kép és hang bekapcsolásával. Amennyiben ez
technikai okok miatt nem lehetséges, a szülőnek jeleznie kell a szaktanár felé. Az online
órai hiányzás beleszámíthat az órai munkára adott érdemjegybe.
Az online órákon törekedni kell a diákoknak az aktív részvételre. Esetlegesen ezt a
szaktanár értékelheti és beszámíthat az órai munkára adott érdemjegyébe.
Rövid ideig (max.14 napig) tartó karantén esetén a számonkérések a tantermi tanítás
időszakában valósulnak meg.
Hosszabb (14 napon túli) karantén esetén a számonkérések egyik fajtája a valós idejű,
órarend szerinti óra alatt képpel, hanggal megírt dolgozat. Az a diák, akinek valamilyen
előre látható problémája van a dolgozatírás idején, az köteles ezt a dolgozat kezdete előtt
jelezni a szaktanárnak. Akinek előre nem látható akadály merül fel a dolgozat megírása
közben, az köteles valamilyen módon a dolgozat ideje alatt vagy közvetlenül utána jelezni
ezt (mobiltelefon, e-mail stb.). Amennyiben a számonkérést a diák nem tudja pótolni,
osztályozóvizsgán adhat számot a tudásáról.
Minden tantárgyból az osztályzatok száma egy félévben legalább a tantárgy heti
óraszámánál eggyel több kell, hogy legyen.
Az ének-zene, a technika, a mozgókép és média valamint a vizuális kultúra tantárgyak
esetében a kiadott feladatok lehetőség szerint integrált feladatok legyenek, amelyek
támogatják a többi tantárgy (pl.matematika, magyar nyelv és irodalom, stb.) megértését,
elsajátítását.
A digitális munkarend idején a tanárok kötelesek az óra tananyagát, az érdemjegyeket és
a házi feladatokat az eKréta rendszerben rögzíteni, a szülők ezen keresztül
tájékozódhatnak a gyermeküket érintő oktatási tevékenységéről.

