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Tisztelt Szülők!
A Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetőjeként tájékoztatom Önöket, hogy Bartók
Székhelyintézményünkben alsó és felső tagozaton egyaránt 2020.
november 03.-tól az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális
munkarendben kerül megszervezésre a járványügyi helyzet miatt,
előre láthatóan 2 héten keresztül.
Amennyiben szükséges, összevont csoportban felügyelet biztosítunk azoknak a
tanulóknak, akiknek a felügyeletét a szülők nem tudják megoldani.
Igényeiket, kérem, továbbítsák az osztályfőnöknek!
Kérjük, akkor éljenek ezzel a lehetőséggel, ha feltétlenül szükséges.
Ahogyan a tavaszi félévben is a következő alkalmazások, webes felületek segítik majd a
tanulmányi munkát.
A Kréta napló üzenet felülete a szülők és pedagógus közötti kommunikáció hivatalos
színtere marad. (Az osztályfőnökök természetesen a nem hivatalos Facebook és Messneger
osztálycsoportokba is megosztják az információkat.)
A digitális oktatás felülete a tavaszi félévhez hasonlóan a Microsoft Office 365 iskolai
rendszer.
Minden tanulónk és munkatársunk rendelkezik *@makoiiskola.hu email címmel, amely a
gyerekekkel az iskolai kommunikáció egyik felülete, és az Outlook alkalmazáson keresztül
érhető el.

Ezen a levelező rendszeren keresztül küldjük el üzeneteinket a gyerekeknek (és a gyerekek is
kereshetnek bennünket itt bármilyen kérdéssel, problémával.
A másik alkalmazás, amelyet használni fognak a gyerekek tavaszi félévhez hasonlóan a Teams
alkalmazás.
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Erre a felületre töltik fel a pedagógusok a gyerekeknek szóló útmutatásaikat, magyarázataikat,
a megértést segítő videókat, és a megoldandó feladatokat. Online, valós idejű beszélgetésekre,
magyarázatra és óratartásra is van lehetőség. Természetesen nem minden órát tartunk meg
„élőben”, hiszen nem akarjuk, hogy a gyerekek hosszú órákat töltsenek a gép előtt ülve, a
monitort bámulva.
Minden nap reggel 8 óráig az adott napi órarend alapján feltöltésre kerülnek az anyagok, melyet
a pedagógus által megadott határidőig kell teljesíteni.
Online órák időpontját a korábban megszokott módon a Teamsben ütemezzük, hogy a gyerekek
megfelelően kapcsolódni tudjanak.
Kérem Önöket, ösztönözzék gyermekeiket arra, hogy a megszokott iskolai napirend szerint
intézzék a tennivalókat, teljesítsék a feladatokat. Ha valamelyik feladattal kapcsolatban
kérdésük van, keressék bátran a tanárokat emailben vagy a Teams chat felületén keresztül.
Amennyiben gyermekeiken bármilyen tünetet észlelnek, hívják a háziorvost telefonon, és
kövessék az utasításokat!
Vigyázzunk egymásra, tartsunk a szabályokat, a megfelelő távolságot, viseljünk maszkot, sűrűn
mossunk kezet, fertőtlenítsünk!
Makó, 2020. november 02.

Borkáné Dudás Mónika
intézményvezető

Ha bármilyen kérdésük, kérésük van, hívjanak, vagy írjanak!
Elérhetőségeim:
Borkáné Dudás Mónika
intézményvezető
bodumo@makoiiskola.hu
+36/30-293-4366
Teamsen és Messengeren is hívhatnak, küldhetnek üzenetet.

