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Kedves Isztisek!
Elkészültünk végre! Holnap kezdjük az online oktatást. Remélem mindenkihez eljutott a
discord.com-on kialakított felület, és azt egy kis ügyeskedéssel telepítettétek is! Nagyon nagy
taps és köszönet az ISZTI három diákjának:

Besenyei Erik 10.B, Domaniczki László 10.B és Ludvány Marcell 12.B
Ők találták ki és valósították meg, ezt a felületet. Rengeteget dolgoztak rajta, napok óta szinte
éjjel nappal. A puding próbája az evés, de nagyon bízunk benne, hogy csütörtöktől minden
zökkenőmentesen zajlik majd!
A következőképpen gondoljuk a következő heteket, hónapokat:
1. Mindenki tagja lett több classroom-os osztályteremnek. Tantárgyanként és
osztályonként. A tanáraitok itt fognak majd feladatokat kiosztani, amit majd határidőre
meg kell oldani. Itt kaptok majd olvasnivalót és tehettek fel kérdéseket az un.
konzultációs órákon. Ezek a konzultációs órák a délutáni időszakban lesznek. Minden
tanár majd megadja pontosan Nektek az időpontot. Ezeken az órákon kérdezhettek a
feladatokkal és a tanult tananyaggal kapcsolatban tőlünk.
2. Délelőtt on-line órákat tartunk a fentebb említett felületen. Ezeken a részvétel
KÖTELEZŐ! A tanárok itt névsort fognak olvasni és beírják a hiányzókat és a későket is.
A „csengetési” rend a következő lesz:
1. óra: 800 – 845
2. óra: 900 – 945
3. óra: 1000-1045
4. óra: 1100-1145
Jól látszik, hogy maximum négy órátok lesz egy napon. Azt hiszem ez kibírható. Úgy gondoltuk
ez nem vészes, főleg ha a saját foteletekben kell „kihúzni” a délelőtti tanítást. Pontosan tudjuk,
hogy könnyű „ellógni” és nem komolyan venni az órákat. Azonban azt reméljük, hogy a saját
érdeketekben megpróbáltok úgy részt venni rajtuk, hogy abból profitálhassatok a jövőben. Ez
a végzősökre még hangsúlyosabban igaz.
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A pontos csütörtöki órarendet nemsokára megkapjátok a classroom csoportotokban. Annyit
azért elárulok, hogy könnyítésképpen most csütörtökön nem lesz első óra és a második
mindenkinek osztályfőnöki.
Mi nagy izgalommal várjuk a holnapi órákat! Nekünk is újdonság ez! Próbáljuk meg kihozni
közösen a legjobbat a helyzetből, ha már így alakult. Kérlek benneteket, hogy egymást és a
tanáraitokat is segítsétek!
Üdvözlettel
Lénárt Péter
igazgató

Ui.: folyamatosan figyeljétek az iszti.hu oldalt, ott jelentkezünk minden lényeges információval!

