A digitális oktatás szempontjai a HMG-ben
Ez a nyilatkozat a digitális házirend melléklete.
A HMG nevelőtestülete félévzáró értekezletén összegezte az első félév tapasztalatait. Ez
alapján közzétesszük iskolánknak a digitális oktatás idejére alkalmazott közös alapelveit.
Mindannyiunk számára nehéz, emberpróbáló időszak ez a mostani mind a tanulástanítás, mind a magánélet terén. Aggódunk diákjaink lelki jóllétéért, tanulmányi
előmeneteléért, a sikeres továbbtanulásért. Biztosítani szeretnénk a tanulóinkat és
szüleiket is arról, hogy mellettük állunk, a helyzet adta lehetőségek kiaknázásával
folytatjuk az érettségire való felkészítést. A kimenetet jelentő érettségi vizsga
követelményei nem változtak. Bár a digitális számonkérési formák mellett nagy a kísértés,
hogy a gyermekember időnként a könnyebbik utat válassza - de gondolnunk kell a jövőre
is! A gimnáziumi évek végén a jelenlegi szabályozás szerint, jelenléti formában, külső
segítség nélkül kell majd számot adni arról a tudásról is, amelyet a karanténidőszakban
szereznek meg diákjaink.
A tanórák rendje
Iskolánkban a tanítás az év elején kialakított órarend szerint folyik. Tanáraink a digitális
munkarendben a Google Gsuite for Education rendszerét használják. Ezen belül a Tanterem
(Classroom) alkalmazáson keresztül zajlik az oktatás. Ide teszik fel az elkészítendő feladatokat,
házi feladatot, és várják vissza a kiadott munkákat a pedagógusok, itt osztják meg az esetleges
tananyagot, hanganyagot, videókat, melyek az oktatást segítik. (Jellemzően ezt a felületet
használjuk az írásbeli számonkérésekhez is, így ezek is elérhetőek itt.)
Tanáraink a Google Meet alkalmazáson keresztül tartják a kontakt, azaz az élő órákat, melyhez
a diákok a Tanterem falán közzétett linken keresztül tudnak csatlakozni. Minden, az órarendben
szereplő órának tantárgynak megfelel egy az adott szaktanár által nyitott „kurzus” (classroom).
A kontakt tanórák (online jelenléti órák) az órarend megszokott időbeosztásával egyidejűleg
zajlanak, a nem kontakt órák anyagai pedig az órarenddel azonos napon kerülnek kiosztásra (ez
utóbbitól el lehet térni, ha az célszerűbb és arról a tanár és a diákok előzetesen megegyeztek).
Ahhoz, hogy teljesíthesse tanulmányi kötelezettségét, a tanulónak a tanítási napokon minden
tanórára kiterjedően ellenőriznie kell a követelményeket az iskolai google rendszer tantermi
kurzusaiban.
Kapcsolattartás
Az iskola saját google rendszere a kapcsolattartás elsődleges fóruma. A HMG honlapján
megtalálható az összes tanár „hmg.hu” végű e-mail címe; elsősorban ezen fogadjuk a szülői
megkereséseket.
A Google Tanterem alkalmazása eredendően a diákok hatékony oktatását szolgálja, de
lehetőség van arra is, hogy a szülők/gondviselők email értesítés formájában tájékoztatást
kapjanak a rendszertől gyermekük munkájáról. A szaktanár, amennyiben úgy ítéli meg,
beállíthatja a szülő email címét az adott kurzushoz, illetve a szülő ezt maga is kérvényezheti.
Hiányzások

Szakminisztériumi állásfoglalás alapján „az iskolai hiányzás nem értelmezhető, mivel a tanulók
tantermen kívüli, digitális munkarendben vesznek részt”; „ha a diák nem vesz részt egy
tantermen kívüli, digitális foglalkozáson (nem jelentkezik be online), akkor a feladatokat, az ott
meghatározott tananyag megtanulását pótolnia kell”. A „hiányzásoknak” tehát nem közvetlen
következménye van (nincs igazolatlan óra), ugyanakkor a diáknak vállalnia kell a
mulasztásából adódó esetleges következményeket: a tananyaggal való lemaradást, a
számonkéréseken való rossz szereplést, az osztályozó-vizsgára utalást, végső esetben a
tantárgyi bukást. Ugyanakkor természetesen szülőnek, diáknak és tanárnak közös érdeke, hogy
ezek a hátrányok ne következzenek be, így – bár a digitális oktatásban való részvétel felelőssége
elsősorban a diáké – a szaktanárok követik a kontakt órákról való távolmaradást. Ezúton kérjük
a szülőket, hogy jelezzék az osztályfőnök és/vagy a szaktanár felé, amennyiben valamilyen
akadálya van a diák órai részvételének. (Hivatalos igazolás nem szükséges.)
Szünetek
A hagyományos oktatás idején megszokott módon érvényesek az iskolai szünetek is; tanáraink
tiszteletben tartják a hétévégi pihenő- és szabadnapokat, az ünnepnapokat és a tanítási
szüneteket – tananyagot, feladatot, egyéb utasítást kizárólag tanítási napon kapnak a diákok,
illetve a határidők kijelölése is eszerint történik.
Konzultációk
A digitális munkarendben – a szaktárca állásfoglalása szerint - megengedett egyéni és
kiscsoportos személyes konzultációk szervezése. Amennyiben tanáraink indokoltnak és
szükségesnek tartják, behívhatják ilyen konzultációra a diákokat (például számonkérés,
vizsgára való felkészítés, stb. céljából).
Személyiségi jogok, adatvédelmi előírások
Mindenkinek tiszteletben kell tartania tanulótársainak, tanárainak és az iskola többi
dolgozójának emberi méltóságát, személyiségi jogait, családi és magánélethez való jogát.
Az érintett engedélye és hozzájárulása nélkül senki nem készíthet, továbbíthat, ill. hozhat
nyilvánosságra hang- és képfelvételeket, ezeket az iskolai digitális felületre sem töltheti fel.
Az online tanórák hang-és képanyagának rögzítése az érintettek engedélye nélkül tilos,
beleértve képernyőképek készítését, telefonnal történő rögzítését vagy bármilyen más formában
való elmentését.
A feltöltött tartalmak, illetve az oktatás keretein belül elhangzottak az iskola szellemi termékét
képezik. Ezek további felhasználása kizárólag az érintett felek írásos engedélyével történhet.
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