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Kedves Diákok!
Egy új kihívás elé állít mindenkit a pénteken bevezetett digitális oktatásra való átállás. A Könyves is
mint a legtöbb Magyarországi gimnázium nem volt és nem is lehetett felkészülve erre az oktatási
formára. A bejelentés óta tanáraitok és az iskola vezetősége azon dolgozik, hogy minél nagyobb
hatásfokkal tudja megoldani ilyen körülmények között is az oktatást.
A Könyvesben a digitális oktatás március 23-án indul majd el. Addig a programok tesztelése és a
digitális oktatásra való felkészülési időszak zajlik.
Létrehoztunk egy digitális órarendet. Ez az órarend, azt a célt szolgálja, hogy ezekben az
időpontokban online állapotba kell magatokat helyezni. Itt olyan órán, órákon vehettek majd részt,
amikor valamilyen folyamatos online kapcsolatba kerültök a tanáraitokkal. Vagy itt írhattok teszt
feladatsort, és sok egyéb dologra is felhasználhatják majd tanáraitok ezt az időt.
Megmarad a megszokott órarendetek is. Igaz, ez csak annyiban, hogy lesznek tanárok, akiktől olyan
feladatokat kaptok, amelyhez nem szükséges a folyamatos kapcsolattartás. Ilyenek például, a dolgozz
föl egy témát, készíts ppt-t, oldd meg a matek feladatokat és küldd vissza lefotózva, szavalj el egy
verset stb. Ezeket az utasításokat a szaktanáraitoktól fogjátok megkapni minden olyan napon,
amikor órátok lenne vele, itt bent az épületben.
A digitális oktatás mindenkitől sokkal nagyobb fegyelmet és figyelmet igényel, mint az általunk eddig
megszokott tanulási formák. A határidők betartása pedig minden eddiginél fontosabbá válik. Mivel
nem tudjuk, meddig marad ez a digitális oktatási formula és mikor léphettek újra be a Könyvesbe, így
az osztályzataitokat is online fogjátok megszerezni. Minden feladatra határidőket fogsz kapni, ezért
javasoljuk, hogy tölts le egy naptár-alkalmazást, vagy fogj egy határidőnaplót, amibe mindig
feljegyzed az elvégzendő feladataidat.
Az iskolában maradt tankönyveket, szigorú rend szerint lehet majd szerdán és csütörtökön az
iskolából elvinni. Készült egy beosztás, hogy melyik osztály mikor jöhet a könyveiért. Az iskolába egy
osztályból egyszerre csak egy tanuló jöhet be. Kérjük, egyénileg érkezzetek, ne csapatokban.
Várakozáskor tartsátok be az előírt 2 méter távolságot egymás között. Kérjük, vegyétek komolyan.
És akkor következzen az első feladatotok, a digitális iskolai térben.
Ezt a feladatot pedig a Kréta üzenőfalon is megtaláljátok!
Kérünk, titeket nagyon figyelmesen hajtsátok végre a feladatot. És figyeljetek a kedd 12.00-as
határidőre is.
Figyelmesen kövesd végig a lépéseket! Mindenre figyelj, semmit ne hagyj ki! Ha valami nem világos
inkább kérdezz. Segítséget a
címen kaphatsz.
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FELADATOK
1. feladat
Minden Könyveses diákot arra kérünk, hogy készítsen egy új Gmail e-mail címet magának. Ha már
van alapból is Gmail e-mail címed, az se probléma tudsz újat csinálni a saját nevedre.
Ahhoz, hogy legyen egy egységes címlistánk a következő névvel kell regisztrálnod. Mely 4 részből áll
össze.
1. része: kkg – ez mindenkinél azonos
2. része: az osztályod kódja pont nélkül pl: 7c 8d 10a
3. része: a vezetékneved (ha kötőjel van a vezetéknevedben, akkor azt hagyd ki, és egybe írd le a
neved)
4. része: a keresztneved kezdőbetűje
(A 7.c osztályban és a 8.d osztályban van egy-egy páros, akinél ezen elv szerint azonos fióknév jön ki,
ezért ettől a négy embertől azt kérjük, hogy a keresztnevének második betűjét is írja bele a címbe.)
Tehát így néznek ki a címek: kkg10cmonokia (kukac) gmail.com

2. feladat
Írjatok egy levelet az új címetekkel a
írjátok be az osztályotokat, pont nélkül. Pl: 7c 9a 11b

címre, ahol a tárgy mezőbe

Reméljük mindenre pontosan figyeltél és ezzel be is fejeztétek az első online feladatot.
Kérünk titeket, hogy ezt az új , általatok létrehozott e-mail címet, adjátok hozzá a mobil
applikációtokhoz, hogy kapjatok értesítést az üzenetekről, mivel itt kaptok majd friss információkat
napról-napra. És lesznek tanárok is, akik ezen keresztül kommunikálnak majd veletek.
A feladat végrehajtásának határideje: kedd 12.00 (2020. 03. 17.)
A további információkkal holnap délután jelentkezünk már az új e-mail címeteken.
Mindenkitől felelős magatartást és sok-sok szorgalmat várunk el, hogy be tudjuk indítani a digitális
oktatást a Könyvesben.
Kérünk titeket, hogy az osztály kommunikációs csatornáin osszátok meg a levelet. Segítsetek
egymásnak. Fogjatok össze és tegyetek meg mindent azért, hogy átvészeljük ezeket a nehéz időket.
Vigyázzatok szeretteitekre, és önmagatokra is.
Tartsátok be az utasításokat, lehetőleg maradjatok otthon, és tanuljatok sokat! A Könyves visszavár!

Monoki Ádám
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Kedves Diákok!
Most igazán szükség van a Ti segítségetekre. Ti vagytok azok, akik nap, mint nap használjátok okos
telefonjaitokat. Ti vagytok, azok, akik mindig tudtok nálunk egy jobb megoldást egy számítógépes
problémára. Kérünk titeket, segítsétek minket, Könyveses tanárokat ebben az átállásban. Nyugodtan
forduljatok hozzánk akár ötletekkel is. Ha partnerek lesztek a közös tanulásban, minden sokkal
gördülékenyebben fog menni. Lesz sok nehezen megoldható dolog, de a Ti segítségetekkel biztos
mindent megoldunk. Hamarosan jelentkezünk!
A Könyves Kálmán Gimnázium tanári kara

