
2020. június 21. Évzáró az iskolában 

Kedves Diákok, Kollégák és Szülők (úgy tudom, hogy egyes osztályokban nagy számban ott 

vannak ők is… remélem elférnek )!  

Szokatlan és rendhagyó módon – és ígérem: röviden - szólok most a tanév végén az 

iskolapolgárokhoz. Mert szokatlan és rendhagyó tanévet zárunk. Az úgy nevezett digitális 

tanrend 13 héten keresztül tartott. Az eleje maga volt a rémálom, a közepe a megfeszített, 

izgalmas, új feladat, a vége – legalábbis számomra - a légüres tér… Sok jó és szükséges dolgot 

megtanulhattunk, de valljuk be, hosszúra nyúlt ez a home office módozat mindenki számára! 

Pedig várhatóan a jövőben is lesznek hasonló időszakok. Ezért is nagyon fontos, hogy 

mindannyian mérleget vonjunk és a hasznos, követendő példákat, az új tudást, tapasztalatot 

gyűjtsük össze és őrizzük meg; ha lehet fejlesszük tovább.  

Most csak felsorolás szintjén és a teljesség igénye nélkül felsorolom, hogy miket tanulhattunk 

meg ebben az időszakban:  

1. a tanulás elsősorban a diák dolga és feladata, amiben a tanár vagy a szülő TUD segíteni, 

de helyette megtenni nem 

2. tanulni tudni kell: nem mindegy, hogyan kezdek hozzá, hogyan osztom be az időmet, 

és milyen módszerrel teszem 

3. tanulni és tudni JÓ dolog (bár remélem ez nem volt újdonság sok diákunknak) 

4. az írásbeli teszteknek sok változata van, de egyik sem tökéletes 

5. a személyes találkozást nem pótolja semmi 

6. az iskolában közösen töltött idő fontos és hasznos, nem mindegy, hogy mire fordítjuk 

7. a classroom mégiscsak jó dolog 

8. az osztályzatoknál sokkal fontosabb lehet a személyes visszajelzés 

9. az osztályfőnökkel való együttműködés hasznos és szükséges a szülőknek és a tanító 

tanároknak egyaránt 

10. még a testnevelést is lehet digitálisan irányítani 

Nézzük az eredményeket is, csak röviden: az iskola átlaga 4,6 (tavaly 4,54 volt)! Még sosem 

volt ilyen magas! 126 kitűnő bizonyítványt és 166 jeles rendű diákot ünnepelhetünk ma. 

Gratulálok mindenkinek, aki jó szívvel örül most a bizonyítványának.  

Köszönöm a szülők kitartó és gondos segítségét, hiszen nélkülük nem sikerült volna ez az év! 

Most sem… 



Tudom, hogy rövid beszédet ígértem, de a legtöbbet javító diákok nevét még felolvasom, hadd 

hallja mindenki és hadd legyen büszke a fantasztikus teljesítményére ez a néhány diák. 

Megérdemlik! 

1. Mészáros Mirtill 9b 0,7 

2. Csapi Vanda 10b 0,68 

3. Tóth Blanka 10b 0,62 

4. Jakubowska Málna 7b 0,61 

5. Gelencsér Levente, Huszár Renáta és Simity Flóra 11a: 0,57 

A felsorolásból elég most ennyi...szeptemberben folytatjuk!  

Áldást békességet, vigyázzatok magatokra a nyáron IS.  

És a kötelező utolsó mondat se maradjon el: a 2019-2020-as tanévet bezárom.  


