
Kedves Toldys Diákok, 

Kedves Szülők! 

 

Ma a bizonyítványok kiállításával véget ért a 2019/20-as tanév. Különleges év volt ez, hiszen a járvány 
miatt az év utolsó harmadában a tanulók előtt zárva maradt az iskola épülete, és mi, diákok és tanárok 
kénytelenek voltunk digitális munkarendben dolgozni. 

Volt közöttetek, akinek nem okozott gondot az átállás, olyan is akadt, akinek szárnyakat adott az új 
lehetőség, de voltak nem kevesen, akiket zavartak a digitális munkarenddel járó technikai nehézségek, 
akiket inkább bénított a személyes jelenlét hiánya, hogy hónapokig nem találkozhattak társaikkal, hogy 
hosszú fél napokat kellett a számítógépek előtt ülni.  

Mi, toldys tanárok is különbözőképpen tudtunk megbirkózni a digitális munkarendből fakadó 
problémákkal és kihívásokkal. A legfőbb nehézséget az jelentette, hogy teljesen új helyzet állt elő, amire 
a közoktatás történetében és így tanári pályafutásunk alatt sem volt még példa. A digitális oktatás 
módszerei, a helyi szabályrendszer kialakítása, a megfelelő platform kiválasztása és hatékony  használata, 
az adekvát tevékenységi formák és módszerek kiválasztása és alkalmazása, a tanulók értékelése mind-
mind nagyrészt kipróbálatlan, a gyakorlat során kialakuló feladatot jelentettek. Eközben akadtak hibák, 
vitatható eljárások, amelyek ilyen helyzetben óhatatlanul előfordulnak. Ezeket sajnáljuk, és igyekeztük 
orvosolni, kijavítani, ha erre módunk volt. Ugyanakkor az új módszerekkel és tevékenységekkel nyíltak új 
lehetőségek is, amelyek érdekesebbé, színesebbé és eredményesebbé is tették a tanulást. 

Végül, minden nehézség ellenére elmondhatjuk, hogy a nehezített feltételek között is, diákoknak és 
tanároknak közös erőfeszítésével sikerült eredményes munkát végeznünk. Erről tanúskodnak a többnyire 
szép bizonyítványok és ezt bizonyítják a korábbiakhoz hasonló, kiváló érettségi vizsga eredmények is. 

Kedves Diákok! 

Köszönöm Neketek az együttműködést, hogy az utóbbi hetekben többnyire partnerként, feladataitokat 
komolyan véve dolgoztatok, hogy segítettetek egymáson és olykor rajtunk, tanárokon is, egy-egy 
technikai probléma megoldása kapcsán! 

Kedves Szülők! 

Köszönöm, hogy a digitális munkarend idején támogatták gyermekük iskolai munkáját, hogy elviselték, 
amikor az iskola olykor betolakodott a családi otthonba, és türelmesek voltak a tanulók otthoni 
munkavégzéséből adódó kellemetlenségek esetén is. Köszönöm, hogy véleményükkel, észrevételeikkel 
támogatták a mi munkánkat. Különösképpen köszönöm ebben az iskolai Szülői Munkaközösség tagjainak 
közreműködését! 

A tanév végével összegezzük a digitális munkarend tapasztalatait, megnézzük, hogy mit tudunk belőle 
hasznosítani az elkövetkező tanévekben, illetve abban a nem kívánt esetben, ha ősszel ismét kénytelenek 
lennénk hosszabb-rövidebb ideig ilyen munkarendben dolgozni.  

Most azonban inkább abban reménykedünk, hogy szeptember elején minden toldys diákkal 
találkozhatunk az iskola évnyitó ünnepségén! 

Addig is a Toldy Gimnázium nevelőtestülete nevében jó egészséget, szép nyarat, örömteli vakációt 
kívánok mindenkinek! 

Budapest, 2020. június 17. 

          Porogi András 
               igazgató 


