
 

A gyerekekkel és a családokkal egy új kapcsolati háló épül 

Gyódi suli a digitális korban 
 
A koronavírus járvány megelőzése érdekében a gyódi suli élete is megváltozott. A szülők 
minden gyerek esetében megoldották az otthoni tanulás lehetőségét, mi tanítók pedig egy 
egészen új oktatási formát kezdtünk el kipróbálni az elmúlt hetekben. Köszönjük Izsák 
Tamásnak a rengeteg segítséget. Emberpróbáló idő ez mindannyiunk számára. De a 
nehézségből nagyon sokat lehet tanulni is. Abban bízunk, hogy a mi gyerekeink ebből a 
helyzetből is a jóra fognak emlékezni, s amikor majd az unokáiknak mesélik ezt a 
„koronavírusos történetet”, akkor a félelem, a szorongás helyett, az élmények fognak 
eszükbe jutni.  
Nem könnyű az alsó tagozatos gyerekekkel az online-iskolában haladni. Rengeteg 
plusztörődést igényel ez tanártól, szülőtől egyaránt. Csak a nagyon jó közös összefogás 
segíthet minket túl ezen a krízisen. Szerencse, hogy építhetünk az eddig kialakult közösségi 
kapcsolatunkra, amelyet a korábbi években alapoztunk meg. Minden család megértette a 
helyzet nehézségét, s komoly felelősséget vállalnak gyermekik előmeneteléért. Hálásak 
vagyunk a családoknak a jó együttműködésért. 
Az elmúlt hetek arról is szóltak, hogy egész Magyarországon keresik a pedagógusok a helyes 
arányokat ebben az új helyzetben.  
 
„A digitális munkarendre való átállással az iskolák egyik pillanatról a másikra olyan feladattal 
találták szemben magukat, amelyet egyszerre kell kitalálniuk, megvalósítaniuk, ellenőrizniük 
és továbbfejleszteniük. Ez minden iskolában dolgozó pedagógus számára – még azok 
számára is, akik jártasak a digitális eszközök használatában és a digitális oktatási módszerek 
alkalmazásában – komoly pluszfeladatot ró. 
 
Soha nem volt még ennyire fontos a tanulók, a szülők és a pedagógusok együttműködése és 
egymásba vetett bizalma, a digitális munkarend sikere jelentős mértékben ezen múlik.” 
    
Bízunk benne, hogy mindenki megérti azokat az üzeneteket, amelyek ebben a helyzetben az 
életünket menthetik meg. S közben sikerül az élet továbbműködtetése, a gyerekek harmonikus 
nevelése és tanítása. Ez a kor mindannyiunkat tanít valamire. Talán leginkább arra, hogy 
jobban érdemes odafigyelni az emberi kapcsolatainkra, a családunkra, az idősebbekre, a 
gyerekekre. 
 
Rashed Adel ezt így látja: Kaptunk egy betegséget... 
 
Az emberiség pontosan azt a betegséget kapta, amelyikre szüksége volt. Már nem értékeljük 
az egészséget, ezért kaptunk egy betegséget, hogy megértsük - az egészségünkkel 
foglalkoznunk kell. 
 
Már nem értékeljük a természetet körülöttünk, ezért kaptunk egy betegséget, hogy minél 
kevesebbet tartózkodjunk a természetben. Már elfelejtettük hogyan kell családokként élnünk, 
ezért kaptunk egy betegséget, amely bezárt minket otthonainkba, hogy megtanuljunk újra 
családként élni. 
 
Már nem tiszteljük az öregeket, ezért kaptunk egy betegséget, amely emlékeztet az öregek 
sérülékenységére. Már nem értékeljük az egészségügyi dolgozókat, ezért kaptunk egy 
betegséget, amely emlékeztet a pótolhatatlanságukra. Már nem tiszteljük a tanárokat, ezért 
kaptunk egy betegséget, amely bezárta iskoláinkat, hogy a szülők maguk próbálják tanítani 
gyermekeiket. 
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Azt gondoltuk, hogy mindent megvehetünk, mindenhol ott lehetünk azzal és akkor amikor csak 
akarunk, ezért kaptunk egy betegséget, ami megmutatja, hogy mennyire nem természetes 
dolog is ez. Szabadidőnket bevásárló központokban töltöttük, ezért kaptunk egy betegséget, 
hogy megértsük a boldogságot nem lehet megvenni. Nagyon sokat foglalkoztunk a külsőnkkel 
és mindig összehasonlítottuk azt másokkal, ezért kaptunk egy betegséget, ami eltakarta 
arcunkat maszkokkal, hogy megértsük, szépségünk nem ott van. 
 
Azt gondoltuk a Föld urai vagyunk,ezért kaptunk egy betegséget, hogy ez az egészen 
aprócska láthatatlan valami megszelídítsen minket, iránymutatást adjon és egy kis 
megbékélést is. 
Ez a betegség nagyon sok mindent elvesz tőlünk, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy újból 
észrevegyük mi a LEGFONTOSABB az életben. 
 
            

 
                                                                     
                                                                                                                                      

Természetesen az eddig rendezett tanulmányi versenyeken a megszokottak szerint 
remekeltek tanítványaink. Büszkék vagyunk rájuk. Sajnos az elkövetkező időszakban ki-ki a 
saját, otthoni porondján szerepel. Reméljük minél szebben, eredményesebben. A húsvéti 
ünnepekre a legjobbakat kívánjuk minden tanítványunknak s családjaiknak. 
 

  Sasvári Sarolta 
tanító, osztályfőnök   
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