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Kedves ISZE tag! 

Kedves informatika tanár!  

Kedves Pedagógus! 

Tisztelettel köszöntünk a 2020. évi Pedagógusnap alkalmából! 

Az ISZE életének 29 éve alatt először tesszük ezt, amit az eddigi pedagógus életünk soha nem 

tapasztalt vészhelyzetben való helytállása aktualizál. Úgy látjuk, hogy az 1997-ben megkezdett 

továbbképzési/módszertani munkánk gyümölcse, hirtelen, most érett be. 

Az elmúlt hónapok a digitális munkarend miatt nagy kihívások elé állította a pedagógusokat, újszerű 

helyzetben, távtanításban kellett megoldani a tanítási és nevelési feladatokat.  

Tudjuk, hogy az informatika tanárok munkájában ez hatványozottan mutatkozott meg, mert a saját 

pedagógiai tevékenységed mellett, Te építetted fel, vagy nagyrészt hozzájárultál intézményed 

digitális munkarendjének kialakításhoz, a technikai háttér menedzseléséhez.  

Büszkék vagyunk arra, hogy a hirtelen jött feladat megoldásában Te is segítetted az iskolavezetés 

szervezői munkáját, hogy az iskolában minél egységesebb módon szerveződjön a tanulók otthonról 

végzett digitális tevékenysége.  

Tudjuk, hogy pedagógusként saját digitális tanítási módszereid megosztása mellett, mindvégig 

önzetlenül segítetted, támogattad, bátorítottad kollégáidat.  

Tudjuk, hogy szűkebb vagy tágabb pedagógiai környezetedben szorgalmaztad az Internetbiztonság, a 

személyiségi jogok, a feladat- és az időmenedzsment kérdéseinek szem előtt tartását. 

Minden elismerésünk a tantermen kívüli, digitális oktatásban való szakmai részvételedért. Örömmel 

tapasztaltuk, hogy több tízezer alsós-felsős és középiskolai tanár állt a saját lábára, egyre bátrabban 

használta az eszközöket, és alakított a közösségi médiákon digitális szakmai közösségeket, ahol igazi 

műhelymunkát végeztek. Nagyra becsüljük tudásukat, törekvéseiket, kérjük, közvetítsd 

elismerésünket és köszöntésünket minden kollégád felé. 

Biztosak vagyunk abban, hogy az elmúlt évtized erőfeszítései és a pedagógus-továbbképzéseken 

tanultak segítettek a maximumot kihozni a gyerekekkel végzett közös munkából.  

A tanár/tanuló/szülő hármas team, nagyot lendített a digitális kultúra társadalmi elismerésén. 

Köszönjük áldozatos munkádat és további pedagógiai sikereket, jó egészséget kívánunk! 

Az ISZE vezetősége nevében: 

 

Fülöp Márta Marianna 
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