Tisztelt Tanulók, Szülők és Pedagógusok!
A Mozaik Kiadó minden közismereti tankönyvét digitális formában ingyenesen elérhetővé
tette. A könyvek a www.mozaweb.hu honlapon érhetők el a korábban regisztrált vagy
újonnan
regisztráló
tanulók
és
tanáraik
számára.
Ingyenes mozaBook minden pedagógusnak
ingyenes a mozaBook interaktív tanári szoftvert. A mozaBook interaktív tanári szoftver
ingyenesen használható a 2019/20-as tanév végéig a következő aktiváló kóddal:
MOZ-ML-FREE-MOZA-BOOK-SOFT-WARE-200615
A mozaBook interaktív tanári szoftver innen tölthető le.
A mozaWeb Prémium elérés is ingyenes
A közismereti tankönyveken túl a mozaWeb teljes tartalma ingyenesen elérhető. A tanulók a
digitális médiatárának eszközeit korlátlanul használhatják, a tanárok pedig a tankönyvektől
független, önálló tananyagot tudnak összeállítani
Videós segítség a Mozaweb/mozaBook használatához
A mozaBook/mozaWeb használatát bemutató videók az alábbi linken érhetőek el:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8T27BPnhy5Vy0rKQ3QRv9nEHQmS4l_Xq
A PACSI Egyesület Partiscum Mobil Planetáriuma az otthoni oktatást segítő, ingyenesen
használható oktatási anyagokat állított össze, melyeket a pedagógusok és a diákok is
önállóan tudnak használni. Az előadások és a filmek folyamatosan kerülnek fel az oldalra!!
Az Univerzum most valóban házhoz megy!
https://youtu.be/VmivpZKjPVg
Kérjük keressék fel távoktatási oldalunkat a
http://iskolaplanetarium.hu
címen.
A távoktatási anyagokat folyamatosan Facebook oldalunkon is közzétesszük.
https://facebook.com/csillagasz
Digitális Témahét - Hírlevél - 2020.03.17
digitalistemahet.hu
MATEHETSZ támogatás
Több mint 500 feladatsor és izgalmas agytorna feladványok a CsibÉSZtúra oldalon
http://tehetseg.hu/aktualis/pedagogusok-tanulok-es-szulok-figyelmebe
Oktatási Hivatal újabb lehetőségek
Az okostankönyveket és a portált is megnyitottuk, így a tesztelést felfüggesztettük. Szabadon
használják a portált, hamarosan újabb hasznos szolgáltatásokat nyitunk meg mindenki
számára. (https://www.nkp.hu/)
A portálon lévő valamennyi tartalom (okostankönyv, videók, okosfeladatok) és több funkció,
bárki számára, regisztráció és bejelentkezés nélkül elérhető.

https://www.mateking.hu/kozepiskolai-matek
http://nemzetipedkar.hu/uj-munkarend/
Tankerületi hírek
I.
Az óraadók foglalkoztatására több kérdés is érkezett, tájékoztatom, hogy
esetükben az intézményvezetői teljesítésigazolás csak a Kréta naplóban
dokumentáltan megtartott tanórák, a tananyag on-line módszerekkel történő
megtanítása, számonkérése esetén adható ki. Ha ebben bármilyen változás lesz
a Középirányító tájékoztatása alapján, azonnal jelezni fogjuk.
Mellékelten csatoltam a Miskolc MJV jegyzője által kiadott, a közétkeztetés
biztosításával kapcsolatos tájékoztatót,
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
változatlan térítési díjak mellett
továbbra is biztosítja a közétkeztetést (ebédet)
a közoktatásban résztvevő általános- és középiskolás diákok részére.
2020. március 17-től az ügyeletet nem igénylő gyerekek részére az étkezés - a Miskolci
Közintézmény-működtető Központ jelzése alapján - központilag lemondásra került.
A szülőknek - a rendkívüli helyzetre való tekintettel - jelezniük kell a Miskolci Közintézményműködtető Központ felé, ha 2020. március 17-e után továbbra is igénylik a közétkeztetést!
2020. március 18. szerdától minden megrendelt ebéd kidobozolt formában kerül
kiszállításra a gyermekek saját iskoláiba.
Az ebéd átvétele aláírási kötelezettség és higiéniai szabályok fokozott betartása mellett
lehetséges 12:00-től 13:00 óráig.
Továbbra is azt javasoljuk, hogy ha tudják, oldják meg az otthonukban az étkezést!
II.

Újabb tájékoztatás ideje 2020. március 19. 11 óra.
Miskolc, 2020. március 18.
Fazekas Róbert
Megbízott igazgató

