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2020. március 13.
Kedves Diákok, Szülők/Gondviselők!
A COVID-19 fertőzések száma Magyarországon is egyre nő és így arra számítunk, hogy a kormányzat
által felállított Operatív Törzs, melynek iskolákra vonatkozó iránymutatását Intézetünk is követi,
hamarosan az iskolák bezárására hív majd fel. Kötelességünknek érezzük, hogy a járvány terjedésének
megelőzése érdekében továbbra is mindent megtegyünk, így a Milestone Intézet vezetése a
távoktatásra történő átállás mellett döntött 2020. március 16. hétfői hatállyal.
Az Intézetünk által évek óta használt ún. e-learning keretrendszer (‘Learning Management System’), a
Canvas, amelyet számos nagyhírű amerikai és brit egyetem mellett egyre több európai oktatási
intézmény is használ, az online oktatás feltételeit teljes mértékben biztosítja. Mivel az innovatív oktatási
formák fejlesztésével, beleértve az online oktatást is, tanulmányi csoportunk már jó ideje foglalkozik, ez
is döntő szempont volt a rendszer kiválasztásánál. Ennek megfelelően mind a moduljaink, mind a
mentorálás tekintetében arra kértük oktatóinkat, hogy jövő hétfőtől óráikat a rendszer ‘Conferences’
funkcióját használva, a diákok online részvételével tartsák meg, a szokásos órarend szerint. Az átállás
elősegítésére oktatóinknak minden szükséges segítséget megadunk, és diákjainktól is azt kérjük,
legyenek nyitottak a tanítás ezen új formájára. Tanulási-tanítási folyamataink eddig is nagymértékben
építettek a Canvas használatára és diákjaink így jól ismerik azt, ezért arra számítunk, hogy a váltás nem
fog különösebb gondot okozni.
A modulokon és mentoráláson való részvételhez diákjainknak szüksége lesz egy megfelelő
internetkapcsolattal rendelkező számítógépre vagy laptopra és egy olyan helyiségre, ahol az oktatás
alatt a tanulók zavartalanul koncentrálhatnak az órára. Amennyiben ezen feltételek biztosítása gondot
okoz, kérjük diákjainkat, hogy jelezzék ezt az academics@msinst.org e-mail címen, hogy egyénileg
felvehessük velük a kapcsolatot.
Intézetünk bezárása természetesen a diákéletet is érinti: jövő hétfőtől a diáktársaságok és klubok
('Student Societies and Clubs') nem fognak tudni találkozókat szervezni az Intézet területén, és az
Operatív Törzs útmutatásának megfelelően javasoljuk, hogy diákjaink kerüljék a nagyobb külső
rendezvények látogatását is, illetve hogy a társaságok és klubok önállóan se szervezzenek személyes
részvételű programokat. A diákéletben történő részvétel lehetőségét igyekszünk alternatív módokon
biztosítani; a jövő hétre tervezett diákvezető-választásokat például online kampányeszközökkel
(kampányvideók készítésével és Facebook-on keresztül), illetve online szavazási rendszerrel kívánjuk
megvalósítani. Az önszerveződő diákélet koordinálásáért felelős kollégánk a mai és a szombati nap
folyamán e-mailben és személyes találkozókon keresztül egyeztet majd a részletekről diákságunkkal és
diákvezetőinkkel, akiknek együttműködésére és kreatív ötleteire feltétlen számítunk.
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Az ezen a héten tartandó modulokat, mentorálási alkalmakat és diákélet eseményeket a jelenlegi
tervek szerint tehát még változatlan formában tartjuk meg. Korábbi kérésünket azzal kapcsolatban,
hogy a március 6. óta külföldön járt diákok (és oktatók) ne vegyenek részt személyesen ezeken az
alkalmakon azonban továbbra is fenntartjuk. Amennyiben ez a kérés érinti:
●

●
●

egy adott modul oktatóját, az online tanítási forma az adott órára lehetőség szerint már ezen a
héten megvalósul (vagy az óra esetlegesen a következő két hétben kerül pótlásra) - erről a
diákokat külön értesítjük.
a mentort vagy a diák mentoráláson való részvételét, a mentori alkalom jövő hétre történő
átszervezését kérjük, amikortól már minden mentorálási tevékenység is online fog megtörténni.
egy diákunknak a modulokon való részvételét, kérjük, hogy modulvezetőjével vagy
csoporttársaival egyeztetve, valamely online kommunikációs csatorna (pl. Google Hangouts)
használatával próbáljon részt venni mai vagy holnapi óráján. (Ezen kérésünk oka, hogy a Canvas
preferált online tanítási funkciója abban az esetben működik jól, ha a csoport egésze vesz részt
online, és nem egyéni diákok.) Ha egy modulon diákunk mégsem tud részt venni a fenti
okokból, az e heti hiányzása nem számít majd bele az év végi hiányzásába.

Ha az Operatív Törzs már a mai (március 13. pénteki) tájékoztatóján további korlátozó intézkedéseket
vezet be azonnali hatállyal, már a szombati modulokat illetve mentori alkalmakat sem tartjuk meg
Intézetünkben. Ebben az esetben diákjaink egyénileg kapnak majd tájékoztatást.
Az eddigi együttműködést és közösségünk egészének ezen új oktatási formára való nyitottságát
ezúton is köszönjük.

Üdvözlettel:

Léderer Dániel
Ügyvezető igazgató
Milestone Intézet

Szabó Tünde
Operatív oktatási vezető
Milestone Intézet
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13 March 2020
Dear Students and Parents/Guardians,
The number of confirmed COVID-19 is constantly increasing in Hungary as well, and we expect the
Operative Group set up by the Hungarian government, of which guidance as applicable to school our
Institute also follows, will call for school closures in the near future. We feel it is our duty to make sure
that we do everything we can in order to help prevent the further spread of the outbreak; therefore,
the Leadership Team of our Institute has decided to transfer to online teaching with effect from
Monday 16 March 2020.
The Learning Management System used by our Institute for several years, Canvas, which is also used
by renowned American and British universities and also by an increasing number of educational
institutions in Europe, provides the infrastructure and conditions of online teaching and learning. As
our Academic Team has been working on the development of various innovative teaching methods,
including online teaching, in the past few years, having this functionality was in fact a deciding factor in
choosing this advanced system. Accordingly, in terms of both Module Teaching and Mentoring, we
have asked our Faculty to hold all sessions using the ‘Conferences’ function of the system, with all
students participating online, as per the usual timetable. To help with the transition, we provide our
Faculty with the necessary support, and we ask our students to be open to this new form of teaching.
We have been utilising Canvas for all our courses and so our students are familiar with its use;
therefore, we do not expect the transition to cause major issues.
In order to participate in Modules and Mentoring sessions, students will need a personal computer or
laptop with appropriate internet connection, as well as an area in which they can concentrate on the
sessions without disruption. Should the providing of these conditions pose a problem, we ask our
students to let us know by emailing academics@msinst.org so that we can contact them individually.
The closure of our Institute’s premises does also affect Student Life: from next Monday, our Student
Societies and Clubs will not be able to organise events in the Institute’s premises, and, according to
the guidance issued by the Operative Group, we also recommend that they do not attend bigger
external events either and that our Student Organisations do not organise face-to-face events outside
of the Institute’s premises either. We are aiming to provide an opportunity for participation in Student
Life activities via alternative arrangements; for example, the Student Leader elections planned for next
week will be taking place using online campaign tools (using campaign videos and Facebook) and via
an online voting system. Our Student Life Coordinator will be reaching out by email and in person
today and tomorrow to liaise with students and Student Leaders, whose cooperation and creative
ideas we are very much looking forward to hearing about.
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Currently, we are planning to continue our Module Teaching, Mentoring and Student Life activities this
week in an unchanged form. We do maintain our earlier request to students (and Faculty) who have
been abroad since 6 March to not attend sessions in person. If this request affects:
●

●
●

a Module Leader, the online teaching arrangement will be launched from this week if possible
(otherwise the lesson will be made up for in the next two weeks) - should this situation occur,
student will be notified separately.
a Mentor, or a student’s participation in a Mentoring session, we are asking for the Mentoring
occasion to be re-scheduled for next week, when all Mentoring activity will be done online.
a student’s participation in a Module, we ask that they liaise with their Module Leader or their
fellow students in order to try and take part in the session using online communication tools
(e.g. Google Hangouts). (The reason for this request is that the preferred online teaching
function of Canvas works well when all students are participating online rather than individual
students only.) If a student is not able to attend a Module for the above reasons, their absence
this week will not count towards their overall attendance.

If in their information session held today (Friday 13 March) the Operative Group calls for stricter
preemptive measures with immediate effect, sessions will not be held at the Institute this Saturday
either. In this case, students will be informed in separate communications.
Your cooperation so far in this matter is greatly appreciated; we would also like to thank our
community in advance for their openness towards this new form of education.

Best regards,

Dániel Léderer
President & CEO
Milestone Institute

Tünde Szabó
Head of Academic Operations
Milestone Institute
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