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2020. augusztus 27.
Kedves Diákok, Szülők/Gondviselők!
Ahogyan azt legutóbbi, augusztus 6-i levelünkben ígértük, Intézetünk augusztus 31-i
nyitásával, illetve az őszi trimeszter megkezdésével kapcsolatban írunk ismét Önöknek,
Nektek.
Ahogyan korábban is jeleztük, Intézetünk a veszélyhelyzet kezdete óta a Kormány által
felállított Operatív Törzs középiskolákra vonatkozó iránymutatását követi. Az őszi
trimeszterre vonatkozó szabályozás kialakításához alapul vettük továbbá az Emberi
Erőforrások Minisztériuma által kiadott és az Oktatási Hivatal honlapján megjelent
“Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi
készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről” című dokumentumot is.
A nyári trimeszter alatti online oktatást és diákélet eseményeket mind saját tapasztalataink,
mind diákjaink túlnyomó többségének visszajelzései alapján közös sikerként értékeljük:
1-5-ig terjedő skálán diákjaink az online oktatás minőségét átlagosan 4,5-re értékelték (70%
feletti válaszadási ráta mellett), és nagy többségük abban is egyetértett, hogy az online
történő oktatás nem jelentett korlátozást. Mivel Intézetünk továbbra is a személyre szabott
és személyesen történő oktatás elkötelezett híve, és a fent említett, középiskolák számára
kiadott intézkedési terv is a hagyományos nevelési-oktatási formát javasolja, az őszi
trimesztert mégis offline módon kezdjük meg; természetesen arra is felkészülve, hogy
szükség esetén rövid időn belül át tudjunk állni az online működési modellre.
Legfontosabb szempontunk továbbra is közösségünk egészségvédelme, ezért mind
diákjaink, mind oktatóink és munkatársaink tekintetében, ha valaki alapos indok miatt
(például mert

ő maga vagy egy vele egy háztartásban élő személy a vírusfertőzés

szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége vagy immunszupresszált
állapota miatt) nem tud személyesen részt venni a különféle tanulási tevékenységekben,
igyekszünk az adott körülmények között kielégítő alternatívákat biztosítani. Fontos
megjegyezni, hogy oktatási szolgáltatóként tanítási tevékenységünk során mindig
diákközösségünk többségének igényeit igyekszünk kielégíteni, ugyanakkor kifejezett
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szándékunk, hogy ezen egyéb lehetőségek segítségével minden diákunknak esélyt
biztosítsunk a különféle tevékenységekben való részvételre.
A fent leírt helyzetben lévő diákjaink számára a diákélet rendezvények és mentorálás
esetében mindez online részvételt jelent, míg a moduloknál ún. auditálási lehetőséget
biztosítunk. Mivel az őszre tervezett modulok rendkívül sokszínűek mind az órák
tematikájának és tantárgy-specifikus módszertanának, mind az azokon várhatóan résztvevő
tanulók számának tekintetében, az auditálás pontos megvalósítása az adott tantárgyaktól,
illetve az egyes csoportok létszámától is függ. Az auditálási lehetőség igénybevételét
illetően diákjaink szülei/törvényes képviselői a modulválasztással egy időben adhatnak be
kérelmet, amelyet a Tanulmányi Csoport által felállított bizottság bírál majd el.
A korábbi gyakorlatnak megfelelően a fenti témákról (diákélet események, modulválasztás,
auditálási lehetőség iránti kérelmek beadásának részletei, stb.), illetve az év eleji nagyobb
eseményekről (pl. Shopping Lecture órák és Student Life Week, azaz a diákok
modulválasztását segítő bemutató órák és a diákéletet népszerűsítő rendezvények,
amelyeket a fertőzési kockázat csökkentése céljából az EMMI iránymutatásával összhangban
mi is személyes részvétel nélkül, online tartunk majd) diákjaink a Tanulmányi Csoporttól,
illetve

a

diákvezetőktől

kapnak

majd

részletesebb

információt.

Az

Intézet

látogathatóságának részletes szabályozása is elkészült, a szinte naponta változó helyzet
miatt ezt a tanév megkezdése előtti utolsó munkanap, augusztus 28. pénteken tervezzük
megosztani közösségünk tagjaival.
Ezúton is köszönjük a támogató, együttműködő hozzáállást, és egyúttal sikeres
tanévkezdést kívánunk minden diákunknak, szüleiknek és családjuknak pedig kitartást a
jelenlegi kihívásokkal teli helyzetben.
Üdvözlettel:

DánieI Léderer
Ügyvezető igazgató
MiIestone Intézet

Tünde Szabó
Operatív oktatási vezető
MiIestone Intézet
26 August 2020
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27th August 2020
Dear Students and Parents/Guardians,
As promised in our last letter of 6 August, we are writing to you again regarding the
Institute’s opening on 31 August and the start of the Autumn Term.
As previously communicated, since the start of the emergency situation, the Institute has
been following the guidelines for secondary schools set by the government's Operative
Group. In establishing the regulations for the Autumn Term, we also used as a basis the
document entitled "Action plan for procedures during the pandemic alert period in
Academic Year 2020/2021 for public educational institutions", published by the Ministry of
Human Capacities and available on the website of the Educational Authority (in Hungarian).
Based on both our own evaluation and the feedback received from our students, the online
delivery of our educational and Student Life activities during the Summer Term has been a
joint success: on a scale of 1 to 5, students have rated the quality of online teaching as 4.5
on average (with a response rate of over 70%), and a large majority of students also agreed
that online delivery did not pose a limitation. Nevertheless, since our Institute is committed
to personalised and in-person teaching, and as the above mentioned guidelines for
secondary schools also recommend starting the academic year in the traditional format, we
are still starting the Autumn Term offline, while also being prepared to transition to an
online mode of operation at a short notice if necessary.
Safeguarding the health of our community remains our top priority. For this reason, if there
is a clearly evidenced reason in the case of a student, Faculty member or Core Staff
member to not participate in the various educational activities in person (for example, if
they or someone in their household belongs to a high risk group because of a chronic
health condition or immunosuppression), we are aiming to provide satisfactory alternatives
under the circumstances. It is important to note that as an educational provider, we always
aim to meet the needs of the majority of our students in our teaching activities, it is also our
stated intent that these alternative solutions allow a way for us to provide opportunities for
all our students to participate in our various activities.
For students affected by the above mentioned circumstance, the alternative offered for
Student Life events and Mentoring will be online participation, while in the case of Module
Teaching, students will be given an opportunity to audit modules. Since the modules
planned for the Autumn Term vary greatly in terms of both the topics covered in class and
the subject-specific methodology applied, as well as the expected number of students
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taking up the subject, the specific way in which auditing will be carried out will depend on
the module concerned and the number of students in each group. Students’
parents/guardians will be able to send in requests to audit modules during the module
choice period, with requests examined by a committee set up by the Academic Team.
As in previous terms, students will receive more detailed information on these topics
(Student Life events, Module Choice, requests for auditing modules, etc.) and about the
larger Start of Term events (e.g. Shopping Lectures and Student Life week, which, in line
with the guidelines by the Ministry of Human Capacities to minimise the risk of contagion,
will be held online) from both the Academic Team and the Student Leaders. We have also
prepared the Institute’s visiting guidelines. Since the situation may change on a daily basis,
we will be sharing this document with members of our community on the last working day
before term start, on Friday 28th August.
Thank you once again for your support and cooperation so far, and we would also like to
take this opportunity to wish all our students a great start to the new school year and
strength to their parents and families in these current challenging times.
Best wishes,

DánieI Léderer
President & CEO
MiIestone Institute

Tünde Szabó
Head of Academic Operations
MiIestone Institute
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