For the English version, please see below.
2020. augusztus 6.
Ahogyan azt eddigi leveleinkben is megírtuk, Intézetünk a Kormány által felállított Operatív
Törzs középiskolákra vonatkozó iránymutatást követi.
A járvány jellegéből adódóan jelenleg nem tudunk mindenre kiterjedő tájékoztatást adni az
új tanév lebonyolításának részleteiről. Számunkra továbbra is közösségünk biztonsága a
legfontosabb, oktatási tevékenységünk középpontjában változatlanul a személyre szabott
oktatás áll. Levelünkben a modulokat, a mentorálást és a diákélet működését illető,
augusztus végétől életbe lépő változtatásokról szeretnénk önöknek tájékoztatást nyújtani.
A korábbi évek gyakorlatával összhangban, 2020. augusztus 10. és 30. között az Intézet
ZÁRVA tart. Az őszi trimeszter 2020. augusztus 31-én kezdődik. Terveink szerint az őszi
trimeszter elején ismét megnyitjuk az Intézet kapuját diákjaink és munkatársaink előtt. A
személyes, offline oktatás azonban nem lesz ugyanolyan, mint korábban.
Modulok:
A helyzet kiértékelése után arra a következtetésre jutottunk, hogy a Milestone
kiscsoportos tanítási rendszere nem jelent nagy biztonsági kockázatot, ezért
visszatérünk az offline oktatáshoz. Az őszi trimeszter órarendjét ennek megfelelően
állítjuk össze. A diákokat arra kérjük, hogy moduljaik kiválasztásánál vegyék
figyelembe, hogy a modulokat az Intézetben tartjuk meg.
Amennyiben

kormányzati

korlátozások

lépnének

életbe,

természetesen

alkalmazkodni fogunk az új helyzethez. Felkészültünk rá, hogy szükség esetén
gyorsan és hatékonyan álljunk vissza online oktatásra.
Mentorálás:
A mentori találkozókat augusztus 31-től az Intézetben kell megtartani. Diákjainkat és
a mentorokat arra kérjük, hogy a rendelkezésre álló mentorhelyeket kihasználva,
ugyanakkor a szociális érintkezések korlátozására vonatkozó általános szabályozást
betartva járjanak el.
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Diákélet
Figyelembe véve a diákélet online programjaival kapcsolatban a nyári trimeszterben
összegyűjtött pozitív tapasztalatokat, valamint azt, hogy ezeken a programokon - a
távolság és a fizikai korlátok megszűnése miatt - rendkívül sok diák tudott részt
venni, Diákéleti Koordinátorunk felkérte a Diákvezetőket, hogy az őszi trimeszterre
készüljenek mind online, mind offline eseményekkel.
Együttműködésüket és megértésüket kérjük ezekben a nehéz időkben. Továbbra is nyomon
követjük a COVID-19-járvány terjedésével kapcsolatos fejleményeket, és mindent
megteszünk azért, hogy diákjaink egészségét megőrizzük.
Az augusztus 31-i nyitással kapcsolatos szabályozáson még dolgozunk, a további
részletekről augusztus végéig küldünk értesítést.
Ismételten szeretnénk megköszönni diákjainknak, diákvezetőinknek és szüleiknek a jelenlegi,
rendkívüli helyzetben tanúsított pozitív hozzáállást és együttműködést.
Üdvözlettel:

DánieI Léderer
President & CEO
MiIestone Institute

Tünde Szabó
Head of Academic Operations
MiIestone Institute
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6 August 2020
Dear Students and Parents/Guardians,
As you wiII recaII from our Ietters pubIished in the last few months, the Institute foIIows the
guidance appIicabIe to secondary schooIs as specified by the Operative Group set up by
the Hungarian government.
Due to the nature of the ongoing pandemic, it is not possible to provide all the details of
the arrangements for the new academic year at this stage. However, we are committed to
keeping our community safe and our education continues to be built around Milestone’s
distinctive focus on personalised teaching. We would like to provide information about our
pIanned operationaI modeI for Module Teaching, Mentoring and Student Life from August
onwards.
As is customary in August, the Institute will be CLOSED between Terms, for the period
ranging from 10 until 30 August 2020. From 31 August 2020 onwards the Autumn Term
starts, and we are planning to reopen the Institute’s doors to our students and faculty.
Going back offline, however, won’t be the same as before.
Module Teaching
In the case of module teaching in the Autumn Term, we have assessed the situation
and came to the conclusion that due to Milestone’s small group teaching it is safe to
return to offline teaching. We will set up the Autumn Term schedule accordingly and
ask that students choose their Modules with this in mind.
Should government restrictions change, we will adapt and be prepared to switch to
remote teaching quickly and effectively during the term.
Mentoring
Mentoring is expected to be held within the Institute’s premises from 31 August
onwards. We kindly ask students and their mentors to use the available mentoring
spots while observing social distancing practices.
Student Life
The experience with online Student Life events during the past Term has been quite
positive and gave an opportunity for more students to join, since travel and location
barriers disappeared. For this reason, our Student Life Coordinator has instructed
Student Organisations to prepare for the Autumn Term with both online and offline
events.
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We ask for your cooperation and patience in these difficult and uncertain times. We
continue to monitor the developments of the COVID-19 situation and will prioritise our
students’ well-being at all costs.
We are working on the exact rules and regulations for our 31 August reopening and will
notify you of further details by the end of August.
We wouId also Iike to take this opportunity to thank aII our students, student Ieaders and
their parents once again for their positive attitude during these extraordinary times.
Best regards,

DánieI Léderer
President & CEO
MiIestone Institute

Tünde Szabó
Head of Academic Operations
MiIestone Institute
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