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2020. szeptember 11.
Tájékoztató a 2020/2021 tanév őszi trimeszter moduljairól, mentorálásairól és diákéleti
eseményeiről
Kedves Diákok, Szülők/Gondviselők és Munkatársak!
Ahogy korábbi, augusztus 27-i levelünkben említettük, alternatívákat biztosítunk azoknak a
diákoknak, akik alapos indok miatt nem tudnak személyesen részt venni a különféle tanulási
tevékenységekben az őszi trimeszter alatt. Amint ugyanabban a levélben is leírtuk,
folyamatosan figyelemmel kísérjük a helyzetet, és sok minden megváltozott az elmúlt két
hétben: az aktív Covid-19 esetek száma most folyamatosan növekszik.
Intézetünk a veszélyhelyzet kezdete óta a Kormány által felállított Operatív Törzs, illetve az
Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) középiskolákra vonatkozó iránymutatásait követi.
Az őszi trimeszterre vonatkozó szabályozás kialakításához alapul vettük továbbá az EMMI
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.
Ezért, a következő döntéseket hoztuk az őszi trimeszter megkezdésével kapcsolatban:
Moduláris oktatás (Module Teaching)
A modulok esetében az őszi modultanítási időszak (szeptember 28. - december 6.)
teljes időtartamára ismételten digitális oktatást vezetünk be. Ennek fő oka, hogy a
szokásos, offline tanítási forma esetén gyakran előfordul, hogy az Intézet területén
egy időben 130-150 diák és oktató van jelen, akik Budapest és az ország különböző
pontjairól érkeznek - ez a helyzet a járványügyi kockázat miatt megfogalmazott
ajánlás szerint továbbra is kerülendő. Döntésünkben fontos szempont volt az is,
hogy diákjaink és oktatóink többsége tömegközlekedési eszközzel jár be az órákra
(Budapestről és vidékről egyaránt), amely szintén tovább növelné a kockázatot. A
diákjaink igényeit is figyelembe véve, úgy érezzük, az egyenlő oktatási feltételek
biztosítását csak a digitális oktatás újbóli bevezetésével érhetjük el.
Egyéni mentorálás (Mentoring)
Mivel a mentori üléseken csak a mentor és a mentorált (két fő) vesz részt, az
Intézetünk által megfogalmazott, szigorú biztonsági előírások betartása mellett - lásd
Az Intézet látogatási szabályzata (Érvényes: 2020. augusztus 31-től) -, nem látjuk
akadályát annak, hogy a mentori ülések továbbra is személyes formában
valósuljanak meg a Milestone Intézetben. Ugyanakkor szeretnénk alternatívákat
biztosítani azoknak a diákoknak, akik alapos indokból nem tudnak személyesen részt
venni a mentorálásban az őszi trimeszter alatt (például mert ők maguk vagy velük
egy háztartásban élő személyek a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett

csoportba tartoznak; tartós betegséggel küzdenek vagy immunszupresszált
állapotban vannak, nem kívánják vállalni a távolról történő beutazás kockázatait stb.).
Diákjaink tanulmányi előmenetelét szem előtt tartva fontosnak tartjuk, hogy az online
mentorálással kapcsolatos döntésbe a szülőket, gondviselőket is bevonjuk.
Az online mentorálási lehetőség igénybe vételét a szülők/törvényes képviselők egy
kérvény kitöltésével jelezhetik. A kérvény benyújtásának határideje a
modulválasztással esik egybe (2020. szeptember 20, vasárnap 23:59). A beadott
kérelmeket a Tanulmányi Csoport által felállított bizottság hagyja jóvá.
A kérelem kérdőív pontos linkjét diákjaink szülői/törvényes képviselői és mentoraink
egy külön emailben kapják meg.
Intézményünk számára elsődleges fontosságú az itt tanulók és dolgozók biztonsága,
ezért a szülőkkel/gondviselőkkel egy időben, diákjaink mentorai is megkapják az
online mentorálásra vonatkozó kérvényt. A mentorok által benyújtott kérvények
jóváhagyása után, diákjaink legkésőbb szeptember 25-ig tájékoztatást kapnak
tanrendjüket illetően.
Amennyiben egy-egy diákunk vagy mentorunk egyéni helyzetében a későbbiekben
beálló változás, illetve a járványhelyzet alakulása szükségessé teszi, az őszi trimeszter
során továbbra is lehetőség van arra, hogy diákjaink online mentorálásra álljanak át.
Kérjük önöket, hogy ilyen igény esetén a kérvény kitöltésével keressék meg
Tanulmányi Csoportunkat.
Diákélet események (Student Life)
A diákélet tekintetében a két fő mérlegelési szempontunk az volt, hogy egyrészt
betartsuk a veszélyhelyzetre vonatkozó javaslatot, hogy a nem tanórai
foglalkozásokat halasszuk el későbbre, másrészről viszont összetartsuk a diákokat és
adjunk lehetőséget mindenkinek a részvételére. Minden diáktársaságunktól azt
kérjük tehát, hogy az őszi trimeszterre tervezett programokat online tartsák meg.
Azoknak a diáktársaságoknak, amiknek a főtevékenysége testmozgáshoz
kapcsolódik (evezés, vitorlázás), a közösségformáló tevékenységét javasoljuk online
programok keretében továbbvinni. Viszont a főtevékenység személyes megtartását
az őszi trimeszterre kérjük, hogy szüneteltessék.
Az Intézet általános látogathatósága
Mivel diákjaink az Intézetet általában nem csak a modulokon, mentori alkalmakon és
diákélet eseményeken való részvétel, hanem például egyéni tanulási tevékenység
végzése vagy a barátaikkal való találkozás céljából is látogatják, kérjük, hogy az
Intézet látogatási szabályzatát (Érvényes: 2020. augusztus 31-től) vegyék figyelembe.

Ismételten szeretnénk megköszönni diákjainknak, diákvezetőinknek, szüleiknek és
munkatársainknak a jelenlegi rendkívüli helyzetben tanúsított pozitív hozzáállását és
együttműködését a fentiekben ismertetett működési rend megvalósításában, amely terveink
szerint egyéni családi helyzetüktől függetlenül minden diákunk számára lehetővé teszi az
Intézet teljes programjában való aktív részvételt.

DánieI Léderer
Ügyvezető igazgató
MiIestone Intézet

Tünde Szabó
Operatív oktatási vezető
MiIestone Intézet

11 September 2020
Information on module teaching, mentoring and student life during Autumn Term of
2020/2021 Academic Year
Dear Students, Parents/Guardians and Faculty,
As promised in our last letter of 27 August, if there is a clearly evidenced reason in the case
of a student to not participate in Autumn Term module teaching in person, we are aiming
to provide satisfactory alternatives under the circumstances. As also stated in the same
communication, we are constantly monitoring the situation, and a lot has changed in the
past two weeks: the number of active Covid-19 cases is now on a constant rise.
Since the very beginning, the Institute has been following the guidelines for secondary
schools set by the government's Operative Group and the Ministry of Human Capacities. 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).
For these reasons we have decided the following regarding the commencement of the
Autumn Term:
Module Teaching
In the case of module teaching, we will maintain online delivery for the whole of the
Teaching Term (28 September - 6 December). The main reason for this is that in the
standard, offline mode of delivery, there are often 130-150 students and faculty
members present at the Institute premises at the same time, arriving from various
points in Budapest and the countryside. As per the regulations reflecting the
epidemiological risks involved, such situations are still to be avoided. In reaching our
decision, it was also an important consideration that the majority of our students and
faculty use public transport services (both within and from outside Budapest) to visit
sessions, which would also increase the risk, and that the enquiries received so far
clearly show that many of our students, due to their individual circumstances (such as
living with a household member who is in a high health risk category), would not be
able to attend modules in person - and providing equal educational opportunities
for all our students is a core duty of the Institute.
Mentoring
Since mentoring strictly happens between the mentor and the student (two people),
we believe that while in compliance with the strict safety standards set by our
Institute - see Milestone Institute Visiting rules from 31st of August 2020 - it is safe to
have mentoring meetings in person, at our headquarters. At the same time, we
would like to provide alternatives for those students who for clearly evidenced
reasons cannot participate in person in their mentoring sessions during the Autumn

Term (for example, if they or someone in their household belongs to a high risk
group because of a chronic health condition or immunosuppression, if they do not
want to bear the risks of commuting, etc.).
Keeping in mind the academic progress of our students, we consider it important to
involve parents and guardians in the decision related to online mentoring.
Parents/Guardians can submit their request for online mentoring via a form- The
deadline for this form’s submission is the same as the Module Choice Deadline
(Sunday, 20 September 2020, 23:59). The submitted requests will be approved by a
committee set up by the Academic Team.
The exact link to the online mentoring request form will be sent to our students'
parents/guardians and mentors in a separate email.
The safety of our students and staff is of paramount importance to us, so at the
same time as parents/guardians, the mentors of our students will also have an
opportunity to submit a request for online mentoring. Requests submitted by
mentors will be approved by the same Academic Team committee and our students
will be notified about their curriculum by 25 September the latest.
Should the situation of one of our students or mentors change or if the development
of the epidemic situation makes it necessary, it is still possible to submit a request
for online mentoring during the course of Autumn Term. Should you have such a
request during the Teaching Term, please notify the Academic Team by filling out
the online mentoring request form.
Student Life
Regarding Student Life, we took two main aspects into consideration: we have to
comply with the Ministry of Human Capacities’ recommendation to postpone
non-classroom sessions to a later time, while keeping our student community
together and giving everyone the opportunity to participate. We have therefore
asked all of our Student Organisations to maintain online delivery for their events
planned for the Autumn Term.
For those Student Organisations whose main activity is related to physical activity
(rowing, sailing), we ask that they continue their community-building activities
through online programs. However, we ask that they put a hold on in person
meetings related to their main activity throughout the length of the Autumn Term.
General guidelines for visiting the premises of the Institute
Since our students generally do not only visit the Institute to attend modules,
mentoring sessions and Student Life events, but also for individual study purposes

and to meet their friends, we ask that the Milestone Institute Visiting rules from 31st
of August 2020 are followed.
We would like to take this opportunity to thank all our students, student leaders, their
parents/guardians and our faculty once again for their positive attitude during these
extraordinary times and also for your cooperation in implementing the above described
mode of operation, which we are confident will enable all our students to actively
participate in the Institute’s full programme, irrespective of their individual family
circumstances.
Best regards,

DánieI Léderer
President & CEO
MiIestone Institute

Tünde Szabó
Head of Academic Operations
MiIestone Institute

