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Kedves Diákok, Szülők/Gondviselők!

Ahogyan korábbi tájékoztatóinkban is jeleztük, a COVID-19 járvány kezdete óta az Intézet oktatási
formáját (online vagy jelenléti) az Intézet vezetősége és erre a célra felállított munkacsoportja
határozza meg a járványhelyzet, valamint az Operatív Törzs illetve a kormányzat által
megfogalmazott általános és a középiskolákra vonatkozó járványügyi szabályozások, ajánlások
alapján. Ahogyan az iskolai tanév a közoktatásban is újra jelenléti oktatással indult, a helyzet alapos
mérlegelése után jelenlegi terveink szerint a szeptember végén kezdődő tanítási időszakot
(‘Autumn Teaching Term’) Intézetünk is a hagyományos, offline oktatási formában kezdi meg.

Jelenléti részvétellel folyik majd tehát mind az egyéni mentorálás és a moduláris oktatás, mind a
diákélet - természetesen a korábban is alkalmazott szigorú egészségvédelmi szabályok
betartásával. A szeptember végéig tartó időszakban folyó tevékenységek szintén offline formában
zajlanak, ez alól csak a ‘Shopping Lectures’ órák (a modulválasztást elősegítő bemutató órák)
jelentenek kivételt. Az őszi trimeszter megkezdésével kapcsolatos minden fontos tudnivalóról
(Shopping Lectures, modulválasztás, stb.) a megszokott formában tájékoztatjuk diákjainkat.

Fontos kiemelni, hogy a különböző vírusvariánsok jelenléte és a járvány negyedik hulláma miatt
mind az általános, mind a középiskolákra vonatkozó kormányzati járványügyi óvintézkedések és
ajánlások a következő hetekben, illetve az őszi trimeszter során változhatnak. A helyzetet tehát
továbbra is figyelemmel kísérjük és szükség esetén módosítjuk jelenlegi terveinket; az esetleges
változásokról a lehető legkorábban adva tájékoztatást.

Az Intézet láthatóságára vonatkozó jelenlegi általános szabályok és óvintézkedések, melyek a
honlapunk COVID-19 oldalán július 6-án közzétett tájékoztatóban olvashatóak, jórészt
változatlanok maradnak. Az őszi tanítási trimeszterre vonatkozó látogatási szabályokat tartalmazó
tájékoztatót az elkövetkező hetekben küldjük meg diákjaink és oktatóink számára.

A fentiekkel kapcsolatos együttműködést ezúton is köszönjük, és egyúttal sikeres tanévkezdést
kívánunk minden diákunknak!

Üdvözlettel:

Palasics Péter Szabó Tünde
Ügyvezető igazgató Operatív oktatási vezető
Milestone Intézet Milestone Intézet

https://milestone-institute.org/hu/covid-19/
https://milestone-institute.org/wp-content/uploads/2021/07/Milestone-Institute-COVID-19-Tajekoztato-Guidance-July-2021.pdf


3rd September 2021

Dear Students and Parents/Guardians,

As also noted in our previous communications, since the outbreak of COVID-19, the form of
delivery for our educational activities (online or offline) has been determined by the management
of the Institute and a dedicated working group, based on the pandemic situation and the general
and secondary school-specific regulations and guidance issued by the Hungarian government and
its Operative Group. With the school year in secondary schools having started offline, after careful
consideration, we have also decided to start the Institute’s Autumn Teaching Term commencing at
the end of September in the traditional, offline format.

Therefore, face-to-face sessions will be taking place both in mentoring and module teaching and
in Student Life activities - of course, with thorough health protection measures previously
introduced still in place. Activities in the period until the end of September will also be taking
place online, with the exception of Shopping Lectures. All important information regarding the
start of the Autumn Term (about Shopping Lectures, module choice, etc.) will be communicated to
students in the usual way.

It is important to note that, due to the existence of various virus variants and the fourth wave of the
pandemic, the general regulations and recommendations issued by the government, and those
applicable to secondary schools in particular, may change in the following weeks or during the
Autumn Term. Therefore, we continue to closely monitor the situation and will adjust our plans for
the form of delivery as necessary, giving as much notice as possible should a transition become
necessary.

The general rules and protective measures currently in place for visiting the Institute (available in
the guidance document published on 6th July on the Institute’s dedicated COVID-19 page) will
largely remain the same. The guidance updated for Autumn Teaching Term will be sent out to all
students and Faculty members in the coming weeks.

Thank you for your cooperation regarding the above, and we would also like to take this
opportunity to wish all our students a great start to the new school year!

Best regards,

Péter Palasics Tünde Szabó
CEO Head of Academic Operations
Milestone Institute Milestone Institute
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