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Kedves Diákok, Szülők/Gondviselők!

Mint azt ti is tudjátok, az idei év kezdete Magyarországon is a COVID-19 járvány következő
hullámát hozta magával. Az Intézet vezetősége és erre a célra felállított munkacsoportja
természetesen az elmúlt hetekben is folyamatosan figyelemmel kísérte a járványhelyzet alakulását,
mérlegelve a január 31-én kezdődő tavaszi tanítási trimeszter felelős elindításához szükséges
esetleges változásokat, intézkedéseket.

Bár a kormányzati szabályozásnak megfelelően a középiskolákban továbbra is alapvetően jelenléti
oktatás zajlik, egyre több esetben rendelnek el karantént egyes osztályokban illetve iskolákban,
részben vagy teljes mértékben online oktatásra állva át. A jelenleg domináns omikron variáns
jellegéből adódóan az előrejelzések szerint az elkövetkező hetekben a fertőzöttek és ehhez
kapcsolódóan a karanténba kerülő diákok számának további emelkedésére lehet számítani, így a
tavaszi tanítási trimeszter első három hetében, azaz a január 31-étől február 20-áig tartó
időszakban az oktatás rendje az alábbiak szerint alakul:

Modultanítás

A modultanítást online kezdjük meg, azzal, hogy az esetszámok alakulásának függvényében a
későbbi tanítási hetekben lehetőség szerint jelenléti oktatásra térünk át. Kérjük diákjainkat,
hogy ennek megfelelően vegyenek fel modulokat, azaz úgy állítsák össze óráikat, hogy azokon a
későbbiekben személyesen is meg tudjanak jelenni. (A modulkatalógusban a megszokott rend
szerint egyértelműen jelöljük azokat a modulokat, amelyek a járványhelyzettől függetlenül az egész
trimeszterben online zajlanak majd.)

Mentorálás

Továbbra is lehetőséget biztosítunk diákjainknak arra, hogy - szigorúbb higiéniai előírások és maszk
viselése mellett - mentoraikkal személyesen találkozhassanak az Intézet területén.
Ahogyan az eddigiekben is, diákjaink és mentoraink egészségének védelmét tartjuk a legfontosabb
szempontnak, így a személyes mentori találkozók csak akkor valósulhatnak meg, ha ezt mind a diák,
mind a mentor vállalja (hiszen mindkét oldalon jelen lehetnek olyan tényezők, amik túl nagy
kockázatnak tennék ki a résztvevőket illetve a velük egy háztartásban élőket).

Ennek megfelelően kérjük azon diákjainkat és mentorainkat, akik a fent megjelölt háromhetes
időszakban karantén miatt vagy egészségvédelmi okokból online szeretnék folytatni a mentorálási
kurzust, hogy ezt jelezzék egymás felé, illetve egy rövid indoklással ezen az űrlapon
keresztül felénk is jelezzék 2022. január 25. kedd végéig. Az űrlap benyújtása egyrészt
segíti évfolyamvezetőinket a mentorálások módjának követésében, másrészt pedig információt
nyújt számunkra az épületben várhatóan tartózkodók számáról is. Amennyiben egy diák vagy

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTp6ydQbeEWTW9HK7Fzl4TMNRTs-Cc0WCwCoINxBI3jyOwqA/viewform


oktató helyzete a megjelölt dátum után változik (például ez után kerül karanténba), kérjük,
hogy ezt már az academics@msinst.org címen jelezze felénk.

Diákélet események (Student Life)

A diákélet tekintetében minden diáktársaságunktól azt kérjük, hogy a tanítási időszak első
három hetére online tervezzék eseményeiket, azzal, hogy minden diáktársaság illetve a
diákvezetőség részére lehetőség szerint igyekszünk alkalmat biztosítani egy offline esemény
megtartására is. Ezekre a személyesen látogatott eseményekre a fenti időszakban csak az Intézet
díszterme (Great Hall) használható, ahol egyszerre maximum 30 diák tartózkodhat, maszk viselése
és az egyéb óvintézkedések (pl. távolságtartás, gyakori kézfertőtlenítés) betartása mellett.
Diákjaink a Canvas Student Life naptárában mindig egyértelműen láthatják, mely
események folynak majd online illetve offline; az ehhez kapcsolódó szervezési teendőkről
Sebők Eszter, az Intézet Diákélet Koordinátora ad további tájékoztatást a diákvezetők részére a mai
nap végéig.

Az Intézet általános látogathatósága

Diákjaink az Intézetet 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, és erre - szigorú szabályok betartása mellett - továbbra is
lehetőséget biztosítunk. Továbbra is kérjük, hogy az Intézetet csak egészséges diákjaink
látogassák, az eddig is érvényben lévő belépési szabályok betartása mellett (pl. ‘COVID-19
screening questionnaire’ kitöltése az első látogatás előtt). A jövő héttől érvényben lévő
látogatási szabályzat ITT érhető el (és honlapunk COVID-19 oldalán is).

A leírt oktatási rend a tanítási trimeszter első három hetében, azaz február 20-áig
mindenképpen érvényben marad. A járványhelyzetet továbbra is folyamatosan figyelemmel
kísérjük, és legkésőbb február 11. péntekig jelezzük a február 21-étől érvényes esetleges
változásokról. A fentiekkel kapcsolatos megértést és együttműködést előre is köszönjük, és
diákjaink számára sikeres tavaszi trimesztert kívánunk!

Üdvözlettel:

Palasics Péter Szabó Tünde
Ügyvezető igazgató Operatív oktatási vezető
Milestone Intézet Milestone Intézet
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21st January 2022

Dear Students and Parents/Guardians,

As you know, the beginning of this year has brought the next wave of the COVID-19 epidemic in
Hungary. As always, the Institute's leadership team and COVID-19 taskforce have been closely
monitoring the situation over the past weeks, considering any possible changes and measures to be
taken in order to the Spring Teaching Term on 31 January in a responsible way.

Although secondary schools, in accordance with government regulations, continue to operate
offline, more and more classes and schools are being quarantined, with teaching activities in part or
in full being transferred online. Due to the characteristics of the currently dominant omicron
variant, the number of people infected, and therefore also of students being quarantined, can be
expected to continue rising in the coming weeks, so for the first three weeks of the Spring
Teaching Term, i.e. for the period 31 January to 20 February, we will be delivering
our activities as follows:

Modules

Module teaching will start online, with the possibility of moving to offline teaching for
later weeks, depending on the status of the pandemic. We ask our students to choose their
modules accordingly, that is to arrange their lessons in such a way that they can also attend them in
person in the latter part of the term as and when we move offline. (As always, modules that will be
taught online throughout the term, regardless of the COVID situation, are clearly indicated in the
Module Catalogue.)

Mentoring

Students will still have the opportunity to meet their mentors in person at the Institute,
with stricter hygiene standards and the requirement to wear a mask during mentoring sessions as
well. Protecting the health of our students and faculty members remains to be a key consideration,
so in-person mentoring sessions can only take place if both the student and their mentor are ready
to meet in person (as there may be factors on both sides that would pose too high a risk for
participants and their respective household members).

Accordingly, we ask our students and mentors who, due to being in quarantine or permanent health
concerns, wish to continue the mentoring course online during the three-week period indicated
above, to inform each other of this, and also to inform us via this form by the end of Tuesday
25 January 2022. The submission of the form will help our Year and House Heads to keep track
of how mentoring sessions are being delivered, while also providing us with information on the
number of visitors to be expected in the building. If a student’s or mentor’s situation changes
after Tuesday 25th (for example, if they are quarantined after this date), please let us know
by writing to academics@msinst.org.
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Student Life Events

In terms of Student Life, we ask all our societies and clubs to plan their events online for the
first three weeks of the teaching term, with an opportunity for each organisation and the
Student Council to hold one event in the same period offline. For these in-person events,
only the Institute's Great Hall may be used, with a maximum of 30 students in attendance at a time,
wearing masks and observing all other safety measures (e.g. keeping a distance, frequent hand
sanitising). Students will always be able to see clearly in the Canvas Student Life calendar
which events will be taking place online and offline; Eszter Sebők, the Institute's Student
Life Coordinator, will provide further information to Student Leaders on the relevant procedures by
the end of today.

General guidelines for visiting the premises of the Institute

Students often visit the Institute not only to attend modules, mentoring sessions and Student Life
events, but also for individual study purposes and to meet their friends. This will still be
possible, with the relevant safety measures observed. We continue to ask that only healthy
people visit the Institute, subject to the entry rules in effect so far (e.g. completion of the 'COVID-19
screening questionnaire' before the first visit). The document with the visiting rules in effect from
next week is available HERE (and also on the COVID-19 page page of our website).

The modes of delivery described above will definitely remain in force for the first three
weeks of the teaching term, i.e. until 20 February. We continue to monitor the situation and will
inform you by Friday 11 February the latest of any changes that may be applied from 21
February.

Thank you in advance for your understanding and cooperation regarding the above matters, and we
wish you all a successful Spring Term!

Best regards,

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

https://milestone-institute.org/wp-content/uploads/2022/01/COVID-rules-from-January-2022-1.pdf
https://milestone-institute.org/covid-19/

