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Tisztelt Intézményvezető/Igazgató Asszony/Úr! 

Kedves Kolléga! 

 

 

Embert próbáló hetek vannak mögöttünk. Tudjuk, hogy mindannyian megfeszített 

munkatempóval próbálták és próbálják ezekben a percekben is lehetővé tenni, hogy a diákok 

vagy a kis ovisaink a korosztályuknak, tanulmányi előmenetelüknek megfelelő oktató-nevelő 

anyagokat kaphassanak. 

 

A családok, akikkel így kapcsolatba kerülnek rendkívül sokfélék. Vannak olyan helyek – 

reméljük sokukra ez jellemző – ahol a kezdeti nehézségeket átvészelve már beállt egyfajta rend 

és sikeresen vették az első akadályokat. Vannak azonban olyanok is, ahol a családokban eddig 

is jelen volt sajnos az elhanyagolás, a bántalmazás és ezeknek a mikro csoportoknak rendkívül 

komoly terhet jelent egyénileg és együtt is alkalmazkodni a kialakult helyzethez.  

 

Az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ óvodai- és iskolai segítő 

munkacsoportja, az elmúlt időszakban - többek között - azon dolgozott, hogy valahogyan 

megerősítsük ennek a közös munkának legalább a mentális oldalát mind a 

pedagógusokat/óvodai nevelőket, mind pedig a családokat (szülőket, gyermekeket) élérve, 

megszólítva.  

Úgy gondoljuk, hogy az online bejelentkezéseknek a létjogosultsága magával hozhatja, illetve 

felerősítheti a cyberbullying (internetes zaklatás) megjelenését/folytatását, a netes etikett 

(Netikett) hiányát, valamint az elszigeteltséggel járó egyéb problémákat.  

 

A fentiekkel kapcsolatban megalkottunk olyan anyagokat és folyamatosan dolgozunk olyan 

témák kibontásán is, amelyek ezekben a helyzetekben segíthetnek. Ezek szükség szerint az 

online tananyagba is beilleszthetők, átküldhetők.  

Ezeket a kész anyagokat elkezdjük feltölteni az intézményünk kabala figurájának oldalára. Itt 

elérhető lesz majd azonnal, de természetesen szükség esetén meg is osztható. A témákat 

egyértelmű szimbólumok segítségével tesszük korosztályra szabhatóvá. 

 

 

Kérjük, tegye lehetővé egy hírlevél vagy link megosztásával, hogy az oldalt kollégái, a 

gyermekek és szülők is láthassák, ezzel is segítve a mentális egészségünk megőrzését. 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=649655679161585&id=337682
210358935&__xts__[0]=68.ARA6eZuuK_4Hj9UD54b0JtXXgbP-tJE05Z23SQQ-0-
N4paRSAwDXiraFIHnFfNNuHP68mrLYEqVPCWogzDxObuUm5_hDxroR-
j_0HUBwHPNZEwcvP5mHo6Mpj3vBugofy2JFmBwMFPcPSaNKc1h3EMT2UKKWF7
6JXuzslsL2r5AlvWKjZXTRJvsSmZQbhbFb5EF5zev25dUNhDhHRIqjyZtAq6SQefAI2
_Ux0LdIjbd1uBYpdVt-Je-
PYvPX4MiZLlB4q44BFGHipH26wI_MHG6IxOtnq_92DD4Io8YR1IMqHTDvaMZNGM
vaYhYArWRzy_2L0Do4AovRbMHRCwo&__tn__=-R 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=649655679161585&id=337682210358935&__xts__%5b0%5d=68.ARA6eZuuK_4Hj9UD54b0JtXXgbP-tJE05Z23SQQ-0-N4paRSAwDXiraFIHnFfNNuHP68mrLYEqVPCWogzDxObuUm5_hDxroR-j_0HUBwHPNZEwcvP5mHo6Mpj3vBugofy2JFmBwMFPcPSaNKc1h3EMT2UKKWF76JXuzslsL2r5AlvWKjZXTRJvsSmZQbhbFb5EF5zev25dUNhDhHRIqjyZtAq6SQefAI2_Ux0LdIjbd1uBYpdVt-Je-PYvPX4MiZLlB4q44BFGHipH26wI_MHG6IxOtnq_92DD4Io8YR1IMqHTDvaMZNGMvaYhYArWRzy_2L0Do4AovRbMHRCwo&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=649655679161585&id=337682210358935&__xts__%5b0%5d=68.ARA6eZuuK_4Hj9UD54b0JtXXgbP-tJE05Z23SQQ-0-N4paRSAwDXiraFIHnFfNNuHP68mrLYEqVPCWogzDxObuUm5_hDxroR-j_0HUBwHPNZEwcvP5mHo6Mpj3vBugofy2JFmBwMFPcPSaNKc1h3EMT2UKKWF76JXuzslsL2r5AlvWKjZXTRJvsSmZQbhbFb5EF5zev25dUNhDhHRIqjyZtAq6SQefAI2_Ux0LdIjbd1uBYpdVt-Je-PYvPX4MiZLlB4q44BFGHipH26wI_MHG6IxOtnq_92DD4Io8YR1IMqHTDvaMZNGMvaYhYArWRzy_2L0Do4AovRbMHRCwo&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=649655679161585&id=337682210358935&__xts__%5b0%5d=68.ARA6eZuuK_4Hj9UD54b0JtXXgbP-tJE05Z23SQQ-0-N4paRSAwDXiraFIHnFfNNuHP68mrLYEqVPCWogzDxObuUm5_hDxroR-j_0HUBwHPNZEwcvP5mHo6Mpj3vBugofy2JFmBwMFPcPSaNKc1h3EMT2UKKWF76JXuzslsL2r5AlvWKjZXTRJvsSmZQbhbFb5EF5zev25dUNhDhHRIqjyZtAq6SQefAI2_Ux0LdIjbd1uBYpdVt-Je-PYvPX4MiZLlB4q44BFGHipH26wI_MHG6IxOtnq_92DD4Io8YR1IMqHTDvaMZNGMvaYhYArWRzy_2L0Do4AovRbMHRCwo&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=649655679161585&id=337682210358935&__xts__%5b0%5d=68.ARA6eZuuK_4Hj9UD54b0JtXXgbP-tJE05Z23SQQ-0-N4paRSAwDXiraFIHnFfNNuHP68mrLYEqVPCWogzDxObuUm5_hDxroR-j_0HUBwHPNZEwcvP5mHo6Mpj3vBugofy2JFmBwMFPcPSaNKc1h3EMT2UKKWF76JXuzslsL2r5AlvWKjZXTRJvsSmZQbhbFb5EF5zev25dUNhDhHRIqjyZtAq6SQefAI2_Ux0LdIjbd1uBYpdVt-Je-PYvPX4MiZLlB4q44BFGHipH26wI_MHG6IxOtnq_92DD4Io8YR1IMqHTDvaMZNGMvaYhYArWRzy_2L0Do4AovRbMHRCwo&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=649655679161585&id=337682210358935&__xts__%5b0%5d=68.ARA6eZuuK_4Hj9UD54b0JtXXgbP-tJE05Z23SQQ-0-N4paRSAwDXiraFIHnFfNNuHP68mrLYEqVPCWogzDxObuUm5_hDxroR-j_0HUBwHPNZEwcvP5mHo6Mpj3vBugofy2JFmBwMFPcPSaNKc1h3EMT2UKKWF76JXuzslsL2r5AlvWKjZXTRJvsSmZQbhbFb5EF5zev25dUNhDhHRIqjyZtAq6SQefAI2_Ux0LdIjbd1uBYpdVt-Je-PYvPX4MiZLlB4q44BFGHipH26wI_MHG6IxOtnq_92DD4Io8YR1IMqHTDvaMZNGMvaYhYArWRzy_2L0Do4AovRbMHRCwo&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=649655679161585&id=337682210358935&__xts__%5b0%5d=68.ARA6eZuuK_4Hj9UD54b0JtXXgbP-tJE05Z23SQQ-0-N4paRSAwDXiraFIHnFfNNuHP68mrLYEqVPCWogzDxObuUm5_hDxroR-j_0HUBwHPNZEwcvP5mHo6Mpj3vBugofy2JFmBwMFPcPSaNKc1h3EMT2UKKWF76JXuzslsL2r5AlvWKjZXTRJvsSmZQbhbFb5EF5zev25dUNhDhHRIqjyZtAq6SQefAI2_Ux0LdIjbd1uBYpdVt-Je-PYvPX4MiZLlB4q44BFGHipH26wI_MHG6IxOtnq_92DD4Io8YR1IMqHTDvaMZNGMvaYhYArWRzy_2L0Do4AovRbMHRCwo&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=649655679161585&id=337682210358935&__xts__%5b0%5d=68.ARA6eZuuK_4Hj9UD54b0JtXXgbP-tJE05Z23SQQ-0-N4paRSAwDXiraFIHnFfNNuHP68mrLYEqVPCWogzDxObuUm5_hDxroR-j_0HUBwHPNZEwcvP5mHo6Mpj3vBugofy2JFmBwMFPcPSaNKc1h3EMT2UKKWF76JXuzslsL2r5AlvWKjZXTRJvsSmZQbhbFb5EF5zev25dUNhDhHRIqjyZtAq6SQefAI2_Ux0LdIjbd1uBYpdVt-Je-PYvPX4MiZLlB4q44BFGHipH26wI_MHG6IxOtnq_92DD4Io8YR1IMqHTDvaMZNGMvaYhYArWRzy_2L0Do4AovRbMHRCwo&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=649655679161585&id=337682210358935&__xts__%5b0%5d=68.ARA6eZuuK_4Hj9UD54b0JtXXgbP-tJE05Z23SQQ-0-N4paRSAwDXiraFIHnFfNNuHP68mrLYEqVPCWogzDxObuUm5_hDxroR-j_0HUBwHPNZEwcvP5mHo6Mpj3vBugofy2JFmBwMFPcPSaNKc1h3EMT2UKKWF76JXuzslsL2r5AlvWKjZXTRJvsSmZQbhbFb5EF5zev25dUNhDhHRIqjyZtAq6SQefAI2_Ux0LdIjbd1uBYpdVt-Je-PYvPX4MiZLlB4q44BFGHipH26wI_MHG6IxOtnq_92DD4Io8YR1IMqHTDvaMZNGMvaYhYArWRzy_2L0Do4AovRbMHRCwo&__tn__=-R
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Segítő együttműködését köszönjük, munkájukhoz kitartást és jó egészséget kívánunk! 

 

 

 

Székesfehérvár, 2020. 04. 06. 

Tisztelettel:      

 

 

                            Tisztl Henrik 

                             intézményvezető 

      nevében és megbízásából 

 

    

   Bíróné Májer Rita  

   szakmai vezető sk. 


