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Pedagógus neve: Takács Gergely 

Tantárgy: csoportfoglalkozás 

Csoport: Koll. 8. 

Téma: Felelősségvállalás 

Dátum: 2020.03.23. 

 

Sziasztok! 

Mi sem aktuálisabb téma jelenleg, mint a koronavírus. Bárhol járunk, bármilyen online felületet 
nézünk, előbb-utóbb visszaköszön ez a téma, ahogy mondani szokták, szinte még a csapból is ez folyik 
manapság. Sőt, sok más ember mellett Ti is a koronavírus miatt maradtatok otthon, és az új digitális 
munkarend is e miatt alakult ki, illetve került bevezetésre országszerte. 
Az eredetileg dátumszerűen tervezett tanév hátralévő részében – de egy ideig biztosan – rendhagyó 
módon ilyen digitális munkarend szerint zajlanak majd a csoportfoglalkozások is. A mai 
csoportfoglalkozásunk témája a felelősségvállalás, kiélezve már fent említett koronavírusra. 
 
Biztos vagyok benne, hogy a következő kérdések nagy részére már tudjátok a választ. Ha mégsem 

vagytok biztosak valamelyikben, tájékozódhattok a google keresőn, a koronavirus.gov.hu oldalon, a 

médiából és természetesen egymás között, ismerőseitek köréből is: 

1. Szerintetek miért volt szükség arra, hogy minden tanuló otthon maradjon, és ne menjen iskolába 

vagy kollégiumba? 

2. A mai napon (március 23-án, 19:30-kor) hány hivatalos fertőzött van Magyarországon? 

3. Melyik a legjobban veszélyeztetett korosztály a fertőzés kapcsán? 

4. Van-e rá gyógyszer vagy védőoltás? 

5. Hány nap lehet a lappangási idő? (az az időszak, amikor már valaki magában hordozza a vírust, de 

még a betegség semmilyen tünete nem látszik rajta?) 

6. Hogyan terjedhet a vírus? 

7. Mi az a COVID-19? 

8. Honnan indult el a vírus? (lehetőleg ország és város neve is) 

A kérdésekre a válaszokat messenger üzenet formájában várnám a privát messengeremre (tehát ne a 
csoportba). 
A lehetőségek: 

a) Ezt a Word dokumentumot lemented, a kérdések után írod a választ majd ha készen vagy, 

nyugodtan rámenthetsz és visszaküldöd a privát messengeremre a válaszokkal elmentett 

dokumentumot. 

 

 

http://www.google.hu/
https://koronavirus.gov.hu/
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b) Privát üzenet formájában írod a kérdés számát (nem kell az egész kérdést leírni, elég a számát), 

majd utána a választ. Egy üzenetben el lehet küldeni mind a 8 választ, nem kell 8 db üzenet! 

Házi feladat: a jövő hétig nézzetek utána, milyen lehetőségeink vannak a vírus elleni védekezéssel 

kapcsolatban! 

A jövő héten megnézzük ezeket a lehetőségeket, majd átbeszéljük, hogyan lehet „átvészelni” az 

otthoni bezártságot. 

Addig is (és szerintem még utána is egy jó darabig), lehetőleg MINDENKI MARADJON OTTHON!!! 
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