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Digitális tantermen kívüli oktatás eljárásrendje 

Az elkövetkező hetekben - a rendelkezés feloldásáig – a tanulók nem látogathatják az oktatási intéz-

ményt. Olyan módszereket kell alkalmazni, amelyek nem igényelnek személyes érintkezést. Digi-

tális eszközök segítségével kell megoldani a tanítás – tanulás módszerét. 

I. A feladatok kiadása és visszajuttatása digitálisan 

Intézményünk az oktatás alapjait a már harmadik tanéve alkalmazott „Kréta” rendszerre helyezi. A ta-

nítás órarendszerűen fog zajlani, tanulóink feladataikat napi bontásban, az adott órán kapják meg. A 

feldolgozandó tananyagok és a hozzájuk kapcsolódó elvégzendő feladatok több felületen is meg fognak 

jelenni annak érdekében, hogy a tanulók mind számítógépen, mind pedig mobiltelefonon elérhessék 

azokat. 

1. Kréta: A rendszer alkalmas üzenetek, kérdőívek közvetítésére tanár és tanuló között oda – 

vissza. 

A nevelő az órarend szerint naplózza a tanóráit, a házi feladat fülön beírja a tanulandó anyagot: tan-

könyv és munkafüzet esetén az oldalszámot, illetve egyéb dokumentumokat (feladatlapok, pdf 

fileok, prezentációk).  A kiküldött üzenet tartalmazza az elvégzendő feladat határidejét. A 

határidő pontos betartása elengedhetetlen, mert ha ez nem történik meg, akkor a tanár nem tudja 

értékelni a munkát és az elégtelennek minősül. 

A kért feladat lehet egy munkafüzeti oldal kitöltése, egy feltöltött feladatlap kitöltése vagy vala-

milyen kézzel írott munka. Ezeket lefotózva, vagy akinek lehetősége van scennelve kell felcsatolni 

üzenetként a pedagógusnak, vagy a megadott email címre, vagy a közös Facebook csoportba kell 

megküldeni. Az email tárgya mindenképpen tartalmazza a tanuló nevét és a tantárgyat, amelyiknek 

a feladat megoldását elküldi. 

Szükség esetén a tanár használhatja a Kréta számítógépes változatában az Üzenetek funkciót, erre 

kattintva egy új felületen fog megjelenni a tanárok által elküldött üzenet és a diák ugyanígy tud 

válaszolni az üzenetre. Valamint ugyanerre az Üzenetek fülre kattintva fog megjelenni a Kérdőívek 

alfül. 

A rendszer mobil alkalmazásában az üzeneteket megkapja a tanuló, de válaszolni nem tud rá, így 

emailben vagy a létrehozott közös facebook oldalon válaszolhat a tanárának. 

„KITÖLTENDŐ KÉRDŐIVEK” alfül az „üzenetek” fülben alkalmas a számonkérés dolgozatszerű 

formájára. Ezeket a kérdőíveket is vissza kell küldeni a határidőn belül a tanulónak, mert mintegy 

ezért kap majd dolgozat jegyet. Itt is nagyon fontos a megadott határidő betartása, mert itt nincs 

lehetőség határidőn túl kitölteni a kérdőívet és akkor az a dolgozat elégtelennek minősül. 

A kérdőívek sajnos egyáltalán nem működnek mobil módban. Így azok kitöltését feltétlenül a szá-

mítógépes módban szükséges elvégezni. 

2. Google Tanterm: Intézményünk a digitális tanterem alkalmazást is használja,  ide feltöltésre 

kerülnek a  gyakorló és az étékelésre alkalmas tesztek, ezen rendszerben a tanár és tanuló tud 

kommunikálni egymással. 
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3. Google Meet / Zoom: Ezeket az alkalmazásokat használhatjuk online osztályteremként, vagy 

tanóra online (realtime) megtartására. Videohívást tudunk a tanulókkal kezdeményezni, meg 

tudjuk osztani egymással a képernyőnket is, ha digitális táblaként be szeretnénk valamit mu-

tatni rajta, illetve a chat opció révén a konferenciahívás alatt is tudunk visszajelzéseket küldeni 

egymásnak írásban. 
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II. A feladatok kiadása és visszajuttatása papír formában 

Településünkön él néhány család, aki nem rendelkezik internet kapcsolattal, ezért szükséges egy 

alternatív módszer kialakítása a feladatok kiadására és visszajuttatására. Felméréseink szerint kb. 

2-5 gyereket érint ez a nehézség osztályonként. 

Ezen gyerekek esetében heti bontásban fogjuk kiadni a feladatokat papír alapon. Egyénre elkészített cso-

magokat fogunk összeállítani, amelyet megadott időpontban kell átvennie a gyermeknek vagy valamelyik 

hozzátartozónak. Az elkészített feladatokat 1 héttel később visszahozza és az újabb heti feladatokat átve-

szi. A csomagokban kiadott feladatok meg fognak egyezni az internetes feladatokkal. 

III. Fontos előkészítő feladatok, határidők 

Annak érdekében, hogy a Kréta rendszerben a tanulók üzeneteiket megkaphassák szükséges egy a 

Krétához kapcsolódó felhasználói név és jelszó (Felhasználónév: tanuló 11 jegyű oktatási azonosítója, 

jelszó: születési dátum kötőjelekkel pl: 2001-01-01). A tanuló ezzel tud majd belépni a rendszerbe. 

A tanév során minden tanulónak elkészítettünk egy Gmail-es email címet, amelyet (jelszóval együtt el-

juttatunk a KRÉTA rendszeren keresztül a tanulóknak. A digitális távoktatás és a hagyományos tantermi 

oktatás során is a tanulóknak ezt az email címet kell használniuk (más címre nem küldünk tananyagot, 

illetve ennek az email címnek szigorúan tilos a jelszavát megváltoztatni)! 

Fontos, hogy minden szülő illetve diák figyelje a megadott e-mail címet, 

 illetve a KRÉTA felületet! 

Az első feladatok 2020. március 16-tól érkeznek a Krétába! 

A papír alapon történő feladatok átadása a Polgármesteri Hivatal segítségével történik, első esetben 

2020. március 20-án (péntek) 10-11 óráig. Az elkészített feladatokat a következő feladatcsomag átadá-

sakor kell visszaadni. 

Több gyerek tankönyvet, füzetet, tornafelszerelést hagyott az iskolában. Mivel ezek továbbra is fontos 

részei az oktatásnak, így azokat haza kell vinni! Ennek időpontja 2020. március 20. (péntek) 10-11 óra. 

Az első hét elvégzett feladatainak leadási határideje papír alapon 2020. március 24. kedd 11 óra. Ezt 

követően – ha csak a pedagógus másképpen nem határozza azt meg az üzeneteiben – minden héten pén-

teken kell leadni, beadni a feladatokat és az újakat is ekkor kapják meg a diákok. 

IV. Eszközhasználat 

Az első héttől minden nevelő óráin gyakoroltatja a digitális felületek használatát: 

 Digitális kultúra, munkaformák, módszerek erősítése az 1-8. évfolyamon. 

 KRÉTA rendszer készségszintű használatának elérése (tanulói, szülői oldalon) 

o Szülők részére a 2020-2021-es tanév 3. hetéig (szeptember 18.) szülői értekezlet kere-
tében digitális eszközhasználatban való segítségnyújtás. 

o Tanulók részére a 2020-2021-es tanév 2. hetéig (szeptember 11.) osztályfőnöki óra, 
informatika óra, Napközi keretében KRÉTA rendszer használatának erősítése saját esz-
közön. 
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 Ciklusonként (A – B hét) minimum egy tanítási óra (tanulói) digitális eszközzel való tartása (in-
formatika tanterem/tanulói tablet). 

 Oktatási platformok használatának erősítése (Google Classroom, Nemzeti Köznevelési Portál – 
nkp.hu). 

 A tanulói email címek (gmail) és a Google alkalmazások (Meet, Dokumentumok, Diák, Tábláza-
tok, Forms) nagyobb arányú használata. 

 Online távoktatást segítő platformok nagyobb arányú tanórai használata (Redmenta, 
LearningApps, Sutori, Wordwall, stb.). 

 Kérdőívek, tesztek (feleltető rendszereknek felfogható online felületek – Google Forms, Red-
menta, nkp, stb.) ellenőrzés, értékelés során való nagyobb arányú használata. 

 Online viselkedéskultúra (NETIKETT) tanítása, tudatosítása. 

V. Értékelés 

A határidők betartása nagyon fontos, mert az értékelés elsődleges alapját képezik. A digitálisan 

kiosztott feladatokat a tanuló köteles határidőre elkészíteni, visszaküldeni! Amennyiben a munka 

nem készül el határidőre, úgy azt elégtelennek minősíti a pedagógus. A feladatok értékelése a tanulók 

félévi, évvégi jegyeibe is beleszámít. A heti értékelések összesítéseként havonta minimum egy órai 

munkai jegy (bekapcsolódás a digitális munkába) bekerül a naplóba, illetve azon tárgyak esetén, ahol 

kérdőíves módszerrel mintegy dolgozatírásra került sor, a kérdőív jeggyel való értékelése is megtörténik.  
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VI. Összefoglalva 

 A tanuló köteles 8 órától bekapcsolódni a digitalis órákba, tanításba. 

 A KRÉTA rendszer HÁZI FELADAT füle, a Gmail-es email címek és a Google Classroom 

a kommunikáció alapja. 

 A feladatok napi/heti rendszerességgel kerülnek kiadásra és számonkérésre. 

 A tanuló mind a KRÉTA rendszer Üzenet fülét, mind a Google Classroom-ot ,  

mind pedig a pedagógus email címét is használhatja a feladat beadására. 

 Az élő órákra a Zoom, a Google Meet és a Messenger alkalmazást használjuk, ezen órákon is 

köteles részt venni a tanuló. 

 Papír alapú feladatok átvétele péntekenként. 

 Az értékelés alapvető része a határidők betartása, amennyiben ez nem történik meg a feladat 

elégtelennek minősül! 

Ha segítségre van szükséged 

 Természetesen nem hagyjuk magára a diákokat!!! A pedagógusok email címüket, telefonszá-

mukat, facebook, messenger elérhetőségeiket kiküldték. 

 A pedagógus órarend szerinti órájában és délután 17-18 óra között lesz elérhető. 

 Ha nem vesszük fel, vagy épp mással beszélünk, vagy éppen mással chat-elünk akkor vissza 

fogunk hívni, írni ne aggódj! 

 Kréta belépéssel kapcsolatban emailben lehet segítséget kérni a  ilk-iskola@gmail.com email 

címen, illetve az osztályfőnöknek kell a problémát jelezni. 

Segítünk, ha nem érted, segítünk, ha nem találod! 

Viszont TE is segíts minket azzal, hogy határidőre elvégzed a feladataidat! 

mailto:ilk-iskola@gmail.com

