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A digitális oktatás hivatalos felülete a KRÉTA, de egyéb platformokon is 

kivitelezhetőek a tanórák a tanítókkal, szaktanárokkal való egyeztetést követően 

(pl. Google Classroom, Google Meet, Skype, Zoom, Discord, Messenger stb.). 

Online kommunikáció  

A digitális felületeken kialakított osztálycsoportok, tantárgyi csoportok 

osztálytermekként, tanórákként funkcionálnak. Ezeken a felületeken történő 

kommunikáció megegyezik az iskolai, tanórai kommunikáció szabályaival.  

Külső személyek a felülethez nem férhetnek hozzá, saját e-mail címmel való 

bejelentkezés után a tanulók saját személyes profiljukon keresztül látják 

csoportjaikat, osztályaikat. A beadott feladatokat dolgozatokat, eredményeiket 

csak a csoportot létrehozó pedagógus láthatja.  

A tanároktól való segítségkérés az online térben csak munkanapokon és 

munkaidőben (8:00 és 16:00 óra között) történik, ha ettől eltérnek a diákok vagy 

a szülők, a választ a következő munkanapon kapják meg.  

Ott, ahol a technikai feltétel adott, a tanítási napokon a diákok KÖTELESEK 

legalább egy alkalommal bejelentkezni a Gmail és KRÉTA felületére, akkor is, 

ha aznap nincs online órájuk. A tanuló feladata, hogy az itt megjelenő 

értesítéseket és információkat naponta elolvassa.  

Órarend  

Ha az oktatás tantermen kívüli digitális munkarendben folyik, akkor a diákok 

eredeti órarendje határozza meg az online videókonferenciás bejelentkezést 

igénylő órák időpontját. Ettől elérni a szaktanár és a tanulók közös megegyezése 

során lehet.  



 

3 

Online tanórák  

A személyiségi jogok védelmében a diákoknak TILOS hang,- képernyő- vagy 

mozgóképes felvételt készíteni a videókonferenciás órákról. Ha ez mégis 

megtörténne, az fegyelmi eljárást von maga után.  

Beadandó feladatok  

A beadandó feladatok leadási határideje függ a feladat típusától:  

 Fogalmazások vagy projektfeladatok esetében legalább egy hét a határidő. 

Ha a pedagógus hétvégén ad ki hosszabb határidejű feladatot a diákoknak, 

az nem jelent azonnali munkát, így is minimum egy hét áll majd 

rendelkezésükre.  

 

 Gyakorló feladatok egyik óráról a másikra is kiadhatók. Ebben az esetben 

az órarendi óra napján kell elküldeni a szaktanárnak a feladatot akár a 

videókonferenciás órán, akár az előre megbeszélt felületen, hogy a diákok 

el tudják készíteni a következő tanórára.  

  

Online dolgozatok  

 

Számonkéréseknél előfordulhat, hogy valós időben, vagyis pontosan a tanóra 

időpontjában írnak a diákok dolgozatot, természetesen a pedagógus előzetes 

bejelentése alapján.  

A sajátos nevelési igényű tanulóknak az online számonkéréseknél is biztosítjuk a 

különleges bánásmódot, pl. többletidő biztosításával. 

 
  


