
Tisztelt Szülők, Tanulók! 

2020. március 16-tól a digitális tanrend bevezetésével új kihívások elé nézünk valamennyien. 

Iskolánk pedagógusai azon dolgoznak, hogy a digitális oktatási platformjaink széles körben 

elérhetőek, egyszerűen kezelhetőek legyenek és minél több segítséget tudjunk nyújtani az otthoni 

tanuláshoz. Mivel ez egy olyan út, melyen a magyar közoktatás az első lépéseket teszi, így kérjük a 

felmerülő nehézségekkel kapcsolatban türelmüket, megértésüket. A gyakorlati tapasztalatok 

alapján igyekszünk majd folyamatosan javítani a rendszer működését, folyamatban van egyéb 

felületek kipróbálása, hogy ha a rendszerek túlterhelése miatt szükséges lenne, tudjunk 

váltani. Kérjük a tanulókat, hogy napi szinten, rendszeresen végezzék el a feladatokat, 

tekintettel arra, hogy nem iskolai szünet van, hanem megváltozott tanítási rend, és kérjük 

a szülőket, hogy legyenek partnereink az ellenőrzésben és segítsék gyermekeiket a feladatok 

elvégzésében, ha szükséges! Kérjük továbbá, hogy a fokozott járványveszély miatt a tanulók 

a közterületeket ne látogassák, kerüljék a csoportos találkozásokat, játékokat! 

Elsődleges kommunikációs csatornának a Kréta naplót tekintjük, melyhez minden tanulónak 

van hozzáférése. Az adott napon beírjuk a tanítási órák anyagát, és a házi feladat részben 

instrukciókat adunk az önálló tanuláshoz. Itt lehetőség van internetes linkek megadására és 

üzenetek, kérdőívek küldésére is. Sajnos a nagy leterheltség és a folyamatos fejlesztések miatt 

a rendszer működése jelenleg akadozik, de ez reméljük, mihamarabb rendeződik. A tanulói 

belépéssel elérhető minden szükséges felület, ezért javasoljuk ennek használatát. Belépési 

név: a tanuló 11 számjegyű oktatási azonosítója, jelszó: születési dátum kötőjellel elválasztva 

(pl. 2012-03-18). Probléma esetén az osztályfőnökök tudnak segíteni pl. az oktatási azonosító 

megadásával. 

A kommunikáció segítésére, gyorsítására a Facebook közösségi oldalt és a Messenger 

programot is szeretnénk használni, minden osztály egy tanulási célú zárt Facebook csoportot 

hoz létre erre a célra. Várjuk ide a szülőket, Facebook profillal rendelkező tanulókat! 

További segítség lehet a Discord nevű program használata, mely tehermentesíteni tudja a 

Facebook csoportot bizonyos esetekben.  

Ezeken a felületeken kívül egyéb oktatási célú programok, felületek, média csatornák 

(Learningapps, Redmenta, Kahoot!, Youtube, Matika.in, Code.org, scratch.mit.edu, 

stb.) használatát is tervezzük. 

Folyamatban van a regisztrációnk a Google Classroom oktatást menedzselő rendszer iskolai 

szintű használatára, melynek bevonása a folyamatba szükség esetén a felső tagozatosok 

részére elképzelhető.  

Azon tanulók részére, akik nem tudják megoldani az online tanulást az iskola portáján 

átvehető feladatlapokkal, oktatási anyagokkal próbálunk segíteni. Kérjük, ők keressék a 

kapcsolatot telefonon az osztályfőnökökkel a részletek megbeszélése érdekében. 

Mindenkinek eredményes tanévet, kitartást és jó egészséget kívánunk! 

Iskolavezetés 


