
Digitális munkarend a Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskolában és Alapfokú 

Művészeti Iskolában 

 

Bevezető: A 2019/20-as tanév tavaszi időszak digitális oktatási tapasztalataiból okulva a 

Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola és AMI intézményben az alábbiakban 

leírtaknak megfelelően készülnek fel az esetlegesen szükségessé váló digitális oktatásra: 

Felkészülési időszak:  

• A tanév kezdetén minden 1. évfolyamos tanuló megkapja a KRÉTA azonosítóját az e-

ellenőrző eléréséhez. A felsőbb évesekkel együtt szeptember hónapban ellenőrzik az 

eltérést.  

• Az osztályfőnökök szeptember 21-ig felmérik, hogy tanulóink milyen digitális eszközzel 

rendelkeznek, ki rendelkezik gmailes e-mail címmel.  Ha nem áll rendelkezésre otthon 

számítógép vagy internetkapcsolat, az iskolai infrastruktúrát szükséges használni. 

• A digitális oktatás céljára a tanuló vagy a szülő e-mail fiókja használható. 

 

Tudnivalók a digitális oktatásra történő átállásról: 

Eljárásrend különböző járványügyi helyzet esetén: 

A. A tanulócsoportból egy vagy néhány gyerek hiányzása esetén (Tehát az osztály többsége 

iskolába járással teljesíti tanulmányi kötelezettségét.): Mivel a többség oktatása normál – 

tantárgyfelosztásban rögzítetteknek megfelelően történik, a hiányzó tanulók számára a 

KRÉTA felületen történik az ismeretátadás. A diákok számára lehetőség van egyéb info-

kommunikációs csatornák használatával is eljuttatni a megtanulandó tananyagot. (pl. 

messenger, facebook- csoport stb.)  

B. Egész osztály hiányzása esetén: Az órarend szerinti órát tartó pedagógus lehetőség szerint 

on- line órát tart a gmail Classroom rendszer használatával vagy a KRÉTA Digitális 

Kollaborációs Tér röviden DKT. 

• A digitális oktatást intézményünkben a következő módon zajlik:  

Google Classroom 



A digitális oktatás a következő oktatási platform használatával történik: Google Classroom, 

azaz tanterem. Ezen a digitális felületen virtuális osztálytermek kialakításával lehetővé 

tesszük, hogy a pedagógus és diákjai egy helyen tudjanak kommunikálni, továbbítani a 

tananyagot a tovább haladásához szükséges ismereteket, feladokat, megoldások 

elérhetőségét.  

A Google tanterem használatához egy gmailes e-mail címre van szüksége minden 

felhasználónak. Nagy előnye, hogy applikációként is elérhető, letölthető, mely által 

okostelefonon is működik.  

A valós idejű tanórák tartására a gmail Meet rendszert használjuk, amely rendszer 

segítségével a tanórákat megtartását élő kapcsolat formájában tudjuk megvalósítani. 

• Minden szaktanár feladata, hogy létrehozza a tantermeit, azaz tanulócsoportjait a gmailes 

fiókjában, és a tanóráján használatát bemutassa tanítványainak. Feladata még, hogy 

beszerezze a diákok e-mail címét, amelyre a továbbiakban elküldi a tanteremre való 

csatlakozáshoz szükséges kódot. Lehetőség szerint ezen lépéseknek szeptember végéig kell 

megtörténniük.  

• A tantermekbe történő első belépés előtt ajánlott a Google Classroom használata 

tanulóknak videót megtekinteni. 

KRÉTA felület Digitális Kollaborációs Tér 

A könnyebb kezelhetőség érdekében néhány ismétlő információ DKT használatához: 

• A tanulói belépéshez szükséges felhasználónév a tanuló oktatási azonosító száma. 

Jelszóként a diák születési dátumát kell használni az év, hó, nap számsor közötti 

kötőjellel. A következő lépésben még e-mail címet kér a diáktól a rendszer. 

• Az iskola Kréta felületére ezen a linken lehet belépni, ha ezt még nem tette meg: 

https://klik201327001.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login 

• Az oktatási azonosítót megkapták a szülők KRÉTA rendszer használatához szükséges 

jogosultság iskola általi biztosításakor. Az azonosító megtalálható a tanulói 

diákigazolványon is azonosító szám néven. Amennyiben egyik sem áll rendelkezésre 

keresse az iskola titkárságát. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AwekqS1bn24
https://www.youtube.com/watch?v=AwekqS1bn24
https://klik201327001.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login


• A DKT használatához további információk találhatóak a következő felületen: 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=46761407  

 

Szabályok a digitális munkarendben történő oktatáskor: 

• A digitális munkarendben végzett tanítás- tanulás nem tanítási szünet. A tanítási napokon 

mindenki köteles az órarend szerinti munkarendet tartani.  

• A tanárok a tervezett online órákat az órarend szerinti időpontjukban tartják. Az így előre 

ütemezett online órákon a megfelelő infokommunikációs eszközzel rendelkező tanulók 

számára a részvétel kötelező.  

• Határidőre kötelező beadni a kitűzött feladatokat. Egyéni feladat esetén az igazolhatóan 

egyforma munkákat leadó diákok a leadott feladataikra elégtelen osztályzatot kapnak.  

• Szükség esetén az osztályozó vizsgák írásbeli részét a gmailes Classroom, a szóbeli részét 

a Meet rendszerben vagy a DKT rendszerben szándékozunk megszervezni.  

 

 

 

 

 

 

Bátaszék, 2020. 09. 10.       Mészáros István 

intézményvezető 
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