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Bevezetés 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) által közzétett Intézkedési Terv - a 

2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején 

alkalmazandó eljárásrendről szóló dokumentum 10.1. pontja értelmében - minden 

iskolának fel kell készülnie a normál munkarend átalakítására. A tantermen kívüli digitális 

munkarend bevezetéséről a Kormány dönt és a kiadott kormányrendelet, határozat 

szabályozza le. A digitális munkarend bevezetését követő következő munkanaptól az 

ebben a dokumentumban ismertetett szabályozások lépnek életbe. 

I. Tájékoztatás 

A digitális munkarendet érintő szabályokról és azok módosításáról a szülő és a tanuló az 

iskola honlapján és a KRÉTA felületen keresztül tájékozódhat. 

II. Tanulókra vonatkozó rendelkezések 

1. Az érintett tanulók az iskola épületét oktatási célból nem látogathatják. 

Kivétel abban az esetben, ha a minisztérium engedélyezi, hogy a digitális 

munkarend alatt egyéni vagy kis csoportos konzultációk megszervezésére 

kerülhessen sor az intézmény épületében. 

2. A tanulók előmenetelének alapja a tananyag elsajátítása és alkalmazása az önálló 

tanulás útján, a szaktanárok iránymutatása mellett. A tanuló számára a digitális 

oktatásban a tanulás eredményessége elsősorban azon múlik, hogy a tanuló 

elkötelezett legyen a céljainak megfelelő tudás megszerzésében. A tanárok 

biztosítják az előrehaladás ütemét, kijelölik az elsajátítandó tananyag forrásait, és 

a digitális eszközök lehetőségeit használva segítik az önálló feldolgozást, 

megértést és gyakorlást, kutatómunkát, továbbá visszajelzéseket, és 

érdemjegyeket adnak. 

3. A tanuló a távoktatás során köteles a digitális munkarend szabályzatában 

meghatározott keretek között a szaktanárával a kapcsolatot felvenni, a tanár 

utasításainak megfelelően a kiadott feladatokat határidőre elkészíteni, 

beadni, ezáltal a kapcsolatot folyamatosan tartani. 
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4. A tanuló távoktatás rendje szerinti oktatásban való akadályoztatását a tanuló 

szülője/gondviselője az intézmény felé köteles jelezni. A bejelentést az 

osztályfőnök számára e-Kréta üzenetkezelő modulban kell elküldeni, az 

akadályozgatásának rövid leírásával. 

III. Távoktatás rendje 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_szemelyes_talalkozás_nelkuli_oktatas_neve

les_modszereire linken található útmutatók alapján. 

1. Az online kapcsolattartás formái: 

a. Az iskola honlapja: https://www.szentmiklosgimnazium.hu 

b. KRÉTA elektronikus napló és üzenetküldő rendszer 

c. KRÉTA Digitális Kollaborációs Tér (KRÉTA naplón belüli alkalmazás) a 

házi feladat, órai feladat és a digitális óra használatára. 

d. Az iskolai Microsoft 365 keretrendszer Teams alkalmazása 2020. december 

31-ig. (Értekezletek – online foglalkozások megtartására) 

e. A szaktantárgyhoz kapcsolódó tanár-diák kommunikáció, elsődlegesen a 

KRÉTA rendszeren történik, azon belül a Kréta Kollaborációs Tért használjuk, 

amelyet tanárnak és diáknak használat előtt aktiválni kell. 

2. A tananyag és a feladatok átadásának és leadásának rendje: 

Az oktatás ütemezése a tanév rendje és a KRÉTA elektronikus naplóban érvényes 

órarendet alapul véve történik. 

a. A tananyagot órarendi óra szerinti mennyiségre ütemezve kell kiadni a heti 

órarendi óraszám szerint (pl. heti három órás tantárgy esetében ez legfeljebb 

3 db elkülönülő óra tananyagának és feladatainak kiosztását jelenti). 

b. Minden tananyagot a diákok otthoni, önálló tananyag feldolgozásából adódó 

többletidő figyelembevételével kell kiadni. 

c. Az adott tanórára ütemezett tananyagot maximum egy hétre előre, de 

legkésőbb az órarendi óra napján 16:00 óráig az órai feladatok 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_szemelyes_talalkozás_nelkuli_oktatas_neveles_modszereire
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_szemelyes_talalkozás_nelkuli_oktatas_neveles_modszereire
https://www.szentmiklosgimnazium.hu/
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menüpontban kell kiadni. A házi feladatot egy külön házi feladatok menü 

pontban adható ki.  

Egy heti anyagnál több nem adható ki egyszerre. 

d. A kiadott tanórára vonatkozó tananyag egyben tartalmazza a feldolgozandó 

témát, témakört, támogató anyagokat és a hozzá tartozó tanulói 

feladatokat. 

e. Az ellenőrzésre/leadásra szánt feladatokat, fogalmazványokat pontos 

beadási határidővel kell megadni. A megadott határidő nem lehet rövidebb 

az adott tanítási nap végénél (23:59), és lehetőleg ne legyen hosszabb egy 

hétnél (kivétel ez alól a kutatómunka, alkotás, több témakört átölelő esszé, 

stb.). 

f. A tanórák naplózása a haladás ütemének megfelelően, naprakészen a 

KRÉTA rendszerben történik. A szaktanár a tanórákat az adott órára kiadott 

tananyag témájának, témakörének rövid, de egyértelmű leírásával könyveli. A 

szülők itt követhetik nyomon a tanórák tartalmát. 

g. A KRÉTA naplóban a tanulói mulasztásokat az ún. „üres” állapotra kell 

beállítani. 

3. A tananyagátadás és a tanulói feladatok kiadásának gyakorlata 

1. KRÉTA Kollaborációs Tér: a KRÉTA napló tantárgyfelosztása vagy a beírt tanórák 

alapján egy automatikusan létrehozott terület, ahol a tanár és a tanuló együtt 

dolgozhat. 

a. Munkaterek menüpontjában: a KRÉTA tantárgyfelosztása vagy a beírt tanórák 

alapján automatikusan létrehozott - oldalakat, ahol a tanár feladatokat adhat ki, 

együtt dolgozhat és kommunikálhat a diákjaival. 

b. Üzenőfal: az összes - a tanár által tanított - tanuló írhat üzenetet és olvashatja is 

az oda írt hozzászólásokat!  

c. Házi feladat: itt jelenik meg a tanár által kiadott házifeladatok. Ezen keresztül 

lehetséges a feladatok megoldásait feltölteni és visszaküldeni. I 
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d. Órai feladatok: hasonlóan működik, mint a házi feladatok. Az órai feladatokat 

adhat a tanár valamint beszedheti, értékelheti is azokat. 

e. Digitális óra: funkciójával audió vagy videó hívást indíthat és online tanórát 

tarthat a pedagógus az osztályainak, csoportjainak vagy kiválasztott diákjainak. 

f. Nyitólap: összefoglalva a tanuló teendői jelennek meg. 

Az első használatba vételkor aktivizálni szükséges. A Digitális Kollaborációs Tér 

menüpontján belül meg kell adni a felhasználó saját e-mail címét.  

KRÉTA Kollaborációs Tér felületén kell elérhetővé tenni minden felhasználandó egyéb 

digitális forrást, tanulást támogató online szolgáltatást. A digitálisan elérhető, tanulást 

támogató anyagokat, feladatokat mellékletként feltöltve, vagy az elérési link 

megadásával ajánlott az adott órához csatolva megadni. 

Az adott órára szánt tananyagokat az adott órához csatolja a tanár, amelyet előzetesen 

rögzít a KRÉTA naplóban. 

2. Microsoft 365 keretrendszer Teams alkalmazása, ha a tanár szükségesnek érzi az 

adott tanórájához. Itt történnek a videó szolgáltatások (értekezletek). 

3. A Kréta és a Microsoft 365 szolgáltatásain kívül a diákok számára kizárólag 

ingyenesen elérhető, rendszerprogram letöltését és speciális felhasználói 

ismereteket nem igénylő tanulói támogatói programok használhatók. Ezek 

használatának megtanulásához, begyakorlásához is támogatást és elegendő időt kell 

hagyni a diákoknak. 

 

4. Videó kommunikáció 

Az online videó beszélgetés keretében tartott közvetlen kommunikáció folytatásának 

alapelvei: 

a. A szaktanárok saját hatáskörükben döntenek arról, hogy élnek-e 

videó beszélgetés vagy konferenciahívások lehetőségével. 

b. A videó beszélgetés keretében történő kiegészítő magyarázat, 

tananyagátadás elsődlegesen az órarendi óra idejében tartható, 
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illetve tanítási napokon 14 és 16 óra között, maximum 45 perc 

időtartammal, a csoport számára előre kijelölt időpontban. A szaktanár 

előre kijelölheti heti egy órarendi órát, amikor az adott csoportnak 

video kommunikációval is rendelkezésre áll. 

c. Egyéni, vagy kiscsoportos konzultációra, a beszédkészség 

gyakoroltatására, tanítási napokon 14.00 – 16.00 óra között, a 

diákokkal előre egyeztetett időpontban, a diákok kérésére a 

tanárok szervezhetnek video beszélgetéseket (órarendi órák sávján 

kívül). 

5. Számonkérések tanári rendje és ütemezése 

Az értékelés módszerei szerint lehet élő (valós idejű) vagy időben késleltetett 

beszámoltatás – amelyek támogathatják a gyakorlást és a számonkérést is -, illetve 

lehet folyamatba ágyazott értékelés.  

 Az élő (valós idejű) beszámoltatás megvalósítható digitális óra,  

videokonferencia, telefon, csevegő programok, telefonos alkalmazások 

(például videó csevegések), illetve a Microsoft 365 csomag szoftverének 

használatával is. 

 Az időben késleltetett távoli beszámoltatást segítheti a fórumok, a megosztott 

dokumentumok, táblázatok, az online kérdőívek, a különféle tesztek. Az online 

tesztek időzíthetők, személyre szabhatók, kiadhatók egyénnek, kisebb vagy 

teljes csoportoknak, megvalósíthatók velük a differenciálás. Lehetőség van 

arra, hogy teszteket valós időben oldjon meg a csoport, de arra is, hogy egyes 

kérdéseknek utánanézzenek, keressenek hozzá információkat. Készíthetnek a 

pedagógusok maguk is teszteket, de alkalmasak lehetnek a munkára kész 

tesztek vagy akár egy-egy kvízjáték is. Az online tesztek kiválthatók e-mailben 

kiküldött kérdőívvel is. Ebben az esetben a tanulók is e-mailben küldhetik be 

a válaszaikat, az ellenőrzés a pedagógus feladata. 

 Lehetőség kínálkozik arra is, hogy a tanuló offline módon oldjon meg feladatot. 

Például készítsen kézzel egy posztert, egy táblázatot, egy kreatív, illetve 

művészi alkotást, és annak digitális változatát (fényképét, hang- vagy 



 
 

7 
 

videófelvételét) küldje be vagy töltse fel egy előre megadott tárhelyre, 

felületre. Ilyen esetben különösen ügyeljünk az informatikai biztonságra. 

 A pedagógiai értékelés kiegészülhet a tanulói önértékelési lehetőségekkel. 

Ilyenek lehetnek a pedagógus által összeállított szempontsorok tanulói 

önértékeléshez, amelyekre szintén számos példát lehet találni. Ezeket a 

tanulók kitölthetik táblázatokban, tesztekben vagy bármilyen közös 

megbeszélt formában. 

A digitális munkarendben a tanulás a diákok önálló tananyag feldolgozásán 

alapul, a tanároknak ebben a helyzetben elsősorban irányító, motiváló szerepük 

van. A tanároknak elsődlegesen támogatnia kell a tanulók önálló tanulását, az 

információ felkutatást és feldolgozást. 

Cél a hatékony önálló tanulási módszerek kialakítása. 

A távoktatásban az értékelés szerepe elsősorban a tanulók önellenőrzésének 

segítésére szolgál, visszajelzést ad az önálló tanulás eredményességéről. 

A szaktanárok legfontosabb feladata a rendszeresen ütemezett tanulói aktivitás 

motiválása és monitorozása, ezért az értékelésnél ez az elsődleges szempont! A 

tanulói aktivitást rendszeresen értékelni kell. Érdemjeggyel vagy rövid szöveges 

értékeléssel.  

1. A szaktanárok, ha lehet minden tanórára, de minimum heti rendszerességgel 

kiosztanak leadandó tanulói feladatokat, és folyamatosan ellenőrzik, hogy 

a tanulók a kijelölt feladatokat elvégezték. 

2. A szaktanárok a tanulók előrehaladását folyamatosan nyomon követik és 

minimum hetente egyszer rövid szöveges visszajelzést küldenek a tanulói 

aktivitás, eredményesség és a tananyag önálló feldolgozásával kapcsolatban. 

3. A digitális tanulás során a diákok számára kiadott tesztformátumú feladatok 

elsősorban a tanulók önellenőrzését szolgálják. 

6. A tanulók tanulmányi előre haladására, ellenőrzésének, rendszeres 

beszámoltatásának, értékelésének alkalmazható formái 
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 A tanulói aktivitás értékelése – elsősorban szöveges értékeléssel, vagy szöveges 

értékeléssel egybekötött érdemjeggyel. 

 Online feladatsor – kizárólag már előzetesen begyakorolt és rutinnal használt 

online felületen. 

 Projektmunka (esszé, ppt, alkotó jellegű feladatok). 

 Videó konferencián keresztül történő feleltetés. 

 Az érdemjegyek beírása, a szaktanárok által kialakított egyéni értékelési rendszer 

szabályait a pedagógiai program tartalmazza.  

 Amennyiben a tanuló aktivitása és teljesítménye nem éri el az elégséges 

szintet, a szaktanár a KRÉTA rendszeren elégtelen érdemjegyet rögzíti, valamint 

értesíti a diákot, szülőt és az iskolavezetést a tanulmányi munka elégtelenségéről. 

7. A tanulmányi követelmények teljesítésének mulasztása 

 Ha a tanuló előre bejelentett, alapos indok nélkül a tantárgyi csoportban egy héten 

keresztül nem elérhető, a kiadott tanórai feladatokat nem teljesíti, tanárával nem 

kommunikál, a szaktanár értesíti az osztályfőnököt.  

 Az értesítést követően az osztályfőnök haladéktalanul megkísérli felvenni a 

kapcsolatot a diákkal és a szülővel, továbbá a KRÉTA elektronikus naplóban 

üzenetet küld a szülőnek/gondviselőnek. 

 Ha a szaktanár jelzése alapján a passzivitás továbbra is fennáll, az iskolavezetés 

szólítja fel a tanulót és a szülőt/gondviselőt a tanulmányi kötelezettség nem 

teljesítésének következményeire. 

8. Egyéni ügyintézés 

 A szaktanárokhoz egyéni ügyekben szülők és tanulók az iskola eKréta 

rendszerén keresztül fordulhatnak. Az osztályfőnökök egyéni kommunikációs 

csatornákat is kialakíthatnak. 

 Iskolatitkári ügyfélszolgálat megadott időben lehetséges. Igazolások, 

kérelmek esetén kérjük feltüntetni a tanuló nevét, osztályát és az elektronikus 

elérhetőségét, amelyre a választ az iskolatitkár megküldi. A szükséges igazolásokat 

kiállítják és szkennelve továbbítják. 
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 Intézményvezetés az intézmény honlapján közzétett központi e-mail címen 

érhetők el. 

9. Adatkezelésre vonatkozó rendelkezések 

 A pedagógus és a tanuló az előre felvett video- és hanganyag, valamint az élő 

bejelentkezés útján történő távoktatást a pedagógus munkaviszonyában vagy 

megbízási jogviszonyában, valamint tanulói jogviszonyában foglalt 

kötelezettségeinek teljesítése körében teljesíteni köteles, ezért ennek 

megvalósítására – és személyes adatainak kezelésére vonatkozóan – külön 

hozzájáruló nyilatkozatot nem kell tenni. 

 Tilos az intézmény pedagógusai és tanulói által a tanulmányok folytatására 

készített hang- és képi anyagok, valamint dokumentumok harmadik fél 

részére történő továbbítása – az ilyen cselekmények jogi következményeket 

vonhatnak maguk után. 

 Tilos az iskola pedagógusai és tanulói által a tanulmányok folytatására készített 

hang- és képi anyagok, valamint dokumentumok közösségi felületeken 

történő megosztása – az ilyen cselekmények jogi következményeket vonhatnak 

maguk után. 

 Adatkezelő iskola a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatási 

kötelezettségének jelen szabályzat megküldésével eleget tesz, az iskolai 

Adatkezelési Szabályzat továbbra is érvényben van. 

 

Nyíregyháza, 2020. 11. 10. 

 

        


