
04 4  Tanulásszervezési megoldások,  
órabeosztás, házirendek és  
szabályzatok

4.1 Bevezetés

A fejezet legfőbb célja, hogy segítséget nyújtson az oktatási intézmények vezetőinek és 
pedagógusainak a hatékony tanítás-tanulás megszervezésében, bármilyen munkarend-
ben is kell az iskoláknak működniük. Legfontosabb cél, hogy a tanulók minél nagyobb 
részaránya minél sikeresebben tudjon részt venni a tanítás-tanulás folyamatában. 

A tanulásszervezési kérdések megválaszolásához fontos bemutatni a jelenléti és a digitá-
lis munkarendben, illetve a vegyes formában megvalósítható, különböző oktatásszerve-
zési megoldásokat, összegezve legfontosabb jellemző tulajdonságaikat, az általuk kínált 
lehetőségeket és egyben azokat a kihívásokat is, amelyeket a pedagógusok elé állítanak. 

A különböző tanulásszervezési megoldások főbb alapvetései, amelyekre mindenképpen 
törekedni érdemes: 

 y Amilyen hamar csak lehet, az intézmény vezetésének meg kell osztani a rendelke-
zésre álló információt a tantestülettel, a tanulókkal és a szülőkkel. Minden informá-
ciónak hitelesnek, minden lépésnek jól átgondoltnak és indokolhatónak kell lennie.

 y Fontos, hogy minél gyakrabban kapjanak tájékoztatást az érdekeltek az őket érintő 
eseményekről és döntésekről. A tájékoztatás legyen rövid, célirányos, azaz hatékony!

 y A szükséges információkat az intézmény honlapján is elérhetővé kell tenni. Szemé-
lyesebbé válik a kommunikáció, ha az intézmény vezetője videóüzenet formájában 
egészíti ki a honlapon megtalálható legfontosabb információkat.

 y Az intézmények alakítsák ki tudásmegosztó felületeiket! Minden valószínűség sze-
rint hasonló problémákkal és nehézségekkel fognak megküzdeni, így hasznos lehet 
a kapcsolattartás, a jó gyakorlatok cseréje.

 y Minden szinten és minden területet érintően szükség van a jó gyakorlatok és bevált 
módszerek egymással való megosztására. Az is fontos, hogy ennek az intézményen 
belüli színterét is mihamarabb kialakítsuk.

4.2 A jelenléti oktatás

A jelenléti oktatás keretében a megszokott tanulásszervezési megoldásokat alkalmazva 
tanítja a pedagógus a tanulókat a tanteremben, alkalmanként segítségül hívva a digitális 
technológia eszközeit. Alapvetően erre a működésre van berendezkedve a magyar iskola-
rendszer, az iskolai dokumentumok is ebben a rendszerben szabják meg a munka kere-
teit. Ugyan a tanítás a tanteremben zajlik, de ebben az oktatási formában is hasznos, ha 
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egy közös, intézményi digitális platformot, digitális eszközöket és alkalmazásokat, illetve 
a hagyományos tananyagok mellett digitális tartalmakat is használunk. Sok iskolában 
már elindult az intézményi digitális átmenet, azaz a pedagógusok alkalmanként, esetleg 
kifejezetten gyakran élnek a digitális technológia által kínált lehetőségekkel. Ezekben az 
intézményekben a pandémia miatt szükségessé váló változásokhoz sokkal könnyebben 
tud alkalmazkodni az iskola, a tanár és a tanuló.

4.2.1 A jelenléti oktatás bemutatása

Az alábbi ábrán nyomon követhető a jelenléti oktatás rendszere:

IskolaOtthon

Mindenki iskolában van.

A jelenléti oktatással kapcsolatosan nem fogalmazunk meg külön szervezési és módszer-
tani javaslatokat, hiszen ezeket minden pedagógus jól ismeri. A jelenléti oktatási rend-
szerben is érdemes azonban felkészülni a bármikor bekövetkező változásokra.

4.2.2  Javaslatok a jelenléti oktatás idejére – Hogyan készüljünk 
fel a változásokra?

Javasoljuk, hogy már a jelenléti oktatás ideje alatt szánjanak az iskolai közösségek időt az 
alábbi teendőkre.

 y Fontolják meg egy csapat felállítását, amelynek tagjai – a digitális pedagógiában já-
ratos tanárok és a rendszergazda – képesek megszervezni a tantestület támogatását 
az intézmény digitális átmenete során.

 y Az intézmények digitális érettségének felméréséhez, illetve a fejlesztési irányok azo-
nosításához segítséget nyújthat a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ által fej-
lesztett Digitális Névjegy Rendszer (DNR) használata. A DNR-ből kinyert eredmények 
sokat segíthetnek az intézményi digitális fejlesztési tervek megírásában, az eszköz- 
és továbbképzési igények azonosításában, az intézményi dokumentumok módosítá-
sában.
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 y Ajánlott intézményi digitális fejlesztési terv készítése, illetve annak felülvizsgálata.  
A digitális fejlesztési terv kiemelt részletességgel térjen ki az alábbi két területre, 
melyek a teljes körű fejlesztés gerincét képezik:

⸰  Az intézmény vezetése vizsgálja meg, hogy milyen az iskola hardver- és szoftverel-
látottsága, végezzenek igényfelmérést a kollégák körében, és készítsenek rövid és 
hosszú távú tervet a lehetséges beszerzésekre.

⸰  Az intézmény – pedagógusai digitális kompetenciájának ismeretében – mérje fel a 
tanárok rövid és hosszú távú digitális továbbképzési igényeit, majd jelenítse meg 
ezeket az intézmény továbbképzési tervében.

 y Kapjon kiemelt figyelmet a belső tudásmegosztás lehetőségeinek megteremtése!
 y Felül kell vizsgálni az iskolai dokumentumokat, és meg kell bennük jeleníteni a ha-

gyományos, jelenléti oktatás mellett a digitális munkarendre és a vegyes oktatási 
formákra vonatkozó szabályzókat és azok következményeit. Az egyes intézményi 
dokumentumokat, illetve azok részeit az alábbi lista szerint kell áttekinteni, kiegé-
szíteni és átdolgozni a különböző tanulásszervezési megoldásokra vonatkozó sza-
bályzóknak, illetve a digitális oktatás pedagógiai igényeinek a figyelembevételével.  
A létrejövő új dokumentumoknak a külső szabályzókon kívül a tantestület, a tanulói 
és szülői közösség digitális oktatásról alkotott véleményét és a szóban forgó peda-
gógiai megközelítéshez való hozzáállását is tükröznie kell. Ehhez le kell folytatni a 
szükséges egyeztetéseket.

Pedagógiai program Házirend SZMSZ Továbbképzési  
program

 y a nevelő-oktató 
munka pedagógiai 
alapelvei, céljai, 
feladatai, eszközei, 
eljárásai

 y a tanítás és az 
iskola rendje

 y az intézmény alap-
feladatai, feladat- 
ellátási rendje

 y a pedagógusok 
digitáliskompeten-
cia-fejlesztéséhez 
kapcsolódó képzé-
sek megjelenítése

 y a pedagógusok 
feladatai, az osz-
tályfőnök feladatai

 y a hiányzásokra és 
igazolásukra vo-
natkozó szabályok

 y az intézményve-
zető közvetlen 
munkatársainak 
feladat- és hatás-
köre

 y a digitális kompe-
tencia fejleszté-
sével kapcsolatos 
információk

 y az értékelés, a 
tanulók jutalma-
zásának és fegyel-
mezésének elvei

 y a pedagógiai mun-
ka ellenőrzése

 y a kiemelt figyel-
met igénylő tanu-
lókkal kapcsolatos 
pedagógiai tevé-
kenység

 y a diákok jogai és 
kötelezettségei

 y a nyomtatványok 
és iskolai doku-
mentumok kezelé-
sének rendje

 y a szülőkkel és 
tanulókkal való 
kapcsolattartás 
szabályai

 y a vegyes oktatás-
ra és a digitális 
munkarendre vo-
natkozó speciális 
eljárási szabályok 
és tudnivalók

 y az intézmény veze-
tői munkarendjé-
nek szabályozása

 y a tantervekkel 
kapcsolatos sza-
bályok és előírá-
sok

 y a pedagógusok 
munkarendjének 
szabályozása
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Pedagógiai program Házirend SZMSZ Továbbképzési  
program

 y az oktatásban 
használatos tan-
könyvek, tartal-
mak és az eszkö-
zökre vonatkozó 
szabályok

 y a nem pedagógus 
munkavállalók 
munkarendjének 
szabályozása

 y a projektokta-
tással és egyéb 
innovatív pedagó-
giai módszerekkel 
kapcsolatos infor-
mációk

 y minták a munka-
köri leírásokhoz

 y az esélyegyenlő-
séggel kapcsolatos 
szabályok

 y a tanítási órák, 
óraközi szünetek 
rendje, időtartama

 y az iskolai beszá-
moltatás, az isme-
retek számon- 
kérésének követel-
ményei és formái, 
az értékeléssel 
kapcsolatos elő-
írások

 y az iskolai szerve-
zetek működésé-
nek rendje a digi-
tális munkarend 
idején

 y az otthoni felké-
szüléshez előírt 
írásbeli és szóbeli 
feladatok megha-
tározása

 y az ügyintézés 
rendje

 y a vegyes oktatás-
ra és a digitális 
munkarendre vo-
natkozó speciális 
eljárási szabályok 
és tudnivalók

 y adatkezelési sza-
bályzat (az SZMSZ 
melléklete)

 y a vegyes oktatás-
ra és a digitális 
munkarendre vo-
natkozó speciális 
eljárási szabályok 
és tudnivalók

 y A rendelkezésre álló források figyelembevételével kezdjék meg a rövid távra terve-
zett beszerzéseket!

 y Szervezzenek belső továbbképzéseket, intézmények között tudásmegosztásra alkal-
mas fórumokat!

 y Gondolják át, hogy milyen előkészületekkel tudják megkönnyíteni a jelenléti oktatás-
ból az online oktatás különböző formáiba történő átmenetet!

⸰  intézményi platform kiválasztása

⸰  ajánlott kommunikációs csatornák rögzítése

⸰  a pedagógusok felkészítése a várható változásokra

‣ használható digitális technológia

‣ szoftverek és alkalmazások
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‣ digitális módszertani ismeretek

‣ a távtanítással kapcsolatos módszertani ismeretek

‣ adatbiztonság

‣ tartalmak

‣ szerzői jogok

‣ jó gyakorlatok megismerése

⸰  a tanulók felkészítése az új tanulási környezetre
‣ intézményi e-mail-címek kialakítása
‣ tanulási platform megismerése
‣ egyéb szoftverekkel és alkalmazásokkal történő ismerkedés
‣ gyakorlat szerzése ön- és csoportos értékelésben
‣ felkészülés az önálló tanulásra
‣ időmenedzsment kialakítása

⸰  a szülők bevonása
‣ tájékoztatás
‣ képzés
‣ vélemények és visszajelzések kérése
‣ támogatás nyújtása

 y Az esélyegyenlőség kérdései

⸰  Vannak-e olyan tanulók, akik a digitális munkarendben lemaradhatnak a tanu-
lásban, illetve kimaradhatnak az oktatásból? A különféle okok (eszközellátottság, 
szociális vagy családi háttér) miatt kimaradással veszélyeztetett csoportok milyen 
beavatkozásokkal támogathatók? 

⸰  A kiemelt figyelmet igénylő tanulók helyzetét folyamatosan monitorozni kell.

4.3  A távtanítás a digitális munkarend keretei között

Alapozva az elmúlt hónapok tapasztalataira és a fentiekben részletezett előkészületekre, 
már gördülékenyebben lehet szükség esetén egy átállást megvalósítani az intézmények-
ben. Ez persze nem jelenti azt, hogy mindenki számára egyszerű lesz a változások keze-
lése, hiszen a megszerzett tapasztalatok arról is szólnak, hogy a tanítás-tanulás folyama-
tának mely elemeit nehéz, esetleg nem lehet átültetni a digitális munkarendbe.

Az alsó tagozatos tanulók esetén a korosztályi sajátosságok kezelése rendkívül nehéz 
helyzetbe hozza mind a pedagógusokat, mind pedig a szülőket. Ez a korosztály kiemelten 
igényli az iskolai együttlétet, a pedagógus jelenlétét. Ezt nem képes hosszú távon pótolni 
a digitális eszközökkel biztosított néhány órás együttlét az online térben. A kisiskolások 
számára a szociális készségeik megfelelő fejlesztése személyes kontaktust követel meg, 
melyet a távtanítás ideje alatt csak részben tudnak pótolni az online beszélgetőkörök, 
beszélgetések, együttműködést elváró feladatok. A gyerekek közül nagyon kevesen tud-
nak önállóan tanulni, feladatot megoldani, és a szülői segítség sem mindig elérhető. Ezt 
is figyelembe kell venni a tervezésnél!
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Az idősebb korosztály már könnyebben boldogul az online terekre korlátozódó kapcso-
lattartási formákkal, és egyre többen képesek az önálló tanulásra is. Ugyanakkor a ta-
nulóknak ebben a korban is szükségük van a rendszeres és pontos tananyag-kijelölésre, 
magyarázatokra, szemléltetésre, a határidők tartására való figyelmeztetésekre, de már 
többször lehet „magukra hagyni” őket, önálló feladatokat adni számukra. Megpróbálhat-
juk kooperatív feladatmegoldásokba is minél gyakrabban bevonni őket.

4.3.1  A digitális munkarend keretében megvalósuló oktatás 
szervezése

Nézzük a távtanítás megvalósítását szemléltető ábrát!

IskolaOtthon

Minden tanuló otthon van.

Ebben az oktatási formában minden tanuló otthon van, a pedagógusok pedig vagy az 
iskolából, vagy otthonról tartják meg az óráikat, szervezik a gyerekek tanulását. A kapcso-
lattartás, a tanítás maga, a feladatok kiosztása, az értékelés és visszajelzés online csator-
nákon keresztül valósul meg. A tanítás teljes egészében digitális platformra helyeződik át. 
A pedagógusok online tanórák, videók, online feladatlapok, projekt- és tematikus felada-
tok segítségével, kiscsoportos és egyéni foglalkozások keretében szervezik az oktatást.

A távtanítás alapvetően kétfajta kommunikációt, óratartási lehetőséget kínál: a szinkrón 
(egyidejű) és az aszinkron (nem egyidejű) formát. Nem emeljük ki egyiket sem mint job-
bat vagy kívánatosabbat, hiszen mindkettőnek megvan a maga szerepe. Inkább nézzük, 
mire célszerű használni az egyiket és a másikat! Néhány példa a teljesség igénye nélkül:

Szinkrón Aszinkron

 y magyarázat ismeretek átadása

 y konzultáció, beszélgetés gyakorlás, tananyag elmélyítése

 y problémák azonnali kezelése kérdések megválaszolása pl. e-mailben

 y páros, csoportmunka otthoni feladat (kísérlet, alkotás) elvégzése

 y azonnali visszajelzés, értékelés online automatizált értékelés, visszajelzés

 y tevékenység egy közösség tagjaként egyéni teljesítmény létrehozása
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Fontos, hogy az intézmény kötelezze el magát egyetlen tanulástámogató platform 
használata mellett. Mind a tanár, mind a diák energiáját felemészti az állandó ki- és 
belépés, a különböző felületekre érkező üzenetek figyelemmel kísérése.

A pedagógusok napi feladatai tulajdonképpen „csak” a kommunikáció megváltozott 
módja és a tartalmi elemek digitális formája miatt különböznek a jelenléti oktatásban 
megszokottól. Az alábbi ábrán a digitális munkarendben megvalósuló pedagógiai munka 
elemeit tüntettük fel.

Kapcsolattartás, 
kommunikációs csatorna 

életben tartása

Tervezés,
felkészülés a távtanítás

foglalkozásaira

Gyakorlás,
elmélyítés

Mérés–visszacsatolás–értékelésIsmeretátadás

Feltétlenül ki kell emelni a kapcsolattartást, mely nemcsak azért nehéz a távtanítás-
ban, mert a jól megszokott és begyakorolt iskolai kommunikációs csatornák nélkül kell 
helytállnunk, hanem azért is, mert az online térben gyakran egyáltalán nincs, vagy nem 
azonnali a visszajelzés. Az online kapcsolattartás sajnos nem olyan hatékony, mint kel-
lene, különösen igaz ez a tanulóktól a tanár felé mutató irányba. Mindent meg kell tenni 
azért, hogy folyamatosan fenntartsuk a kapcsolatot a tanítási-tanulási folyamat minden 
szereplőjével. Az oktatásszervezéssel és a pedagógiai tervezéssel kapcsolatosan az aláb-
biakban talál jó néhány ötletet és javaslatot az olvasó. A tanulástámogatás, a tartalom-
szolgáltatás és értékelés távtanítási módszertanával, a digitális pedagógia technológiai 
eszközeivel, valamint a tantermen kívüli munkarendhez szükséges technikai feltételekkel 
a dokumentum más fejezetei ( 2, 3, 5, 6, 9) foglalkoznak.

4.3.2  Javaslatok a digitális munkarend keretében megvalósuló 
oktatáshoz

Javaslatok a távtanításban zajló pedagógiai munka szervezéséhez és megvalósításához:

 y A távtanítás szervezése digitális munkarendben:

⸰  Készüljön órarend a digitális munkarendhez! Nem feltétlenül kell az eredeti óra-
rend szerinti oktatást folytatni, de online órát a tanárok csak a saját órájuk idősáv-
jában tartsanak.

⸰  Nem feltétlenül kell minden órát 45 perces online óraként megtartani. Azonban 
munkaidőben, különösen a tanórák ideje alatt legyen a pedagógus elérhető a ta-
nulók számára is.

⸰  Változatos tevékenységekkel, tananyag-kijelöléssel, tudásátadási formákkal szer-
vezzük a tanulást, és a tanulási helyzetet is igyekezzünk motiválóvá tenni!

⸰  A kevesebb sokszor több – se a feladott tananyaggal, se a feladatokkal ne terhel-
jük túl a tanulókat! Hagyjunk nekik időt a pihenésre, sportolásra, regenerálódásra!

⸰  Legyünk megértőek és rugalmasak – a tanulóknak is szokatlan a digitális munka-
rend.
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⸰  Szabjunk teljesíthető határidőket!

⸰  Segítsünk a tanulóinknak a napi rutin kialakításában!

⸰  Ne feledjük, hogy a szülők munkahelyi vagy a testvérek párhuzamos iskolai elfog-
laltságai miatt sokszor nehezen szervezhető az otthoni tanulás, az online kapcso-
lódás.

 y Kapcsolattartás és kommunikáció a távtanításban:

⸰  Legyen folyamatos a kapcsolattartás az iskola, a szülő, a tanár és a tanuló között!

⸰  Fordítsunk figyelmet a tanulók online térben való jelenlétének veszélyeire (adat-
védelem, online biztonság, az internet etikus használata).

⸰  Legyen iskolai protokoll a rövid időn belüli válaszadásra (24 órán belüli válasz a 
tanártól).

⸰  A kommunikáció legyen pozitív és támogató!

⸰  Kerüljük a közösségi oldalakon történő kommunikációt!

⸰  Iskolai e-mail-címeket vagy tanulási platformot használva kommunikáljunk a 
tanítványainkkal. Ha a tanulóknak nincs iskolai e-mail-címe, használják mindig 
ugyanazt az e-mail-címet.

⸰  Kérjen a tanár, az intézmény visszajelzést a tanulóktól és a szülőktől, és építse be 
a tapasztalatokat a tervezés folyamatába.

 y Módszertani javaslatok a távtanításhoz:

⸰  Adjunk rövid és egyértelmű utasításokat! A digitális munkarendben különösen 
fontos a célirányos, félre nem érthető kommunikáció, utasításadás.

⸰  Az online óra ne előadás legyen! Az együtt eltöltött online idő adjon lehetőséget a 
segítségnyújtásra és a támogatásra.

⸰  A frontális magyarázatokról készüljön videófelvétel, melyet meg lehet osztani a 
tanulókkal és kollégákkal.

⸰  Keressünk motiváló feladatokat! 

⸰  Ne az eszközök, szoftverek és applikációk használata legyen a cél, hanem a haté-
kony, eredményes tanulás. A célok határozzák meg a módszert és az eszközt, ne 
fordítva.

⸰  Ne feltétlenül a hagyományos módszerekhez keressünk digitális megoldásokat, 
hanem a digitális technológia kínálta lehetőségekkel élve dolgozzunk ki új mód-
szereket. Próbáljunk meg innovatív pedagógiai megoldásokat használni (projekt-
módszer, kooperatív módszerek stb.)

⸰  Adjunk olyan feladatokat a tanulóknak, amelyek kereszttantervi kapcsolatokra 
építenek, illetve működjünk együtt a kollégáinkkal.

⸰  Bővítsük az értékelési repertoárunkat, domináljon a formatív típusú értékelés.

⸰  Fordítsunk külön figyelmet a speciális nevelési igényű és szociálisan vagy családi 
hátterük szempontjából hátrányos helyzetű tanulókra.

⸰  A nehézségek ellenére is próbáljunk meg differenciálni – a digitális technológiának 
nagy hasznát vehetjük ezen a területen.

 y A fenti elemeket célszerű egységesen megjeleníteni egy digitális munkarendről szó-
ló intézményi protokoll formájában, amelyet elérhetővé teszünk az iskola honlapján. 
A protokoll szükség esetén tartalmazza a vegyes oktatásra vonatkozó eljárásrendet 
is. A dokumentum tanulókat és szülőket közvetlenül érintő részeiről a tanulókat és a 
szülőket is tájékoztatni kell. 
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4.4 A vegyes oktatás

Sokat hallhattunk és olvashattunk a vegyes oktatásról, de vajon tisztában vagyunk-e az-
zal, hogy mit is takar ez a fogalom? Valószínűleg itt is érvényesül az „ahány ház, annyi 
szokás” népi bölcsesség, hiszen nagyon sokféleképpen lehet kombinálni a jelenléti ok-
tatást és a digitális munkarendben folyó távtanítást. A jelenléti formában és a digitális 
munkarendben folyó iskolai munka elemeit egyesítő vegyes oktatás fogalma a kiadvány 
bevezetőjében már meghatározásra került, az alábbiakban ezt a fogalomalkotást szeret-
nénk kézzelfoghatóvá tenni és tartalommal megtölteni.  

A vegyes oktatás óriási előnye, hogy mivel vannak jelenléti szakaszai, nem kell kizárólag 
az online kapcsolattartásra alapozni a munkánk során, ezzel a gyerekek szociális elszi-
geteltsége nagyban csökkenthető. Lehetőség nyílik arra is, hogy a tananyagrészeket és 
feladatokat úgy osszuk be, hogy a jelenléti oktatást igénylő, illetve az otthoni munkában 
is megvalósítható részekre a nekik megfelelő időben és formában kerüljön sor. Megva-
lósítható mindez úgy, hogy csökken az intézményben jelen levő tanulók száma, ezáltal 
csökken az épületekben a zsúfoltság, és például nincs szükség a kisebb méretű termek 
vagy csoportszobák használatára.

4.4.1 Tanítás és tanulás a vegyes oktatás keretei között 

A korábban már bemutatott ábráinkat továbbgondolva és -rajzolva jutunk el a vegyes 
oktatáshoz. Ilyenkor a járványveszély csökkentésének érdekében az intézmény úgy 
szervezi meg a tanítást, hogy 

 y az iskola bizonyos osztályai vagy csoportjai az iskolában vesznek részt a tanítási órán, 
 y a többi tanuló pedig otthoni feladatokat teljesít önállóan. 

Az ilyen oktatás megvalósításának vázlata látható az alábbi ábrán.

Az         csoport és a         csoport

meghatározott  napokon jár iskolába.

IskolaOtthon

A

B

A B

S
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A rendszer kidolgozásánál azt kell figyelembe venni, hogy az otthon tartózkodó tanuló-
csoportok távollétével elegendő hely és terem szabaduljon fel ahhoz, hogy a szociális 
védőtávolságot tartani lehessen.

A szervezési feladatok nehézségén túl nem szabad elhallgatni azt a tényt sem, hogy eb-
ben az oktatási formában a pedagógusokra jóval nagyobb teher hárul, mint a hagyomá-
nyos jelenléti oktatásban, hiszen szinte minden tanórát tulajdonképpen kétszeresen kell 
megtervezniük, az összeállítandó tananyagot és tartalmat is duplán kell legyártaniuk. Ez 
az oktatásszervezési forma azonban a távtanításhoz hasonlóan jobban támogatja 
az egyéni tanulási utak kialakítását, a differenciálást.

A vegyes oktatás eszköz- és szoftverigénye nem mutat túl a jelenléti oktatás és a 
távtanítás együttes szükségletein, bár a tanár részéről az eszközhasználat terén is 
alapos tervezést követel meg.

4.4.2 Javaslatok a vegyes oktatás megvalósításához

Mivel a vegyes oktatás a jelenléti oktatás és a digitális munkarendben megvalósuló táv-
tanítás keveréke, a szervezési feladatok és módszertani tudnivalók nagyrészt megegyez-
nek a korábbi javaslatokban leírtakkal. Az alábbiakban csak néhány olyan ötletet soro-
lunk fel, amelyek specifikusan az itt leírt szervezési formában hasznosíthatók.

 y A vegyes oktatás szervezése

⸰  Mivel a vegyes oktatás tervezése és szervezése összetett feladat, nagy körültekin-
téssel kell eljárni, és elegendő időt kell biztosítani az előkészületekre.

⸰  A pedagógusokat is fel kell készíteni a számukra új, szokatlan helyzetekre és fel-
adatokra, például:

‣ a tanítandó tananyag szükség szerinti áttervezése

‣ módszertani tervezés

‣ a technológia magabiztos kezelése

‣ megbirkózás a fokozott megterheléssel

‣ alkalmazkodás az egyidejű „kétcsatornás” kommunikációhoz

 y Kapcsolattartás és kommunikáció a vegyes oktatásban

⸰  Tudatosan és hatékonyan kell használni azokat az időszakokat, amikor személyes 
kapcsolat van tanár és tanuló között.

 y Módszertani javaslatok a vegyes oktatáshoz

⸰  Figyelembe kell venni a pedagógiai tervezésnél, a feladatok kiszabásánál és az ér-
tékelésnél azt, hogy a jelenléti és az otthoni szakaszok más módszertani megkö-
zelítést követelnek meg.

⸰  Igyekezzünk változatos, vonzó feladatokkal motiválni a tanulókat, például:

‣ projektfeladatokban való részvétel

‣ tanulói portfoliók készítése

‣ előadások összeállítása

‣ videók forgatása

‣ blogok, weblapok, wikioldalak létrehozása
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⸰  Az otthon töltött napok alatt tegyük lehetővé, hogy a tanulók alkossanak, kipró-
bálhassák magukat számukra eddig ismeretlen területeken. 

⸰  Fordítsunk kiemelt figyelmet a differenciálásra, az egyéni tanulási utak kialakítására!

4.5 Online közvetített oktatás

Felmerülhet annak az igénye, hogy a karantén vagy betegség miatt otthon tartózkodó 
tanulókat a tanóra online közvetítésével vonjunk be a jelenléti oktatásba. Az így megva-
lósuló online közvetített oktatás tulajdonképpen a jelenléti oktatás egy sajátos, technikai 
értelemben speciálisan megvalósított formájának tekinthető. Mi mégis itt, a fejezet vé-
gén tüntetjük fel, hiszen a szervezési és módszertani tanácsainkat a már korábban leír-
takra, a jelenléti, a digitális és a vegyes oktatásra vonatkozó ajánlásainkra tudjuk építeni.

4.5.1  Tanítás és tanulás az online közvetített oktatás keretei 
között 

Míg a vegyes oktatás megvalósítása plusz humán erőforrást igényelhet a szervezéshez, a 
pedagógusoktól pedig az órák megtartását és a nem jelen lévő tanulók nyomon követé-
sét párhuzamosan várja el, hardver- és szoftverigénye – összehasonlítva a távtanítással 
– nem kiemelkedően magas. Az online közvetített oktatásnál éppen fordított a helyzet 
ebből a szempontból. 

 y Itt a távollevők a tanóra élő adásban történő közvetítését nézhetik meg otthonaik-
ban. Ez a technikai lehetőség arra a több évtizede megoldatlan problémára is megol-
dást kínál, amikor egy tanuló például baleset vagy tartósabb távollét okán nem tud 
részt venni a jelenléti oktatásban, most azonban megvan a technikai lehetősége a 
bekapcsolódásra.

Máris látszik, hogy a közvetítés megvalósításához, a tanári beszéd, a kivetítendő tartal-
mak megfelelő minőségben történő továbbításához gyors adatátvitelt biztosító és meg-
bízható internetszolgáltatás, továbbá jó minőségő hardver (számítógép, mikrofon, kame-
ra, dokumentumkamera, digitalizáló tábla stb.) szükséges. Ennek az oktatási formának 
a szoftverigénye megegyezik a távoktatás szükségleteivel.

A pedagógustól kevesebb felkészülést igényel, mint a vegyes oktatás, ugyanakkor ter-
mészetes módon kevésbé hordozza a differenciálás lehetőségét. Másrészről a tanóra 
videón történő rögzítése mindenképpen plusz esélyt jelent a lassabban haladók és a 
hiányzók számára, akik a későbbiekben újra megnézhetik, sőt akár meg is állíthatják az 
órák anyagát.

Z S
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Az online közvetített oktatást bemutató ábra látható az alábbiakban.

A tanulók egy része az iskolában, 
más részük otthonról kapcsolódik 
be az oktatásba.

IskolaOtthon

A

B

4.5.2  Javaslatok az online közvetített oktatásban megvalósuló 
iskolai munkához

Az online közvetített oktatásra tulajdonképpen igaznak bizonyulnak mindazok, amiket a 
korábbiakban már vizsgált jelenléti, digitális és vegyes oktatás esetén elmondtunk. Ebből 
kifolyólag mind a szervezési feladatok, mind pedig a módszertani tudnivalók nagyrészt 
megegyeznek a korábbi javaslatokban leírtakkal. Az alább megfogalmazottak így már 
csak az előbbiek kiegészítései.

 y Az online közvetített oktatás szervezése

⸰  Mivel az online közvetített oktatás tervezése és szervezése is összetett feladat, nagy 
körültekintéssel kell eljárni, és elegendő időt kell biztosítani az előkészületekre.

⸰  Az online közvetített oktatáshoz szükséges hardver beszerelése időigényes folya-
mat, így időben fel kell szerelni a tantermeket a szükséges technológiával. A követ-
kezőkre mindenképp szükség van:

‣ megfelelő minőségű kamera

‣ megfelelő minőségű mikrofon

‣ hangszórók

‣ dokumentumkamera

⸰  A pedagógusokat is fel kell készíteni a számukra új, szokatlan feladatokra:

‣ módszertani tervezés

‣ szereplés kamera előtt
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4.6 Egyéb szervezési formák

A fentiekben nem esett szó arról a speciális esetről, amikor a tanár karanténban van és 
otthonról tartja az órát úgy, hogy közben a tanulók iskolában vannak, és a teremben egy 
kivetítőn figyelik, amit a tanár magyaráz és demonstrál. 

Mivel a tanulók ebben a helyzetben tulajdonképpen a jelenléti oktatásban vesznek részt, 
miközben a tanár „távtanít”, utalnánk a korábbi bekezdésekben már leírt jellemzőkre, 
tanácsokra és javaslatokra. A technikai követelmények közül elsősorban a minőségi és 
nagy teljesítményű hangszóró használatára és a terem nagyságához igazodó képátmé-
rőjű vászonra vagy digitális panelre hívnánk fel a figyelmet. Ezek nélkül nagyon könnyen 
elkalandozik a tanulók figyelme. Fontos megjegyezni azt is, hogy ha jelentős számban 
vannak karanténban tanárok egy tantestületből, gondot jelenthet az iskolában a tanulók 
órai felügyeletének megoldása. 

Előfordulhat olyan helyzet is, amikor korosztályi alapon rendelik el egyes évfolyamok 
számára a digitális munkarendben történő oktatást. Például a középiskolás vagy a felső 
tagozatos tanulók számára digitális munkarendet, míg a fiatalabbaknak jelenléti oktatást 
írnak elő.

Ez a helyzet látszólag sem a szervezés bonyolultsága, sem pedig a szükséges technoló-
giai szükségletek szempontjából nem mutat túl a korábban már tárgyalt digitális mun-
karend és jelenléti oktatás esetein. Nem szabad elfelejtkeznünk azon intézményekről és 
pedagógusaikról sem, ahol két, különböző oktatásban részesülő korosztályi csoport is 
jelen van (például általános iskola alsó és felső tagozata vagy 8 évfolyamos gimnázium 
felső tagozata és gimnáziumi évfolyamai). 

Az adott intézmény mindkét korosztályi csoportját tanító pedagógusoknak szoros vál-
tásban kell az online tanítást szervezniük, online órákat és jelenléti órákat tartaniuk. Szá-
mukra nyújthat némi könnyebbséget, ha a lehetőségek figyelembevételével sikerül 

 y vészhelyzeti órarendet készíteni, 
 y órákat összevonni,
 y tömbösíteni. 

Ilyen esetekben fontos az iskola épületében több olyan helyiséget is kialakítani, ahol nyu-
godt felkészülés biztosítható a pedagógusok számára, illetve ahonnan – a technikai hát-
tér biztosításával – akár az online órák megtartására is lehetőségük nyílik.
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05 5 Az e-KRÉTA rendszer

A magyar köznevelési intézmények szinte teljes körében használt KRÉTA rendszer az el-
múlt hónapokban is hatékony támogatást biztosított az otthoni tanuláshoz, a diákokkal 
és szülőkkel történő kommunikációhoz, továbbá az online oktatási folyamatokhoz a ko-
ronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben.

A KRÉTA rendszer az intézmények számára – a hagyományos tanügyi és adminisztráci-
ós funkciókon túl – többirányú kommunikációs csatornákat (feljegyzések, elektronikus 
üzenetek, faliújság-bejegyzések, e-ügyintézés, üzenetek és fájlcsatolmányok küldése) 
biztosít, és több olyan funkcióval is rendelkezik (pl. házi feladatok, kérdőívek), amelyek 
eredményesen támogatják az online tanulási folyamatokat.

A KRÉTA rendszer az elmúlt hónapokban jelentős fejlesztésen ment keresztül, ennek kö-
szönhetően nemcsak elbírta a többszörösére ugró terhelést, hanem létrejött a távok-
tatás terén használt globális szoftverekkel is összemérhető Digitális Kollaborációs Tér, 
melyben néhány kattintással elérhetőek az online oktatáshoz szükséges szolgáltatások, 
ugyanakkor egy teljes mértékben biztonságos, zárt rendszer, mely kizárólag magyar 
szervereken fut.

5.1 Elektronikus ellenőrző

A KRÉTA Elektronikus ellenőrzője a szülőknek és tanulóknak nyújt segítséget a tanulmá-
nyok alatti naprakész információhoz jutásban. A legkorszerűbb informatikai technológiá-
kat ötvöző elektronikus iskolai ellenőrző, amelyet az általános iskoláktól kezdve egészen 
a különböző szakképző intézményekig hatékonyan lehet használni. Az intézmény beállí-
tásának függvényében az Elektronikus naplóba rögzített információk azonnal elérhetővé 
válnak a szülők/gondviselők számára is.

Az elektronikus ellenőrző elsősorban a szülők és gondviselők azon igényét szolgálja ki, 
hogy a gyermekükkel kapcsolatos információkhoz teljes mértékben, a lehető leghama-
rabb juthassanak hozzá.

A KRÉTA rendszer elektronikus ellenőrzője az alábbi alapvető elvek szerint épül fel:

 y a legfontosabb információk és adatok azonnal elérhetőek a felületre történő beje-
lentkezést követően,

 y bonyolult menüstruktúrától mentes, könnyen használható kezelőfelület a hatékony-
ság érdekében,

 y igazodik az adminisztrációs rendszer adattartalmának feltöltöttségéhez, nem szük-
séges minden adat megadása a használathoz,

 y hatékony integrálási lehetőségek különböző iskolai szoftverrendszerekhez,
 y egyszerű, letisztult felhasználói felület,
 y egyesíti a hagyományos papíralapú és az elektronikus ellenőrzők előnyeit,
 y bárhonnan elérhető a szoftver egy böngészőprogram használatával,
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 y tetszőleges infokommunikációs eszközön használható,
 y napszaktól függetlenül elérhető.

5.1.1 Faliújság

A képernyő felületén két szekcióban a legfontosabb, legutóbbi információk láthatók.

Az első szekcióban látható a tanulónak adott Legutóbbi értékelések, Legutóbbi mulasztások, 
Legutóbbi feljegyzések. Mind a három listában az utolsó hat bejegyzés alapadatai tekint-
hetőek meg. Rákattintva a bejegyzésre az ahhoz a bejegyzéstípushoz tartozó részletes 
felület jelenik meg.

A második szekcióban az úgynevezett faliújság-bejegyzések jelennek meg. Ezek tájékoz-
tató célú iskolai információk, amelyek célzottan az érintett osztály/csoport tagjainak je-
lennek csak meg, időben behatárolt módon. A bejegyzések időrendben visszafele látha-
tóak, tehát a legfrissebb van legfelül, és mindegyik előtt szerepel a publikálásuk dátuma.

5.1.2 Órarend

Az Órarend menüpontra kattintással alapértelmezett nézetben megjelenik a felületen a 
tanuló adott időszaki órarendje.

A megjelenő órarendi mezők tartalmazzák a tantárgy nevét, a tanuló csoportját az adott 
órán, az óra pedagógusát és a tanóra helyét.

A már lekönyvelt órák esetében az óra alábbi adatai jelennek meg a megnyitott ablakban:

 y az óra dátuma,
 y az óra időtartama,
 y az óra tantárgya,
 y az órát tartó tanár,
 y az óra terme,
 y az óra témája,
 y mulasztás,
 y az óra napon belüli óraszáma,

51 



 y a helyettesítő pedagógus neve (ha van ilyen),
 y a rendszerbe rögzített házi feladat.

5.1.3 Osztályzatok

Ezen a menüponton belül lehet elérni a tanulói értékelésekkel kapcsolatos információ-
kat, a tanulmányi értesítőket. Az egyes értékelésmódok más-más színnel jelennek meg, 
ezzel is segítve a megkülönböztetésüket.

Az érdemjegyekre vitt egérmutató hatására felugró ablakban láthatóak a jegyek részle-
tes adatai is:

 y az érdemjegy nagyobb méretben,
 y az értékelés dátuma,
 y az értékelés módja,
 y az értékelés témája,
 y az értékelés súlyozása,
 y az értékelést rögzítő pedagógus.

5.1.4 Házi feladatok

A KRÉTA rendszerben lehetőség van arra is, hogy a tanulók házi feladatokat rögzítsenek 
a tanórákhoz, illetve az órarendben szereplő órákhoz.

A házi feladat rögzítését az Órarend menüben lehet elvégezni, ha az érintett órára kattin-
tunk, és a felugró Tanulói óra adatai ablakban a Házi feladat fület választjuk. Itt található 
az órát naplózó pedagógus által megadott házi feladat és annak határideje, ha ez be van 
állítva. Amennyiben nincs megadva ilyen információ, akkor az „Ehhez az órához a tanár 
még nem rögzített házi feladatot az online felületen” szöveg olvasható.
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A megjelenő házi feladatokhoz a tanuló hozzászólást vihet fel, amely a felnyíló ablakba 
írható be, és – egyszerű szövegszerkesztési funkciókkal – szerkeszthető a megadni kívánt 
házi feladat vagy bejegyzés.

Az összes eddig feladott házi feladatot egy helyen megtekinthetjük a felső menüsorban 
megtalálható Házi feladatok menünél. Több lehetőség szerint lehet rendezni a lista fej- 
lécén az oszlopok megnevezésére kattintva.

A Szülői felületen a következőképpen jelenik meg a házi feladatok megoldottsága:
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5.2 A mobilalkalmazások

A modern kor követelményeinek megfelelően a tanulókkal kapcsolatos információkhoz 
nemcsak számítógépen, böngészőn keresztül lehet hozzáférni, hanem mobilalkalmazá-
son keresztül is. A KRÉTA mobilalkalmazások egyaránt elérhetők Android eszközökre a 
Google Play áruházból, továbbá IOS eszközökre az Apple Store-ból is. Az applikáció se-
gítségével a felhasználók megtekinthetik a diákok órarendjét és házi feladatait, érdemje-
gyeit és mulasztásait. A rendszer segítséget nyújt a diákok tanulmányi előmenetelének 
hatékony ellenőrzésében.

 

Az új fejlesztésű KRÉTA Ellenőrző alkalmazások, a KRÉTA Szülőknek és a KRÉTA Tanu-
lóknak applikációk a nevükben jelzett felhasználók számára biztosítják a – jogosultsá-
guknak megfelelő – hozzáférést az ellenőrzőfelületek folyamatosan bővülő funkcióihoz.  
A korábban elérhető lehetőségek megjelenésükben módosultak annak érdekében, hogy 
az információk és funkciók átláthatóbb formában jelenjenek meg a felhasználók számá-
ra. Az új alkalmazásokon keresztül vált elérhetővé többek között az üzenetküldés tel-
jes funkcionalitása, a Tanulói mulasztás gondviselői igazolása beküldésének lehetősége, 
az e-Ügyintézés ügyeinek nyomonkövethetősége, valamint néhány további, felhasználói 
élményt javító újítás is.

5.2.1 Főoldal

Az alkalmazás indításakor automati-
kusan a Főoldal felület jelenik meg, 
ahol fordított időrendben láthatók a 
különböző bejegyzések (az oldal te-
tején a legutóbbi). Sötétebb háttér-
rel azok a bejegyzések jelennek meg, 
amelyeket még nem tekintettünk 
meg. Bármely bejegyzés részleteit az 
arra történő érintéssel megjelenít-
hető felületen láthatjuk.
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A további funkciók és felületek a főmenün keresztül érhetők el:

 y Órarend
 y Értékelések
 y Mulasztások
 y Üzenetek
 y Igazolás beküldése (csak szülői)
 y Feljegyzések
 y Házi feladatok
 y Számonkérések
 y Kollaborációs Tér
 y Osztályfőnökök
 y Faliújság
 y e-Ügyintézés (csak szülői)
 y Névjegy

5.2.2 Faliújság

Megjelennek a tanulónak szóló faliújság-bejegyzések, amelyeket 
megérintve elolvasható a választott bejegyzés teljes szövege.
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5.2.3 Órarend

A főmenü Órarend menüpontját megérintve megjelenik az aznapi órarend. Az órákkal 
kapcsolatos bővebb információkat tartalmazó felületet a tanórát megérintve jeleníthet-
jük meg.

5.2.4 Érdemjegyek

A főmenün keresztül elérhető Értékelések felületen tájékozódhatunk a tanulóhoz rögzí-
tett értékelésekről. A felületen található ikonok segítségével a Negyedéves, Félévi, illetve 
Év végi értékelések is itt jeleníthetők meg.

Ha egy Tantárgyat megérintünk, akkor a tantárgy értékeléseit és a hozzá kapcsolódó to-
vábbi információkat is tartalmazó felület jelenik meg.
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5.2.5 Házi feladatok

A KRÉTA rendszerben lehetőség van házi feladatokat rögzí-
teni a tanórákhoz, illetve az órarendben szereplő órákhoz, 
melyekkel kapcsolatban a tanulóknak a Digitális Kollaboráci-
ós Tér (DKT) felületein több interakcióra is lehetőségük nyílik. 

A DKT felületére való átjelentkezéshez az erre szolgáló menü-
ponton keresztül lehet eljutni.

A KRÉTA rendszer teljes körű felhasználói kézikönyve és se-
gédletei elérhetőek a KRÉTA Tudásbázisban. 

5.3 KRÉTA Digitális Kollaborációs Tér – DKT

A KRÉTA Digitális Kollaborációs tér – rövidítve DKT – egy olyan komplex modul, amely 
segíti a tanárok és a diákok online együttműködését, kommunikációját és a feladatok 
kiadását, szükségtelenné téve egyéb oktatási szoftverek bevonását. Használatához nem 
szükséges az adatok újbóli feltöltése, a rendszer automatikusan átveszi az iskola egyéb-
ként is a KRÉTA rendszerben tárolt adatait. Kiemelt funkciója a tanórai feladatok, a házi 
feladatok komplex, logikailag egységes rendszerben történő megjelenítése, emellett al-
kalmas csoportos feladatok kiadására is. Kezeli a határidőket, a beadási időszakokat az 
órai és házi feladatok esetében, valamint képes online kommunikációs platformot bizto-
sítani a diákok és tanárok között. 

A DKT használata tanároknak és diákoknak is egyszerűen elérhető a KRÉTA rendszerből 
vagy a KRÉTA mobilapplikációkból.

5.3.1 DKT tanároknak

A Digitális Kollaborációs Tér közvetlenül elérhető a KRÉTA Elektronikus naplójának webes 
felületéről. A használathoz be kell jelentkezni a KRÉTA programba, majd a DKT gombra 
kell kattintani. A DKT felületét nemcsak számítógépről, hanem tabletről vagy mobiltele-
fonról is lehetőség van használni. A DKT-ba történő belépés után a pedagógus az osztá-
lyait, csoportjait, az e-naplóban beírt tanóráinak adatait, továbbá a KRÉTA rendszerben 
kiadott házi feladatait azonnal láthatja. A különböző mobiltelefonokon vagy infokommu-
nikációs eszközökön eltérően jelenhetnek meg a felületek.
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SZÁMÍTÓGÉPEN MOBILTELEFONON

Az első belépéskor a legfontosabb feladat a saját profil beállítása. Az alapbeállítások 
megadása nélkül nem jelennek meg a DKT funkciói. Az alapbeállításoknál az e-mail-címet 
kötelezően meg kell adni, és a pedagógus választhat egy profilképet is magának. A DKT a 
későbbi fejlesztések során integrálni fog számos olyan online szolgáltatást is, amelynek 
használatához feltétlenül szükséges lesz majd egy e-mail-cím megadása. Azért, hogy a 
későbbiekben ezeket a szolgáltatásokat is zökkenőmentesen lehessen használni, meg 
kell adni az első belépéskor a DKT-ban használatos e-mail-címet.

SZÁMÍTÓGÉPEN MOBILTELEFONON

A pedagógus a menüsorból érheti el a munkatereit, a tanári üzenőfalát, a házi feladato-
kat, az órai feladatokat, az órarendjét, továbbá a Tudásbázis szövegre kattintva a DKT tu-
dásbázisba tud belépni. A Digitális Kollaborációs Tér megjelenése mindig igyekszik alkal-
mazkodni a használt infokommunikációs eszköz (pl. asztali számítógép, laptop, táblagép, 
mobiltelefon) megjelenítési lehetőségeihez.

A Digitális Kollaborációs Térben a tanár találkozhat olyan dolgokkal, amelyek a KRÉTA 
rendszerből már ismerősek (pl. házi feladatok), de ezek is sok újdonsággal egészültek ki.
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Teendőim

A nyitólapon a Teendőim listában a pedagógus ellenőrizheti, hogy milyen feladatai van-
nak a Digitális Kollaborációs Térben:

 y az utolsó belépése óta a saját tanári üzenőfalakra írt új üzeneteket,
 y az utolsó belépése óta a munkaterek üzenőfalára írt üzeneteket,
 y ha egy diákja privát beszélgetést kezdeményezett,
 y mennyi, a tanulók által beadott és elfogadásra váró házi feladata van,
 y mennyi elfogadásra váró órai feladata van a Digitális Kollaborációs Térben.

Munkaterek

A Digitális Kollaborációs Térben a munkatereknek azokat a tantárgyakat, tanórákat és 
egyéb foglalkozásokat (pl. szakkörök) nevezzük, amelyeket a pedagógus tanít/tart. Ta-
nári szempontból a munkaterek tulajdonképpen a pedagógus tantárgyfelosztásának 
felelnek meg, így tartalmazzák a KRÉTA rendszerben szereplő osztályokat, csoportokat, 
tantárgyakat. Ezek a munkaterek a KRÉTA elektronikus naplója alapján automatikusan 
létrejönnek. Ha a tanár kiválasztja a Munkaterek funkciót, akkor azonnal láthatja a tanított 
tantárgyakat, a hozzájuk kapcsolódó osztályokat és csoportokat.

A munkaterek segítségével a pedagógus egyszerűen és hatékonyan rendszerezheti a 
Digitális Kollaborációs Térben kezelt üzeneteket és feladatokat. Láthatja, hogy egy-egy 
munkatéren milyen üzenetek vannak, kik az adott osztály vagy csoport tanulói, valamint 
milyen házi vagy órai feladatokat rögzített a munkatéren. Egyszerűen megtekintheti a 
munkatérhez tartozó tanóráit is, és megnézheti, hogy a feladatok mely tanórához tar-
toznak.

A munkaterek alapján a tanár könnyen rendszerezheti a munkáit és teendőit a tanított 
tantárgyai szerint. Egyszerűen nézheti meg a tantárgyaihoz kapcsolódó házi vagy órai 
feladatokat, a tanórákat, továbbá a kapcsolódó üzeneteket.

SZÁMÍTÓGÉPEN MOBILTELEFONON
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Aktuális munkatereknek nevezzük azokat a munkatereket, amelyeket jelenleg is tanít a 
tanár, és így ezekkel aktuálisan is dolgozhat. Ha valamilyen tantárgyat korábban (pl. az 
előző félévben) tanított, de most már nincs ilyen tantárgya, akkor azok az egyedi vagy 
inaktív munkatereknél fognak megjelenni.

A munkaterek alapértelmezetten az ún. kártyanézetben, paneleken jelennek meg. Eze-
ken a paneleken látható az osztály vagy csoport megnevezése és a tantárgy neve, továb-
bá a munkaterekhez kapcsolódó különböző funkciók. A kártyák alsó sorában található 
gombok segítségével érheti el a tanár a munkaterek különböző funkcióit.

 y Tanórák 
 y Üzenőfal 
 y Házi feladatok 
 y Órai feladatok 

Tanórák

A Tanórák funkcióval a pedagógusnak lehetősége van az egyes tanórákhoz kapcsolódó 
összes információ megtekintésére. Megnézheti a kiválasztott tanórához kapcsolódó:

 y üzenőfalon található üzeneteket,
 y az órához kapcsolódó házi feladatot,
 y az órai feladatokat,
 y a tanóra egyéb adatait, információit.

Látható, hogy egy-egy tanórához van-e házi feladat, illetve hány feladatot adott ki az 
órán a tanár. A sárga háttéren a házi feladatok számát, a zöld háttéren az órai feladatok 
számát mutatja a rendszer.
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A kiválasztott tanóránál a tanár megnézheti a tanórához tartozó üzeneteket, a házi és 
órai feladatokat is.

SZÁMÍTÓGÉPEN MOBILTELEFONON

A tanár a tanóránál az Üzenőfal szövegre kattintva tud üzeneteket írni a tanórához kap-
csolódóan. Ezek az üzenetek a tanórához kapcsolódó munkatér üzenőfalán is megjelen-
nek. A pedagógus a Házi feladat szövegre kattintva tudja megnézni és leellenőrizni az 
órához kapcsolódó beadott házi feladatokat, az Órai feladat lapon pedig az órán kiadott 
és visszaküldött feladatokat tudja megtekinteni és ellenőrizni.

Üzenőfal

A KRÉTA Digitális Kollaborációs Térben számos kommunikációs lehetőség áll rendelke-
zésre, amelyek segítségével az egész osztállyal vagy csoporttal és a tanított tanulókkal is 
tud üzeneteket váltani a tanár. Az üzenőfalakra olyan üzeneteket írhat, amelyet az egész 
osztály vagy csoport láthat. Az üzenőfalak kapcsolódhatnak diákokhoz, munkaterekhez, 
tanórákhoz, de akár feladatokhoz is.

A tanári üzenőfalak elsősorban azt a célt szolgálják, hogy a tanárok egyszerűen és gyor-
san üzenhessenek az összes általuk tanított diáknak.

Az üzenőfalaknak többféle típusa is van a Digitális Kollaborációs Térben, de működésük 
minden esetben hasonló: a tanár üzeneteket tud írni és olvashatja a mások által írt üze-
neteket is.

Az üzenőfalak két fő csoportba oszthatók:

 y a tanári üzenőfalakra írt üzeneteket a tanár és az összes általa tanított diák olvashat-
ja és írhat ide,

 y a munkaterekhez, a tanórákhoz, a házi feladatokhoz és az órai feladatokhoz tartozó 
üzenőfalakra írt üzeneteket csak a tanár, valamint az osztály vagy a csoport tagjai 
olvashatják, és csak ők írhatnak ezekre az üzenőfalakra.
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SZÁMÍTÓGÉPEN MOBILTELEFONON

Privát beszélgetések

Az üzenőfalak mellett a tanár a Digitális Kollaborációs Térben kezdeményezhet tanuló-
ival privát beszélgetéseket is. A privát beszélgetések olyan üzenetváltások, amelyeket 
csak a tanár és diákja láthat.

SZÁMÍTÓGÉPEN MOBILTELEFONON

Privát beszélgetést a tanár az alábbi módon kezdeményezhet:

 y ha egy korábbi beszélgetését szeretné folytatni, akkor a Korábbi beszélgetéseim szö-
veg alatt kattintson a kiválasztott diákra,

 y ha egy olyan diáknak szeretne üzenni, akivel még nem volt beszélgetése, akkor a 
jobb oldali Tanuló keresésénél tud szűrni osztályra, csoportra vagy pedig tanulóra.
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SZÁMÍTÓGÉPEN MOBILTELEFONON

Házi feladatok

A házi feladatok kezelése már ismerős lehet a KRÉTA rendszerből, ugyanakkor a DKT-ban 
számos izgalmas újdonsággal egészültek ki ezek a felületek. A Digitális Kollaborációs Tér-
ben a házi feladatok kezelésénél az alábbiakra van lehetősége a pedagógusnak:

 y összeállíthatja és kiadhatja a házi feladatokat,
 y a kiadott feladatokhoz fájlokat is csatolhat,
 y a házi feladathoz üzeneteket írhat, kérdezhet a tanulóktól,
 y megnézheti a kiadott feladatok állapotát,
 y megadhatja, hogy mikor jelenjen meg tanulói számára az akár előre rögzített házi fel-

adat,
 y meghatározhatja, hogy a házi feladatot milyen módon szeretné értékelni (érdem-

jeggyel, szöveges vagy százalékos értékeléssel, elfogadással), amely értékelés a  
KRÉTA rendszerbe is automatikusan bekerül,

 y meghatározhatja, hogy kér-e a tanulóktól beadandó részt, illetve csatolhatnak-e ál-
lományt a beadott munkájukhoz,

 y láthatja, hogy a tanulók megkezdték-e már a házi feladat megoldását, illetve milyen 
fázisban vannak.

SZÁMÍTÓGÉPEN MOBILTELEFONON
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A pedagógus a Házi feladat listában az alábbi adatokat láthatja:

 y a házi feladathoz tartozó munkatér,
 y a házi feladat kiadásának dátuma,
 y a tanóra sorszáma,
 y a tanóra témája,
 y a házi feladat címe,
 y a beadási határidő, amely sárgával jelenik meg, ha az adott feladatot 3 napon belül 

kell beadnia a tanulóknak, és pirossal, ha már lejárt a beadási határidő,
 y a tanulók házi feladatainak beadási státusza, valamint
 y a házi feladatokkal végezhető műveletek.

Órai feladatok

Az órai feladatok leginkább a hagyományos írásbeli feladatlapoknak felelnek meg. Eze-
ket a feladatokat akár az iskolai, akár a digitális tanórákon lehet használni. Az órai felada-
toknak az alábbi legfontosabb jellemzői vannak:

 y egy tanórához több órai feladatot is lehetősége van a tanárnak rögzíteni,
 y az egyes feladatokat külön is lehet értékelni (érdemjeggyel, szöveges vagy százalé-

kos értékeléssel, elfogadással) vagy pontozni,
 y a feladatoknál azt is meg lehet adni tájékoztató jelleggel, hogy hány perc alatt kell 

megcsinálni (ez segíthet például az érettségire, a felvételire vagy egy vizsgára való 
felkészülésben),

 y a feladatokat egyesével lehet elmenteni és kiadni,
 y az egyes feladatok összpontszámát a program összesíti, és ez alapján adhat érdem-

jegyet vagy egyéb értékelést.

A listában azok a tanórák jelennek meg, ahol van kiadva órai feladat.

SZÁMÍTÓGÉPEN MOBILTELEFONON
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Órarend

A pedagógus a KRÉTA rendszerből már ismerheti ezt a funkciót, de a DKT informatívabb 
és színesebb formában képes megjeleníteni az órarendet. Az órarenddel kapcsolatos 
legfontosabb újítások az alábbiak:

 y a tanórák – helyes tantárgykategória beállítás esetén – a tantárgyra utaló háttérké-
pekkel jelennek meg,

 y kis ikonok jelzik, ha egy órához tartozik házi vagy órai feladat,
 y lehetőség van napi, 5 napos, 6 napos vagy teljes heti nézetben megjeleníteni az óra-

rendet,
 y a tanár megnézheti tanórai és naptár (napirend) nézetben is az órarendet,
 y beállíthatja, hogy a kiadott házi vagy órai feladatok alapján színezze a program az 

órarendjét,
 y egyszerűen szűrhet vagy kereshet az órarendben, az eredményeket listanézetben is 

megjelenítheti.

SZÁMÍTÓGÉPEN MOBILTELEFONON

5.3.2 DKT diákoknak

A KRÉTA Digitális Kollaborációs Tér kiemelt funkciója a tanórai feladatok, a házi feladatok 
komplex, logikailag egységes rendszerben történő megjelenítése és kezelése, emellett 
alkalmas csoportos (projekt-) feladatok kezelésére is. Továbbá kezeli a határidőket, a be-
adási időszakokat a feladatok, házi feladatok esetében, és képes online kommunikációs 
platformot biztosítani a diákok és tanárok között.

A DKT közvetlenül elérhető a KRÉTA webes felületéről vagy mobilapplikációból is. A hasz-
nálathoz be kell jelentkezni a KRÉTA programba, majd a DKT gombra vagy a Kollaborációs 
Tér menüpontra kattintva már be is léphet a tanuló. A DKT felülete nemcsak számítógép-
ről, hanem tabletről vagy mobiltelefonról is használható.

A tanuló a mobilapplikáción keresztül is egyszerűen be tud lépni a Digitális Kollaborációs 
Térbe, ehhez első lépésként a telefonra telepíteni kell a KRÉTA Tanulóknak mobilappliká-
ciót.
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A tanulónak az első belépéskor be kell állítania a profilja alapvető adatait és meg kell 
adnia az e-mail-címét.

SZÁMÍTÓGÉPEN MOBILTELEFONON

A KRÉTA Digitális Kollaborációs Tér a későbbi fejlesztések során integrálni fog számos 
olyan online szolgáltatást is, amelynek használatához feltétlenül szükséges lesz majd egy 
e-mail-cím megadása. Azért, hogy a későbbiekben ezeket a szolgáltatásokat is zökke-
nőmentesen lehessen használni, célszerű már az első belépéskor megadni a DKT-ban 
használatos e-mail-címet.

A bejelentkezés után a felső menüsorban megjelennek a legfontosabb menüpontok, 
amelyek segítségével a tanuló használhatja a DKT alapfunkcióit.
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A menüsorból az alábbi funkciókat lehet elérni:

 y a tanuló munkateret,
 y a tanári üzenőfalakat,
 y a házi feladatokat,
 y az órai feladatokat,
 y az órarendet,
 y továbbá a Tudásbázis szövegre kattintva a DKT tudásbázisba lehet belépni.

Teendőim

A nyitólapon a Teendőim listában a tanuló megtudhatja, hogy milyen feladatai vannak a 
Digitális Kollaborációs Térben. Itt látható, hogy van-e beadandó házi feladat vagy az utol-
só bejelentkezés óta érkezett-e új üzenet. A program arra is figyelmeztet, ha hamarosan 
be kell adni egy házi feladatot vagy lejárt egy határidő.

SZÁMÍTÓGÉPEN MOBILTELEFONON

A Teendőim funkcióban a tanuló láthatja:

 y az utolsó belépés óta a tanári üzenőfalakra írt új üzeneteket,
 y az utolsó belépés óta a munkaterek üzenőfalára írt üzeneteket,
 y ha egy tanár privát beszélgetést kezdeményezett a tanulóval,
 y hogy milyen beadandó házi feladatai vannak,
 y hogy melyek azok a házi feladatok, amelyeket hamarosan – 3 napon belül – be kell 

adnia, mert lejár a határideje,
 y hogy van-e visszaküldött feladat,
 y hogy van-e lejárt határidejű házi feladat,
 y hogy van-e új órai feladat,
 y hogy hány beadandó órai feladata van.
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Munkaterek

A Digitális Kollaborációs Térben munkatereknek azokat a tantárgyakat, tanórákat és 
egyéb foglalkozásokat (pl. szakkörök) nevezzük, amelyeket a tanuló tanul vagy amelyekre 
jár. Ezek a munkaterek a KRÉTA elektronikus naplója alapján automatikusan létrejönnek.

SZÁMÍTÓGÉPEN MOBILTELEFONON

Megjelennek a tanuló tantárgyai, a hozzájuk kapcsolódó osztályai és csoportjai, valamint 
a tanárok neve is.

A munkaterek alapértelmezetten az ún. kártyanézetben, paneleken jelennek meg. Eze-
ken a paneleken látható a tanár és a tantárgy neve, az osztály vagy csoport megnevezé-
se, továbbá a munkaterekhez kapcsolódó különböző funkciók.

 y Tanórák 
 y Üzenőfal 
 y Házi feladatok 
 y Órai feladatok 

Tanórák

A Tanórák funkcióval a tanulónak lehetősége van az egyes tanórákhoz kapcsolódó összes 
információ megtekintésére. Megnézheti a kiválasztott tanórához kapcsolódó:

 y üzenőfalon található üzeneteket,
 y házi feladatot,
 y órai feladatokat,
 y a tanóra egyéb adatait, információit.

Látható, hogy egy-egy tanórához van-e házi feladat, illetve hány órai feladatot adtak ki az 
órán. A sárga háttéren a házi feladatok számát, a zöld háttéren az órai feladatok számát 
mutatja a rendszer.
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A kiválasztott tanóránál a diák megnézheti a tanórához tartozó üzeneteket, a házi és órai 
feladatokat is.

SZÁMÍTÓGÉPEN MOBILTELEFONON

A diák a tanóránál az Üzenőfal szövegre kattintva tud üzeneteket írni a tanórához kapcso-
lódóan. Ezek az üzenetek a tanórához kapcsolódó munkatér üzenőfalán is megjelennek. 
A Házi feladat szövegre kattintva tudja megnézni és beadni az órához kapcsolódó házi 
feladatokat, valamint az Órai feladat lapon az órai feladatait tudja elkészíteni.

Üzenőfal

A KRÉTA Digitális Kollaborációs Térben számos kommunikációs lehetőség áll a tanuló 
rendelkezésére, amelyek segítségével a tanáraival és diáktársaival is tud üzeneteket vál-
tani. Az üzenőfalakra olyan üzeneteket írhat, amelyet a tanárai és a diáktársai is láthat-
nak, és ott válaszolhatnak. Az üzenőfalak kapcsolódhatnak tanárokhoz, munkaterekhez, 
tanórákhoz, de akár feladatokhoz is.

Az üzenőfalaknak többféle típusa is van a Digitális Kollaborációs Térben, de működésük 
minden esetben hasonló: a diák üzeneteket tud írni ide és olvashatja a mások által írt 
üzeneteket.

Az üzenőfalak két fő csoportba oszthatók:

 y a tanári üzenőfalakra írt üzeneteket a tanár és az összes általa tanított diák olvashat-
ja és írhat ide.

 y a munkaterekhez, a tanórákhoz, a házi feladatokhoz és az órai feladatokhoz tartozó 
üzenőfalakra írt üzeneteket csak a tanár, valamint az osztály vagy a csoport tagjai 
olvashatják, és csak ők írhatnak ezekre az üzenőfalakra.
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SZÁMÍTÓGÉPEN MOBILTELEFONON

Privát beszélgetések

A privát beszélgetések olyan üzenetváltások, amelyeket a tanuló és tanára láthat. Privát 
beszélgetést a diák is bármikor indíthat egy tanárával, de csak olyan tanárnak tud írni, aki 
már belépett a Digitális Kollaborációs Térbe.

SZÁMÍTÓGÉPEN MOBILTELEFONON

Privát beszélgetést a tanuló az alábbi módon kezdeményezhet:

 y ha egy korábbi beszélgetését szeretné folytatni, akkor a Korábbi privát beszélgetéseim 
szöveg alatt kattintson a kiválasztott tanárra,

 y ha egy olyan tanárnak szeretne üzenni, akivel még nem volt beszélgetése, akkor az 
Aktív tanáraim szöveg alatt a kiválasztott tanárnál kattintson a gombra.

Házi feladatok

A házi feladatok kezelése már ismerős lehet a KRÉTA rendszerből, ugyanakkor a DKT-ban 
számos izgalmas újdonsággal egészült ki ez a funkció. A Digitális Kollaborációs Térben a 
házi feladatok kezelésénél az alábbiakra van lehetősége a diáknak:

 y elkészítheti és beküldheti a házi feladatokat,
 y a beadott feladatokhoz fájlokat is csatolhat,
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 y a házi feladathoz üzeneteket írhat, kérdezhet a tanártól vagy diáktársaitól,
 y megnézheti a beadott feladat állapotát,
 y beadás nélkül is bármikor elmentheti a feladatokat, ezeket a mentett piszkozatokat 

a tanár még nem láthatja,
 y láthatja, ha elfogadták a házi feladatát vagy bármilyen értékelést kapott rá.

SZÁMÍTÓGÉPEN MOBILTELEFONON

A tanuló a házi feladat listában az alábbi adatokat láthatja:

 y a házi feladathoz tartozó munkatér,
 y a házi feladat kiadásának dátuma,
 y a tanóra sorszáma,
 y a tanóra témája,
 y a házi feladat címe,
 y a beadási határidő, amely sárgával jelenik meg, ha a feladatot 3 napon belül be kell 

adni, és pirossal, ha már lejárt a beadási határidő,
 y a házi feladat beadásának státusza,
 y a házi feladatra kapott értékelés, valamint
 y a házi feladat műveletei.

Órai feladatok

Az órai feladatok leginkább a hagyományos írásbeli feladatlapoknak felelnek meg. Eze-
ket a feladatokat akár az iskolai, akár a digitális tanórákon lehet használni. Az órai felada-
toknak az alábbi legfontosabb jellemzői vannak:

 y egy tanórához több órai feladatot is lehetősége van a tanárnak rögzíteni,
 y az egyes feladatokat külön is lehet értékelni vagy pontozni,
 y a feladatoknál azt is meg lehet adni tájékoztató jelleggel, hogy hány perc alatt kell 

elkészíteni,
 y a feladatokat egyesével lehet elmenteni és kiadni,
 y az egyes feladatok összpontszámát a program összesíti, és a tanár ez alapján adhat 

érdemjegyet vagy egyéb értékelést.

A listában azok a tanórák jelennek meg, ahol van kiadva órai feladat.
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SZÁMÍTÓGÉPEN MOBILTELEFONON

Órarend

A tanuló a KRÉTA rendszerből már ismerheti ezt a funkciót, de a DKT informatívabb és 
színesebb formában képes megjeleníteni az órarendet. A tanórákat tartalmazó cellában 
látható a tantárgy neve, a csoport vagy osztály neve, a tanóra helyszíne, továbbá a házi 
feladatra, az órai feladatra és egyéb jellemzőkre vonatkozó jelölések és ikonok.

Az órarenddel kapcsolatos legfontosabb újítások az alábbiak:

 y a tanórák – helyes tantárgykategória beállítás esetén – a tantárgyra utaló háttérké-
pekkel jelennek meg,

 y kis ikonok jelzik, ha egy órához tartozik házi vagy órai feladat,
 y lehetőség van napi, 5 napos, 6 napos vagy teljes heti nézetben megjeleníteni az óra-

rendet,
 y a tanuló megnézheti tanórai és naptár (napirend) nézetben is az órarendet,
 y beállíthatja, hogy a kiadott házi vagy órai feladatok alapján színezze a program az 

órarendjét,
 y egyszerűen szűrhet vagy kereshet az órarendben, az eredményeket listanézetben is 

megjelenítheti.

SZÁMÍTÓGÉPEN MOBILTELEFONON

A KRÉTA rendszer teljes körű felhasználói kézikönyve és segédletei elérhetőek a KRÉTA 
Tudásbázisban.
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