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BEVEZETÉS 

A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben ismét tovább kell működtetni az oktatási rendszert, 

a tanulóknak biztosítani kell a tanulási lehetőséget. Az iskoláknak, atanároknakés a tanulóknak 

alkalmazkodniuk kell az ismételten kialakult szituációhoz. 

A tanuláshoz való jog érvényesítése érdekében a VIK Szakképző Intézmény és Gimnázium tanárai 

2020.11.11-től a korábban már bevált és jól működő rendszer alapján infokommunikációs eszközök 

használatával, távolról, online adnak tájékoztatást a tanulóknak, támogatják őket a tanulásban, jelölik 

meg a feldolgozandó tananyagrészeket és határozzák meg a számonkérés vagy a beszámolás módját. 

2020.11.11-től így iskolánkban ismét Valós idejű órarend szerinti digitális oktatás folyik majd. A 

következőkben erről szeretnék bővebben írni, előkészítve azt, hogy november 11-től mindenki tudja az 

“iskolábajárás” szabályait. 
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Kapcsolattartás a tanárok és 

a tanulók között, a feladatok 

kiadása. 

Minden tanulónak készült saját 

vikiskola.hu-s e-mail cím. 

Az oktatás nem ér 
véget, csak nem 

tantermi keretekben 
történik.

Nem iskolai szünet 
van, hanem otthoni 

órarend szerinti 
tanulás.

Folyamatosan kell 
tanulni, készülni, 

számonkérést 
elkészíteni.

Naponta kötelező 
nézni a Kréta 

felületét.

Naponta kötelező az 
e-mailek olvasása, és 

megválaszolása.
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MI AZ, AMI KÖTELEZŐ? 

Foglaljuk össze, hogy melyek azok a követelmények, amelyek kötelezőek. 

➔ Kréta napló  

◆ Minden nap (akár többször is) kötelező a belépés! 

◆ Itt kötelező megnézni az órával kapcsolatos beírásokat (pl. óra tananyaga, házi feladat) 

◆ Szintén meg kell nézni az üzeneteket és esetlegesen az E-ügyintézés résznél kiosztott 

kérdőíveket! 

 

➔ E-mail 

◆ Napi szinten kötelező a belépés! 

◆ A digitális oktatáshoz csak a vikiskola-s e-mail címed használd! 

◆ Ez egy gmail alapú levelezésre szolgál, a Google-bejelentkezéskor a vikiskola.hu-s 

címedet használd! 

 

➔ Google Classroom/Google Tanterem 

◆ Napi szinten (akár többször is) kötelező a belépés! 

◆ 2020. november 11-től minden nap az órarended (ha elfelejtetted volna, a Krétá-ban 

láthatod) alapján az órarendi időpontban (FIGYELEM - nem délután, nem este, nem 

éjjel, hanem amikor órarendi óra van!) be kell lépned, hiszen minden órán elindul a 

névsorolvasás, a jelenlét ellenőrzése (erről bővebben később is írok) egy egyszerű 

tesztkérdéssel. 

◆ Ha úgy érzed, még többet kellene tudnod a Classroom használatáról, akkor nézd meg az 

alábbi videót! 

Google Classroom használata - Tanulóknak 

 

➔ Facebook - Messenger 

◆ Ha van Messenger csoport, akkor azt leginkább csak az osztályfőnököd használja főleg 

fontos információk átadására. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AwekqS1bn24
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➔ Skype, Viber, Hangouts, WhatsApp 

➔  

◆ Csak akkor használd, ha valamely szaktanár ezen keresztül szeretne kifejezetten online 

hang és/vagy videó órát tartani, vagy szóbeli számonkérést alkalmazni. A tanárokat más 

platform alkalmazására kértük fel. 

 

➔ Meet 

◆ Kötelező. 

◆ November 11-től több esetben fogsz vele találkozni. Nagyon egyszerű a használata, 

kitűnő megoldás online órák megtartásához, könnyen tudsz csatlakozni hozzá képpel, 

hanggal, vagy akár csak chat formában. 

◆ Figyelem! A szaktanár oktatási céllal kötelezhet a kamera bekapcsolására. Arra figyelj, 

hogy olyankor csak Te látszódj (háttérben más személy, egyéb tárgyak ne legyenek)! 

◆ Csak egy megosztott linkre kell kattintanod, és már bent is vagy az online órán. 

◆ A használatához nézd meg ezt a videót: 

A Google Meet program gyors bemutatása 

 

➔ Zoom 

◆ Ajánlott, javasolt, sok tanár (főleg nyelvoktatáshoz) már használja. 

◆ November 11-től több esetben fogsz vele találkozni. Egyszerű a használata, ez is kitűnő 

megoldás online órák megtartásához, ehhez is könnyen tudsz csatlakozni képpel, 

hanggal, vagy akár csak chat formában. 

◆ A használatához nézd meg ezt a videót: 

A Zoom alapvető használata (regisztráció, videokonferencia indítása, videostream 

rögzítése) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2qt2f9sSCBA&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=xhhnWRgoRmI
https://www.youtube.com/watch?v=xhhnWRgoRmI
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DIGITÁLIS MUNKAREND - VALÓS IDEJŰ ÓRAREND SZERINTI OKTATÁS 

A valós idejű órarend szerinti oktatás lényege, hogy teljesen azt érezd, mintha iskolába járnál, azaz ha 

órarend szerint 08:00 órakor órád van, akkor 07:55-08:00 között jelentkezz be az adott órához 

kapcsolódó platformra (Classroom, Meet, esetleg Zoom), és aztán elkezdődik a tanítás, az ismeretek 

átadása, a közös munka, a csoportmunka, a számonkérés, a gyakorlás, az ismétlés. Természetesen 

előfordulhat néha egy-egy óra esetén annak más (a tanítási időn kívüli megtartása is, de törekszünk ezek 

minimális szintre csökkentésére). Az így bevezetésre kerülő munkaforma egyik célja, hogy ne csak 

feladatokat osszunk ki és kérjünk be, hanem valósuljon meg egy valós oktatási tevékenység. Az előző 

fejezetben nagyjából bemutattam, hogy ehhez túl sok platformot nem szeretnénk használni, és minden 

platform alkalmazásként Android és iOS rendszerhez is optimalizált, azaz egyszerűen elegendő lehet a 

mobiltelefon is (persze bizonyos esetekben majd tablet vagy laptop is). 

A fő cél, hogy a tananyaggal haladjunk tovább, és a félévi záráshoz megfelelő mennyiségű és minőségű 

érdemjegyet tudjatok szerezni, mindenki lezárható legyen, de cél - ahogy a normál oktatási folyamatban 

korábban is - az órákon meg nem jelenő diákok nyilvántartása. 

A valós idejű órarend szerinti oktatás azt jelenti, hogy teljesen úgy zajlik az oktatás, mint a normális 

iskolai keretek között, azaz a tanár “belép” a tanterembe (Classroom, vagy valamilyen digitális felület), 

jelenléti ívet vezetve rögzíti a jelenlévőket és a hiányzókat, tananyagot ad át, számonkér, feladatot oszt 

ki, ellenőriz, értékel, házi feladatot ad fel. Ebből következően minden tanulónak “órára kell járnia” 

órarend szerint. A tanítás után minden tanulónak “csak” a házi feladattal kell foglalkoznia és készülnie a 

másnapi óráira. Egyszóval beáll a korábbi “rutin”, az “iskolaszerű” digitális oktatás. 
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DIGITÁLIS MUNKAREND - SZÁMONKÉRÉS - HOGYAN 

Az előző oldalakon a digitális munkarend kapcsán az órák megtartásáról írtunk. Szánjunk most pár sort a 

számonkérésre. Az lassan teljesen világos, hogy a digitális munkarendre legalább egy hónapra át kell 

állnunk, de az is fontos, hogy minden tanulónak legyen megfelelő mennyiségű és minőségű érdemjegye 

ahhoz, hogy félévi osztályzatot szerezzen, azaz bizonyítsa az iskola helyi pedagógiai programjában előírt 

tananyag-tartalmak elsajátítását. 

A következőkben összefoglaljuk, hogy milyen számonkérésekkel találkozhatsz. 

➔ Online szóbeli feleltetés 

◆ Az egyik legjobb módszer arra, hogy azonnal le tudjuk mérni a tudásodat, azaz mennyire 

sajátítottad el az előző óra, előző időszak tananyagát, és valóban saját magad 

készítetted-e el a házi feladatot, a beadandót, stb. Természetesen ehhez valamilyen 

online felületre van szükség (javasolt a Meet vagy a Zoom, de erre akár a Skype, Viber, 

Messenger is megfelelő lehet). 

➔ Online feladatmegoldás megosztott dokumentumban (Word, Excel) 

◆ A tanulók egy-egy dokumentumot egyszerre szerkesztenek, töltenek ki. 

➔ Redmenta 

◆ A Redmenta egy olyan feladatlap-készítő alkalmazás, amelyet kifejezetten azért hoztak 

létre, hogy segítse a tanulók tudásának tesztalapú felmérését. A feladatokhoz képek, 

videók csatolhatók, és az egész folyamat nagyon könnyen és gyorsan elvégezhető. Több 

feladat-típust ismer a rendszer, a feladatlapok kiértékelése pedig automatikus. 

Megadható, hogy a diákok mikor kezdhetik el a feladatlapok megoldását, és meddig 

dolgozhatnak rajtuk. A Redmenta használata minden képernyő-mérettel kényelmes, így 

mobil eszközzel is praktikusan elérhető. 

Redmenta használata a digitális oktatásban 

➔ Socrative 

◆ A Socrative egy olyan online, akár Android és iOS eszközökön is elérhető kérdőív készítő 

alkalmazás, amely kitöltése során a válaszolók valós idejű visszajelzést kaphatnak az 

eredményükről. A tanulóknak a kitöltéshez nem szükséges regisztrálniuk. 

A socrative.com oldal használatának bemutatása 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fgSd_lhxtpE
https://www.youtube.com/watch?v=4afkSHsoLE0
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➔ Kahoot 

◆ A Kahoot! feleletválasztós teszt-készítő program. Az osztály párhuzamosan válaszolhat a 

kérdésekre a számítógépekről, vagy ha az nem áll rendelkezésükre, akkor a saját 

eszközeikről. Akár a böngészőből, akár az Android operációs rendszerre letölthető 

alkalmazáson keresztül elérhető a bejelentkezési felület.  

A Kahoot! használata a digitális oktatásban 

DIGITÁLIS MUNKAREND - SZÁMONKÉRÉS - ÉRDEMJEGYEK 

Az előző részben a számonkérés módszereiről olvashattatok, most az osztályozásról, értékelésről. A 

digitális oktatás során érvényben vannak a Szakképzési Törvény előírásai, amely szerint a tanuló tudását 

rendszeresen osztályzattal kell értékelni, a félév végén pedig a tanulót minősíteni kell. Elvárás, hogy 

minden tanuló valóban megfelelő mennyiségű és minőségű érdemjegyet szerezzen annak érdekében, 

hogy félév végén lezárható legyen. Ennek érdekében minél több számonkérés kerül bevezetésre az 

előző fejezetben leírtak közül.  

DIGITÁLIS MUNKAREND - HIÁNYZÁS 

A valós idejű órarend szerinti oktatásban már 2020.11.11-től elindul a hiányzások rögzítése, így is 

megteremtve a hagyományos iskolában megszokott rendszert. A leírtak alapján 11.11-től minden órán 

kötelező a diákok jelenléte, a tanároknak pedig a jelenlét és a hiányzás rögzítése. Ha nem jelenik meg 

a diák, akkor 24 órán belül az osztályfőnöknek e-mailben vagy más formában (pl. Messenger) kell 

megírnia a “távolmaradás” okát, majd a házirendben rögzített határidőig szintén e-mail-ben 

megküldeni az igazolást (beszkennelve, lefotózva, e-mail továbbítással, stb.). Az ok be nem jelentése és 

az igazolás el nem küldése egyértelműen igazolatlan hiányzást eredményez. Igen, ez eredményezheti 

akár a tanulói jogviszony megszűnését is.  

 

DIGITÁLIS MUNKAREND - EGYÉB 

➔ Ütemezés 

◆ Megkértük a tanárokat, hogy a valós idejű órarend szerinti oktatáson kívül, ha 

információt szeretnének küldeni tanulónak, esetleg szülőnek (Kréta bejegyzés, e-mail, 

Messenger, Classroom, stb.) azt lehetőleg 08:00-18:00 óra között tegyék. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zr517LE7aUo
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➔ Határidő 

◆ Hétvégi időpontot lehetőség szerint nem adunk meg házi feladat beadására (talán 

kivétel ha hétfői órára kérjük). 

◆ Figyelem! A tanárnak lehetősége lesz házi feladat leadását kérni a következő órára 

(ugyanúgy, mint az iskolában), tehát nem egy hét, hanem rövidebb is lehet a határidő. 
 

➔ NETikett - kommunikáció, megjelenés, viselkedés, magatartás 

◆ Fokozottan ügyeljetek arra, hogy ezeken a felületeken semmilyen személyes jellegű 

megjegyzést ne tegyetek ki, ne posztoljatok ki semmi olyat, ami nem függ össze a 

tananyaggal. 

◆ Kérünk mindenkit a helyes kommunikációra, legyen az e-mail, bármilyen más szöveges 

felület, de a hang és a videó üzenetben is. Azaz ugyanolyan magatartást, a tanárokat és 

az osztálytársaidat is megillető hangnemet használj. Amennyiben ezt nem tartod be, 

akkor a szokásos fegyelmezési rend lép életbe. 

◆ A valós idejű online órán ugyanúgy jelenj meg, mint az iskolában, azaz megfelelő öltözet 

elvárt. 

◆ A valós idejű online órán ugyanúgy viselkedj, mint az órán (azaz ne egyél közben, ne 

cigarettázz, stb.). Az oda nem illő magatartást szintén a szokásos fegyelmezési 

eszközökkel büntetjük. 

 

Kedves Tanuló! 

Lehet, hogy kissé terjedelmes lett ez a dokumentum, de igen lényeges elemek miatt kellett 

részletes(ebb) információkat megosztani Veled. Bízunk benne, hogy november 11-től ismét 

zökkenőmentesen át tudunk állni a Ti hatékony közreműködésetekkel a valós idejű digitális oktatásra. 

Kérlek, amennyiben a jelen dokumentumot áttanulmányoztad, akkor annak igazolásáról a következő 

űrlapot töltsd ki: 

Űrlap a Digitális munkarend 2020.11.11 TANULÓKNAK dokumentum tudomásulvételéről 

 

Budapest, 2020. november 10. 

Kökény István 
igazgató 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwsVKbkS5ZQ5ndWXmOvRme3O50x1ksltlXIhCt0eFVXdwsQA/viewform

