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   IDŐVEL MAJD 

 

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

Kapcsolattartás a pedagógusok 
és a tanulók között, a feladatok 

kiadása 

Minden tanulónak készült sa-
ját vikiskola.hu-s e-mail cím 
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Az alapkommunikáció az intézményben a már használt Köznevelési Regisztrációs és Ta-

nulmányi Alaprendszer (KRÉTA) lesz, mely az adminisztrációs funkciókon túl a házi feladatok ki-

osztását és ellenőrzését, kérdőívek készítését is támogatja (akár a KRÉTA honlapján, akár a 

mobilapplikációban): 

 online kommunikációs fórumot biztosít a pedagógus-tanuló kommunikációra (e-Ügyintézés Üze-

netek funkciója; az üzenetekhez csatolhatók tananyagok, multimédiás anyagok), 

 online tesztek, feladatsorok és dolgozatok készítésére ad lehetőséget az e-Ügyintézés Kérdőívek 
funkciójával, 

Az alapkommunikáció másik fontos eleme az e-mail lesz, melyhez minden tanulónak készült egy 

saját @vikiskola.hu-s e-mail cím, amely teljesen olyan jellegű, mint egy hagyományos Google fiók. A pon-

tos e-mail cím és a hozzá tartozó első jelszó kiosztásra kerül az osztályfőnökök által.  

FONTOS! Csak ez az e-mail cím használható a levelezéshez, illetve később a 

googleclassroom (Google osztályterem) platformhoz (saját személyes gmail fiók nem!) 

 

Minden tanár minden munkanap 09:00-14:00 óra között rendelkezésre fog állni oly módon, hogy a leve-

lező rendszerben és/vagy Kréta felületen és/vagy más egyéb platformon érkező tanulói kérdéseket meg 

tudja válaszolni lehetőleg még aznap. 

ALAPSZINT

• A Kréta rendszerben a házi feladat résznél kerül leírásra az aznapi tananyag és/vagy 
kötelező házi feladat (beadandó)

• A kiadott házi feladatokat az INFORMÁCIÓK menüpontban találod

• A Kréta rendszer üzenetek részénél történhet a kommunikáció tanár-diák közt 
kölcsönösen. Itt lehet feltölteni még anyagokat csatolás formájában

• A Kréta rendszer e-ügyintézés részénél kaphattok kérdőíveket (tesztfeladatokat)

• A tanár ezeken kívül kérheti az e-mail és/vagy messenger és/vagy egyéb 
kommunikációs csatornák használatát

• A számonkérés egyéb eszközökkel is történhet (Redmenta, Kahoot, stb.)

KÖZÉPSZINT

• Az alapszint mellett az órai anyag, feladat és a számonkérés is történhet a Google 
tanterem (Google Classroom felületen)

• A használatához szükséges a vikiskola.hu-s e-mail címed

• A Google alapoldalon a felső részen a 9 kis ablakra kattintva találod meg, ha 
megvan, akkor be kell jelentkezned

• Belépés után a tanárok által megadott kurzuskódokat kell felvenned (így jelentkezel 
egy-egy tantárgyra)

HALADÓ

• Előfordulhat, hogy az alap- és középszinten felsorolt lehetőségek mellett valamely 
tanár más platformot is használni szeretne (Zoom, YouTube, stb.), akkor az ott 
leírtaknak megfelelően kell eljárnod (regisztrálás, belépés, megtekintés, feltöltés, 
stb.)
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A következőkben néhány ábrával és videólink megadásával próbálunk segíteni abban, hogy minél egysze-

rűbben és minél hatékonyabban tudj részt venni a tantermen kívüli digitális oktatási formában. 

ALAPSZINT 
 

1. Minden nap be kell lépned a vikiskola.hu-s gmail alapú levelezési rend-

szeredbe. 

Itt találhatsz tanártól érkező kérést, feladatot, amire minden esetben az ott leír-

tak szerint és határidőre válaszolj. 

A házi feladatok funkcióban a kapcsolattartás kétirányú, az adott házi feladat 

bejegyzés alatt kérdéseket is feltehetsz, amit a tanár ugyanezen a fórumon megválaszol. Kérlek, figyelj 

arra, hogy kérdésedet a megfelelő házi feladathoz tedd fel, hogy ez nyomon követhető legyen. 

 

2. Minden nap be kell lépned a Kréta felületre, annak is az Információk részét kell áttekintened. 

 

3. Minden nap be kell lépned a Kréta felületre, annak is az Üzenetek részt, ami átirányít az E-ügyintézés 

felületre. Itt láthatod érkezett-e üzenet (ezen keresztül is kiosztásra kerülhet feladat, vagy órai 

anyag), illetve van-e kitöltendő kérdőív (számonkérő teszt). Ha üzenetet kaptál, a jobb felső sarok-

ban a kis boríték piros, és számmal jelzi, hány üzeneted van. Lehetőséged van az üzenethez kapcso-

lódóan új (viszont) üzenetet írnod. 

 

 



 

6 

 

Az alábbiakban található néhány videó, amelyek megkönnyítik az ALAPSZINT használatát: 

Tanulói üzenetküldés 

A KRÉTA e-Ügyintézés modul üzenetküldés kezelésének gyakorlati bemutatása. 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=33327109 

Kérdőívek kezelése a tanulói oldalon 

A KRÉTA e-Ügyintézés moduljának Kérdőívek kezelésének gyakorlati bemutatás. 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=33327105 

 

KÖZÉPSZINT 
 

Valószínű idővel (de akár már most is a kezdetekkor) 

egyre több kolléga tér át a Google tanterem (Google 

Classroom) felület használatára. 
https://classroom.google.com 

A belépéshez kizárólag a kiosztott vikiskola.hu-s e-mail cím hasz-

nálható! Okostelefonon is használható, de sokkal inkább ajánlott 

asztali gép vagy laptop (esetleg tablet)! 

Itt tantárgyanként strukturáltan fogtok információkat kapni! 

FIGYELEM! Az egyes tárgyakhoz csak úgy tudtok kapcsolódni, ha a tantárgyat tanító pedagógustól 

megkapjátok a kurzus kódját, amit a felső sorban található + jelre kattintva tudtok beírni és azzal 

csatlakozni. 

 

 
 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=33327109
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=33327109
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=33327105
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=33327105
https://classroom.google.com/
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A kurzusok kezelőfelülete négy fő területre osztott, amelyek között fent a különböző fülekre (Fal, Felada-

tok, Személyek és Érdemjegyek) kattintva lehet váltani. 

 

 
 

Fal 

A tanár és a diákok itt tudnak szöveges bejegyzésekkel közvetlenül kommunikálni egymással. A tanár fontos 
infókat közleményekben rögzítheti az oldal tetején. Baloldalt a közelgő határidőket emeli ki a program. 

 

Feladatok 

A tanár teszteket, feladatokat és kérdéseket tehet közzé a diákoknak. A feladatokhoz utasításokat és határ-

időket lehet megadni, ezek aztán megjelennek a naptárban is.  

 

Személyek 

Itt hívja meg a tanár a résztvevőket. 

 

Érdemjegyek 

Ide kerülnek be az osztályzatok, eredmények, a diákok csak a saját jegyeiket látják. 

 

 
Egy hasznos bemutató videó a program használatáról: 

https://www.youtube.com/watch?v=le_F6qePp_Y&t=66s 

 

 

MINDENKINEK JÓ TANULÁST KÍVÁNUNK! 

https://www.youtube.com/watch?v=le_F6qePp_Y&t=66s

