
Elvárások, lehetőségek a tantermen kívüli digitális oktatás idején  

a Váci Petőfi Sándor Általános Iskolában 

A diákokkal (és szüleikkel) való kapcsolattartás eljárásrendje: 
 

Kommunikációs csatornák: Az intézmény honlapja, KRÉTA - elektronikus napló, Microsoft 365 

Office Teams felület. 
 

Intézményi honlap: 

 intézményi szintű információk megosztása a tanulókkal, szülőkkel, pedagógusokkal 

Intézményi levelező:  

petofi.vac@gmail.com  

Online fogadóóra: egyéni megsegítés, támogatás. Előre egyeztetett időpontban telefonon, vagy a Teams 

felületen. 

Kréta: 

 e-napló, e-ügyintézés, óra anyaga, házi feladatok, értékelések 

Microsoft Office 365 Teams felület 

• elvégzendő feladatok, tevékenységek, 

• határidők, 

• digitális tananyagok linkjei, 

• online számonkérés: házi feladatok, esszék, tesztek 

• visszajelzések, 

• párbeszédek,  

• értekezletek 

 

Feltételek: 

• Pedagógusok, tanulók eszközparkjának felmérése, szükség esetén IKT eszköz biztosítása. 

• Azon családok részére, melyek nem rendelkeznek megfelelő eszközzel, internethozzáféréssel, 

igényelhet a Digitális Iskola Program tabletjeiból (családonként 1 db) 

• Egységes tanulást segítő program: Microsoft Office 365 Teams felület  

• a tanulók és a pedagógusok hozzáférésének biztosítása, az informatikus kollégák támogatásával, és a 

tankerületi rendszergazda segítségével. 

 



 

Módszerek: 

A pedagógusok módszertani szabadságuk egyéni felelősségének tudatában maguk döntenek a nevelési-

oktatási pedagógiai módszereiről , a tantermen kívüli oktatás lehetőségeihez igazodva 

Speciális elemek, tekintettel a különleges helyzetre:  
 

A pedagógus támogatja a tanulók önálló tanulását, információ felkutatását, információ-feldolgozását, 

igazodva az otthoni tanulási környezet eltérő vonásaihoz: 

• lehetőséget ad arra, hogy a tanulók a saját időbeosztásuk szerint oldhassák meg a feladatokat. 

• hosszabb időtartamot hagy a feladat visszaküldésére. 1-2 nap helyett akár 3-4 napot is. 

• az információk átadását rendszeressé teszi. 

• időben is könnyen betartható elvárásokat fogalmaz meg. 

• A tanítás során elsősorban a megerősítésre, a pozitív motivációra helyezi a hangsúlyt, hogy a tanulók 

ne egy újabb terhet érzékeljenek, hanem egy különleges tanulási módszert ismerjenek meg.  

• A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében a szakértői bizottsági szakvélemények továbbra 

is érvényesek, az azokban foglaltak figyelembevételével kell a tanulókat a digitális munkarendben is 

oktatni. 

 

A pedagógus feladatai a digitális oktatás keretében:  
 

• A digitális munkarendben történő tanítás eszközeiről, részleteiről, elvárásairól a tanulók, a szülők, 

törvényes képviselők, részletes tájékoztatása a kellő időpontban 

• A tananyag elérhetővé tétele a kommunikációs csatornákon: (Kréta, Teams)  

• Szükség esetén az egyénre szabott segítségnyújtás, támogatás. 

• Kapcsolattartás a tanulókkal, szülőkkel. 

• Ellenőrzés, értékelés 

A tanuló kötelességei a digitális oktatás során 
 

• Nyomon követi a Teams felületet, vagy a Kréta felületet a tanítási napokon, tantárgyanként. 

• Elvégzi a számára kijelölt feladatokat. 

• Beszámol tudásáról a pedagógus által meghatározott formában. 



• Betartja a határidőket. 

Szülői segítségnyújtás:  
 

• biztosítja gyermeke(i) zavartalan felkészülését. 

• támogatja a tanulásban 

• figyelemmel kíséri otthoni munkáját. 

• együttműködik a pedagógussal. 

Házi feladat 
 

• A tanulók továbbra is kötelesek teljesíteni a feladatokat, a kiadott tananyagot fel kell dolgoznia és 

eljuttatnia a pedagógushoz, aki ezt visszajelzi a tanulóknak. 

• A feladatok kijelölése során a pedagógus figyelembe veszi, milyen szintű a tanítványai digitális, tárgyi 

háttere, kompetenciaszintje, ennek megfelelő mennyiségű tananyagot közvetít  

• Az átadott digitális tananyag feldolgozási ideje, a kiosztott feladatok megoldási ideje egyensúlyban 

kell, hogy legyen a tanulók életkori sajátosságaival, terhelhetőségével, képességeivel. 

• A házi feladat hiányát a KRÉTA naplóban jelöli a pedagógus. 

Értékelés:  
 

• az értékelés célja, visszajelzés a tanulónak az elvégzett munkáról 

• a tanulók életkori sajátosságainak és infrastrukturális lehetőségeinek figyelembe vételével 

• lehet: írásbeli, százalékos, vagy osztályzat. 

 

Eszközök:  
 

•  valós idejű teszt:  

• videokonferencia 

• audio alkalmazás 

• csevegőprogramok 

• A tanulók tanulmányi munkáját, az értékelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően a digitális 

munkarendhez alkalmazkodva alkalmazzák a pedagógusok. 

• Az érdemjegyek száma félévenként az értékelési szabályzatban foglaltak szerint: 1-3 heti óraszám 

esetén minimum 3. 

• Időben késleltetett beszámoltatás: 



• megosztott dokumentumok 

• táblázatok 

• online kérdőívek 

• tesztek 

• házi dolgozatok 

• prezentációk 

• beadandó feladatok 

• az online és a késleltetett tesztek, feladatok időzíthetők, személyre szabhatók, kiadhatók egyénnek, kisebb 

vagy teljes csoportoknak, megvalósítható velük a differenciálás 

 

• Az értékelhető elemek:  

• A tanár által összeállított feladatsor megoldása, annak visszaküldése után történt értékelés 

• A tankönyv/ munkafüzet feladatainak megoldása 

• Esszé, ppt, önálló  

• Online feleltetés, feladatsor 

• A tanulói aktivitás értékelése 

Magatartás:  

A márciusi hónap a hagyományos szempontrendszer alapján értékelhető, hiszen a hónap első felének 

figyelembe vételével. Április-május-június hónapokban nem kapnak érdemjegyet magatartásból 

Szorgalom: 

• A megoldott feladatok időben történő visszaküldése 

• A feladatok elvégzéséhez való hozzáállás 

A házi feladatok, dolgozatok javításának határideje 10 munkanap. A megszerzett érdemjegyek beírásra kerülnek 

a KRÉTA naplóba. Minden támogatás mellett, a beszámoltatás különböző formáinak sorozatos elmulasztása 

esetén a tanító, szaktanár döntése alapján a tanuló elégtelen érdemjegyet kap. Ha a tanuló a digitális munkarend 

ideje alatt érvényben lévő tananyag követelményeit nem teljesíti, osztályozó vizsgát köteles tenni az elmaradt 

tananyagból. Ha az iskola nem tud kapcsolatot tartani a gyerekkel, illetve a szülővel, felvesszük a kapcsolatot a 

gyermekvédelmi szolgálattal. Jelen szabályzat által nem szabályozott kérdésekben továbbra is az intézmény 

Pedagógiai programja és Házirendje érvényes. 



Kedves Tanulók, Tisztelt Szülők! 
 

A digitális munkarendnek az iskola házirendjében rögzítetteken felül is megvannak a sajátos szabályai, olykor 

veszélyei. Időnként félreértések is előfordulhatnak. Egy KÖZÖS tanulási folyamat kezdeti szakaszában vagyunk, sok 

újdonsággal, sok nehézséggel, kihívást jelentő feladatokkal találkozunk mindannyian, A fenti intézményi 

szabályozás mellett, illetve annak kiegészítéseként néhány olyan alapvető szabály, amit nem csak a digitális oktatás 

területén, hanem az internet világában általánosságban is célszerű megfogadni, alkalmazni. Bár az alábbi általános 

tanácsok tanulóinknak szólnak, de a szülőket, gondviselőket is megkérem, ismerjék meg, hogy elbizonytalanodás 

esetén tudjanak segíteni gyermeküknek.: 

• Ne ossz meg személyes információt pl. jelszavakat, azonosítókat senkivel az interneten. 

• Csak olyan anyagot ossz meg másokkal, ami vagy a saját szerzeményed, vagy pedig engedélyt kértél a szerzőtől 

(tanárodtól, osztálytársadtól) a megosztásra. 

• Videochat során egyeztess a tanároddal és osztálytársaiddal, mielőtt képernyőfotót készítesz. A 

képernyőfotókat tanulási célra használd fel! 

•  Mielőtt másokról készítesz vagy osztasz meg fotót, gondolj a személyiségi jogok védelmére, amelyek az 

interneten is legalább ugyanolyan fontosak! 

• Mielőtt hozzászólsz vagy kommentelsz, gondolj a helyes szóhasználatra és kerüld a sértő kifejezéseket! 

• Figyelj oda másokra, segítséget akkor kérj ha már te megtettél mident az információ megszerzéséért, 

Másoknak úgy segíts, hogy azok hasznos információk legyenek, csak a megbízható forrásból származó 

információt adjátok tovább. Figyeljétek azt a kommunikációs felületet, amiben a tanároddal megegyeztetek. 

• Ha bármi problémát, furcsaságot tapasztalsz, először a tanárodnak jelezd, hogy meg tudja oldani. 

• Csak azt az applikációt, platformot használd, töltsd le, amit a tanárod javasol. Olyan applikációkat kezdünk el 

használni, amelyek biztonságosak és megbízhatóan működnek. 

• Nagyon sok javaslat és ajánlás van az interneten, ha nem tudod, egy felület megbízható-e, kérdezd meg a 

tanárodtól. 

• Javasoljuk, hogy a félreértések elkerülése végett a különböző felületeken a saját nevedet add meg 

felhasználónévnek, hogy egyértelműen követhető legyen, hogy ki mit csinál. 

 

Az adatvédelemmel és személyiségi jogokkal foglalkozó törvényi szabályozás: 
• GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (eu) 2016/679 rendelete 

• Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény 2.42. § és 2.43. §, 2.48. § 

• Büntető Törvénykönyv 2012. évi C. törvény XXI. fejezet 219. §, 226/A. §, 226/B. § és 

• 227. § 

Vác, 2020. 04. 15.   

          Csánki Sándor 


