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Online oktatás szabályai 

 

1.Intézményünk oktatási formái alsó és felső tagozaton 

a; élő és írásbeli kapcsolattartásra 

 Messenger, Facebook csoportok (tagok: osztályfőnökök, nevelőtestület, 

szülők, diákok) 

 Letsmeet 

 Skype 

 Google Classroom, Google Meet, Microsoft Teams 

 Ellenőrzésre: Redmenta, Skype, Messenger, Kahoot 

b; Tanórák megtartása 

 Online órák, órarendben rögzítve, hang és kép segítségével, egy vagy több 

csoportban, 25-45 perces intervallumban; 

 A tanórák alatt a személyiségi jogok védelmében kérjük, hogy szülő, 

családtag ne tartózkodjon a helyiségben, hagyják magukra a gyerekeket 

az osztállyal. Minden más szabály érvényes az online tanórára is, étkezést, 

ivást, stb. kérjük a szünetekre időzítsenek! 

 Szigorúan tilos a tanóráról fotót,hang-és videó felvételt készíteni! 

 

Tanórák rendje: 

1.óra 8.00-8.45 

2.óra 9.00-9.45 

3.óra 10.00-10.45 

4.óra 11.00-11.45 

5.óra 12.00-12.45 

 

c; Használatban lévő tananyagok: 

 Videók: Youtube, Vimeo, Zanzatv, Mediaklikk 

 Mozaik Kiadó online anyagai 
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 Wordwall, Learningapps vagy bármely feladatszerkesztő segítségével 

pedagógusok által készített feladatsorok 

 Apáczai Kiadó digitális tananyagai 

 Facebook szakmai csoportok megosztott anyagai 

 Magyar Elektronikus Könyvtár anyagai 

 Videa videomegosztó 

 Angol tantárgyhoz:Project tankönyv online forrásai, Oxford Kiadó, 

islcollective, liveworksheets, British Council 

 Okosdoboz 

 Sulinet Tudásbázis 

 Nemzeti Köznevelési Portál 

 

2. Intézményünkben működő számonkérések: 

A korábban alkalmazott témazáró dolgozat megvalósíthatatlan ebben a 

formában, ezért az online oktatás időszakában ezt a formát nem alkalmazzuk. 

 Online órán szóbeli számonkérés, akár egyénenkénti, akár kiscsoportos 

formában (100 %-os érdemjegy) 

 Online órán írásbeli számonkérés, akár egyénenkénti, akár kiscsoportos 

formában (100%-os érdemjegy) 

 Redmenta teszt feladatsor (50 %-os érdemjegy) 

 Prezentáció 

 Projektmunka 

 Visszaküldött anyagok értékelése, nem visszaérkezett házi feladatok 

hiányának jelölése 

3. Kapcsolattartás formái a diákokkal, szülőkkel: 

 Személyes megbeszélésre, kizárólag a hatályban lévő jogszabályok 

betartásával van mód; 

 A fent említett online felületeken, telefonon, Kréta rendszerben; 

 

4. A tanulók jogai és kötelességei: 

Kötelességei: 
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 minden reggel 8.00-ig az online felületen bekapcsolódni a tanórába, az 

esetlegesen felmerülő technikai vagy egyéb problémákról a szaktanárt 

vagy az osztályfőnököt értesítse; 

 az online órán részt venni; (Akkor tekinthető igazoltnak a távol maradás, 

amennyiben reggel 8.00-ig bármelyik szülő értesíti az osztályfőnököt vagy 

a szaktanárt, különben az óra igazolatlan.) 

 rendszeresen kapcsolatot tartani pedagógusaival; 

 a rendszeres felkészülés a pedagógusok által előre bejelentett 

számonkérésekre; és kötelező online részvétel ezeken 

 a kijelölt határidőig a házi feladatait leadnia; 

 

Jogai: 

 Bármilyen technikai nehézség esetén segítséget kérni; 

 Minden segítséget megkapjon a számonkérés előtt pedagógusaitól; 

 Tudnia, mikor, milyen módon, milyen tananyagból történik a 

számonkérés; 

 

 

Videó és hangfelvételek készítése: 

A számonkérés és a házi feladatok beküldésének egyik módja a videó, illetve a 

hanganyagok kérése a tanulóktól. Ezeket a kapott felvételeket a pedagógusok a 

titoktartási kötelezettségük szerint nem továbbítják, nem másolják, nem mentik 

le saját gépükre. Az értékelés után törlik ezeket.  

 

 

 

 

 

 


