
Tisztelt Szülők! 

 

A digitális tanrendre vonatkozóan (alkalmazkodva a mindenkori hatályos Magyar Közlönyben 

megjelent jogszabályokhoz), az alábbiakban közölt ütemtervet vezetjük be: 

 2020. 03.16-tól 22-ig  felkészülés a digitális tanrend során használt szoftverek és módszerek 

tanulmányozására. 

2020. 03. 23-tól visszavonásig digitális munkarend. (Az időközben szerzett tapasztalatok alapján 

folyamatosan optimalizálva, a jelen honlapon közölt módon.) 

2020. 03. 23-ig az intézmény vezetősége, digitális munkarendre vonatkozó órarendi, napirendi 

ajánlást tesz közzé, a szervezhetőség érdekében.  

  

 

Lehetséges 

munkaformák 

Digitális 

munkaforma/alkalmazás 

neve 

Alkalmazás elérése Rövid leírás, 

feltételek 

Digitális 

munkarend 

tervezése, 

szervezése, 

ütemezése 

Microsoft- Teams Office 365 ingyenes 15 GB 

tárhellyel rendelkező 

e-mail és 

szolgáltatásrendszer, 

a használat feltétele a 

regisztráció a közölt 

címen 

KRÉTA (Köznevelési 

Regisztrációs és 

Tanulmányi 

Alaprendszer) 

KRÉTA szükséges az eddig 

használt belépési név, 

kód 

 

Digitális 

nevelő-oktató 

munka (nem 

valós idejű, 

mindenki 

akkor és 

annyiszor 

használhatja, 

amikor saját 

ütemezése 

szerint erre 

lehetősége 

van) 

KRÉTA (Köznevelési 

Regisztrációs és 

Tanulmányi 

Alaprendszer) 

KRÉTA szükséges az eddig 

használt belépési név, 

kód 

Microsoft Teams https://teams.microsoft.com/downloads  Nem valós idejű 

digitális osztályterem, 

a használat feltétele 

a tanuló nevéből 

generált email cím, 

https://klik031202001.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login
https://klik031202001.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login
https://teams.microsoft.com/downloads


Valós idejű 

óratartás, 

konzultáció, 

megbeszélés 

Teams (preferált) Online és számítógépre telepíthető 

szoftverkörnyezet 

Internet alapú 

szolgáltatás, amin 

keresztül ingyenesen 

lehet telefonálni, 

megbeszélést, 

konzultációt tartani, 

konferenciahívást 

lebonyolítani, akár 

valós idejű videós 

kapcsolattal is. Akár 

az egész osztály 

részére is. 

  

Ellenőrzés, 

értékelés, 

számonkérés 

Redmenta https://redmenta.com/ Nem valós idejű 

digitális osztályterem 

- elsősorban 

számonkéréshez, 

ellenőrzéshez, 

munkalapok, 

feladatlapok, tesztek, 

tudásfelmérők 

készítéséhez 

Adatbázisok, 

használatuk 

ingyenes, 

tanári 

útmutatás 

alapján, 

illetve 

önállóan 

Tankönyvkatalógus https://www.tankonyvkatalogus.hu/ Minden újgenerációs 

tankönyv ingyenes 

letöltése 

Okosdoboz http://www.okosdoboz.hu/ Nem valós idejű - 

Minden napos 

testneveléshez is 

zanza tv https://zanza.tv/ Videó alapú ingyenes 

oktatóportál 

középiskolásoknak, 

tantárgyankénti és 

tematikus bontásban 

Oktatás.hu Oktatás.hu Hivatkozásgyűjtemény 

és módszertani 

ajánlás 

Országos Széchényi 

Könyvtár 

https://mek.oszk.hu/ Kötelező olvasmányok 

háttéranyagok, 

források, hangos 

könyvek ingyenes 

hozzáférési 

lehetősége 

https://redmenta.com/
https://www.tankonyvkatalogus.hu/
http://www.okosdoboz.hu/
https://zanza.tv/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez
https://mek.oszk.hu/


Nemzeti Köznevelési 

Portál 

https://www.nkp.hu/ Videó alapú ingyenes 

oktatóportál 

középiskolásoknak, 

tantárgyankénti és 

tematikus bontásban 

Szolgáltatás, 

szoftver 

alternatívák 

arra az esetre, 

ha túlterhelés 

vagy egyéb ok 

miatt a 

preferált 

szolgáltatások 

nem 

működnének 

Tanárblog.hu Tanárblog Hivatkozásgyűjtemény 

Modern Iskola https://moderniskola.hu/ Hivatkozásgyűjtemény 

  Online és 

számítógépre 

telepíthető irodai 

szoftverkörnyezet 

  
 

Eduline Eduline Hivatkozásgyűjtemény 

Az ajánlott programok operációs rendszer függetlenek, androidos és windows-os platformon 

egyaránt működnek, használatuk ingyenes. 

  

Azonnali hatályú teendők 

 

Diákok részére: 

Office 365 / Teams használatához szükséges regisztráció elvégzése. (Ajánlott a név.vjgy ha még 

szükséges, valamilyen karakter@vjgy.hu formátum használata.)  

A létrehozott címek megküldése az osztályfőnök részére, 2020. 03. 19-ig. 

A fenti táblázatban megadott szoftverek, szolgáltatások használatának tanulmányozása. 

Pedagógusok részére: 

Office 365 / Teams szolgáltatások használatához szükséges regisztráció elvégzése. Ajánlott a név.vjgy 

@vjgy.hu formátum használata.   

A megküldött elérhetőségeket péntekig (2020. 03. 20-ig) a pedagógusok rendelkezésére bocsátjuk, 

akik hétfőig (2020. 03. 23-ig) a KRÉTA rendszer segítségével létrehozzák a Teams-es csoportokat.  

Kötelező a KRÉTA napló vezetése,  és az elvégzendő házi feladatok megadása. Az ütemezés alapja 

változatlanul a kerettanterv, illetve a tanári tanmenet, azonban kivitelezésnél lehetőség van az órák 

praktikus szempontok szerinti tömbesítésére.  

A segítőkész együttműködést, megértést köszönöm. 

 

https://www.nkp.hu/
http://tanarblog.hu/cikk/tanitas-korona-idejen-digialalis-pedagogiai-utmutato
https://moderniskola.hu/
https://m.eduline.hu/kozoktatas/A_legjobb_ingyenes_mobilappok_tanulashoz_SL3UDT

