Hartyán Általános Iskola
Eljárásrend
digitális munkarend időszakában

A Hartyán Általános Iskola a KRÉTA rendszer mellett a DISCORD alkalmazást használja a
tantermen kívüli digitális munkarend megvalósításához.
Az alábbi szabályok betartása minden felhasználó számára kötelező.



A felhasználók kizárólag a hivatalosan használt nevükkel léphetnek be!



A szóbeli és írásbeli kommunikáció során a kulturált szóhasználat elvárt!



Az online tanórán a magatartási szabályok durva megsértése ideiglenes kitiltást von
maga után.



A felület oktatásra-nevelésre kialakított szerverei csak a tananyag átadására és az
azzal kapcsolatos kérdések megfogalmazására használhatók!



A szülőkkel való kapcsolattartás az osztályfőnök által megnevezett online felületen
történik.



Egy-egy osztályt érintő digitális munkarend esetén az aktuális órarend és időbeosztás
szerint szerveződnek a tanórák. A tanuló a tanóra kezdési időpontjában saját
érdekében, jelentkezzen be a tantárgyi csoportba!



Amennyiben a digitális munkarend az egész intézményt érinti, akkor minden tanóra
egész órakor kezdődik.



A tananyaggal kapcsolatban felmerülő kérdéseket privát üzenetben lehet a
pedagógusnak feltenni, melyre Ő lehetőség szerint 24 órán belül írásban válaszol.



Az Go Live előadások hang-és képanyagának nyilvános közzététele TILOS.



Csak azon feladatok megoldását kell visszaküldeni, amit a pedagógus kér, az általa
megadott időpontig!



Az osztályzásra kért dolgozatok megírásának időpontjáról, a beadandó feladatatok
visszaküldési határidejéről tájékoztatást kap a szülő a Kréta rendszeren keresztül.



Az osztályozandó feladatok elvégzése a megadott határidőig mindenki számára
kötelező!



A feladat teljesítésének elmulasztása- egy figyelmeztetést (Kréta) követően- elégtelen
osztályzatot von maga után.
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Az online tesztek kivételével a bekért anyagok javítása, visszaküldése a javítókulcs
megadásával, minden pedagógus számára kötelező!



Ha a számonkérésre kiküldött teszt kitöltése során technikai probléma lép fel,
lehetőség van egy másik teszt kitöltésére.

A használat során a tapasztalatok tükrében a felhasználói szabályok változhatnak.
Digitális oktatási tartalmak és online kapcsolattartás

A 2020/21. tanév tantárgyi tematikájához, az órák tananyagához és a házi feladatokhoz
a digitális tanrend időszaka alatt a Kréta rendszeren keresztül biztosítjuk a hozzáférést a
szülők számára.
A tanulók számára fontos információforrás a tankönyv. A tankönyvek jelentős része PDFváltozatban letölthető a www.tankonyvkatalogus.hu weboldalon.
A gondviselők, tanulók a Discord alkalmazáson, valamint a Kréta rendszeren keresztül
kommunikálhatnak a pedagógusokkal.
Távoktatást, együttműködést támogató eszközök
Intézményünk egységes platformot használ a kommunikációra és a kapcsolattartásra, amelyen
kialakítottuk az osztályokat, tanulócsoportokat és a megfelelő hozzáférési, jogosultsági szinteket.

Egy-egy osztályt érintő digitális munkarend esetén az aktuális órarend és időbeosztás
szerint szerveződnek a tanórák.
A teljes intézményt érintő digitális munkarend esetén minden tanóra egész órakor kezdődik.
Intézményünkben használt platformok:


Kréta



Discord

A házi feladatok funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala tartalmazza:
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=37585577
Az Üzenetek funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala tartalmazza:
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17763962
A Kérdőívek funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala tartalmazza:
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17764077
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Ha nincs otthon digitális eszköz vagy internet kapcsolat
Intézményünkben felmértük a családok digitális eszköz-és internet ellátottságát. Az iskolai
infrastruktúrát felhasználva szükség esetén biztosítjuk tanítványainknak, pedagógusainknak a
tananyaghoz való hozzáférést.
Tanulást támogató, hasznos anyagok


Nemzeti Köznevelési Portál (http://www.nkp.hu): számos letölthető tankönyv és a
tananyag feldolgozását támogató digitális tananyag, teszt, feladatsor érhető el,
elsősorban az önálló ismeretszerzést támogatja,



Tankönyvkatalógus (https://www.tankonyvkatalogus.hu/) tankönyvek és segédletek
online jegyzéke,



Digitális Módszertár (https://tka.hu/tudastar_kereso): több mint 400 kipróbált,
tanárok által osztályteremben megvalósított digitális módszertani ötlet,



eDia (http://edia.hu): gyakorló feladatok az alsó évfolyamok és az óvodás korosztály
részére,



Az M5 kulturális csatorna (https://mediaklikk.hu/digitalisoktatas/) korosztályonként
kínál oktatási műsorokat.



A Netorika műsor eddigi részeinek elérhetőségei itt találhatók.



Magyar Elektronikus Könyvtár (https://mek.oszk.hu): szépirodalmi művek mellett
különböző tudományágak szakkönyveihez is hozzáférést biztosít,



A Nemzeti Audiovizuális Archívumban az M5 oktatási-kulturális csatorna oktatási
tartalmait

(https://nava.hu/free/m5/),

(https://nava.hu/tematikus/oktatas/)

a
és

NAVA
egyéb

oktatási
kapcsolódó

gyűjteményét
tartalmait

(https://archivum.mtva.hu/m3/open, https://archivum.mtva.hu/radio),


Sulinet Junior (https://junior.sulinet.hu): a kisebbeknek készült digitális tartalmak,
tananyagok, játékok érhetők el,



Sulinet Tudásbázis

(http://tudasbazis.sulinet.hu): tematikusan tartalmazza

az

oktatásban használható digitális tananyagokat,


Videotorium (http://videotorium.hu),
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Digitális hadtörténelem címmel (http://militaria.hu/) Hadtörténeti Oktatási Csomag
érhető el a Hadtörténeti Intézet és Múzeum honlapján, amely a történelem tantárgyhoz
kínál koronként és témánkét forrásokat és adatbázisokat.



Ének-zene (https://kodaly.hu/megerintazene): általános és alapfokú művészeti
iskoláknak az ének-zene és a szolfézs tanításához: a zenei hallás, a zenei írás-olvasás
és a többszólamú készségek fejlesztésére. A gyermekközpontú, élményszerű, könnyen
kezelhető és játékos alkalmazás vonzóvá teszi a feladatok elvégzését és az otthoni
gyakorlást. Az oktatócsomag az info@megerintazene.hu címen, az iskola pontos
nevének és e-mail-címének megadásával igényelhető.



A Franciatanárok Nemzetközi Szövetsége által javasolt, a francia nyelv oktatását
segítő oldalakon érhető el ingyenes tananyag: http://fipf.org/actualite/la-fipf-partagedes-outils-avec-les-professeurs-de-francais



és
https://padlet.com/gaelletremas/9m755e9gyqcx?fbclid=IwAR2BZA7tnx7Gf6JRKYY
xsw1vBGMIAf9-LVkzYsJETppVF7YQbrhcOfFJJA0.



A

Magyar

Művészeti

Akadémia

(http://www.hallgatniaranyt.hu/)

oldalon

hangzóanyag formájában, kiváló művészek tolmácsolásában Arany János jelentős
művei hallgathatók meg.

A tanulási folyamat nyomon követése és az értékelés

Folyamatosan motiváljuk a tanulókat rendszeres beszámoltatással – és főleg az
önértékelés, önellenőrzés érdekében – online feladatokkal. Emellett természetesen, a tanulási
folyamat nyomon követése érdekében tesztekkel, projektfeladatok elvégzésével, házi
dolgozatok, beszámolók, prezentációk készítésével támogatjuk az önálló ismeretszerzést.
Az értékelési forma kiválasztásánál figyelembe vesszük:


az értékelés célját



a tanulók életkori sajátosságait



a tanulók egyéni sajátosságait



az elérhető (infrastrukturális) lehetőségeket



a kialakított értékelési rendszert



az adatvédelmi szempontokat
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A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelési szempontjai digitális munkarend eseten:
Értékelés
példás




jó




változó




rossz/hanyag




Magatartás
hangneme udvarias,
kulturált, tanáraival
szemben tisztelettudó
fegyelmezett, pontos, segítőkész,
megbízható





nevelőivel, társaival szemben
többnyire tisztelettudó
általában fegyelmezett,
megbízható, pontos



viselkedésével zavarja a
közösséget, időnként rossz példát
mutat
tanáraival, társaival szembeni
viselkedése gyakran kifogásolható



hangneme kifogásolható, durva
a közösség
munkáját
folyamatosan
zavarja, rossz
irányba
befolyásolja











Szorgalom
a képességeihez viszonyítva
teljesítménye kiemelkedő
munkavégzése pontos, rendszeres,
megbízható
kötelességtudó
általában megbízhatóan, pontosan
dolgozik
képességeihez
viszonyítva
jól
teljesít
gyakran figyelmetlen, pontatlan, ezt
tantárgyi eredményei is tükrözik
szétszórt, ösztönzésre szorul
feladatait gyakran hiányosan végzi
el
tanulmányi munkában
megbízhatatlan
feladatait nem végzi el, többnyire
elutasítja
teljesítménye saját hibájából
eredménytelen

Informatikai biztonsági ajánlás
Kapcsolódás az internethez, hálózatokhoz


Nem javasolt a számítógéppel vagy a mobiltelefonnal nyílt, ismerős vagy szomszéd
által megosztott, közös wifi hálózatot használni.



Saját, otthoni wifi hálózat használata esetén fontos a router gyári alapértelmezett
jelszavának megváltoztatása, akár a szolgáltató által biztosított, akár saját tulajdonú
eszköz használatakor.



A router beállítási jelszava és a hálózat nevéhez (SSID) tartozó jelszó legyen eltérő.
Ezek beállításához segítséget nyújthatnak a vásárláskor kapott használati utasítások,
illetve ezek hiányában a gyártói honlapok leírásai. Javasolt megfelelő erősségű és
bonyolultságú jelszavak beállítása.



Az otthoni hálózatokhoz hozzáférő személyek számát célszerű korlátozni, a
használaton kívül portokat javasolt letiltani. A tiltás módja gyártónként eltérő,
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melyhez szintén segítséget nyújthatnak a vásárláskor kapott használati utasítások,
illetve ezek hiányában a gyártói honlapok leírásai.
Biztonságos eszközhasználat, adatbiztonság


Használjon minden eszközön és online felületen eltérő jelszavakat!



Javasolt rendszeresen ellenőrizni, hogy minden informatikai eszközön (beleértve a
mobil- és szórakoztató eszközöket is) a legfrissebb verziójú szoftver fut-e és naprakész
frissítésekkel rendelkezik-e. Célszerű az automatikus frissítések engedélyezése.



A

munkahelye

által

a

munkához biztosított

mobilinformatikai

eszközöket

(mobiltelefon, hordozható számítógép stb.) a munkahely IT szabályzatának
figyelembevételével úgy javasolt családtagok részére átadni, hogy minden felhasználó
részére kerüljön kialakításra külön-külön felhasználói felület.


A saját tulajdonú eszközök használata során is ügyelni kell arra, hogy minden
családtag külön-külön felhasználóként lépjen be az eszközre.



A használt eszközön javasolt bekapcsolni a tűzfalvédelmet és a vírusvédelmet.



Adatokat csak szükség esetén, ideiglenesen és korlátozott mennyiségben javasolt
átmásolni más adathordozókra (pl. pendrive, külső merevlemez).



Kiemelten kell figyelni arra is, hogy az adathordozókra személyes adatok ne
kerüljenek fel.



Csak ismert gyártó által készített VPN szolgáltatás alkalmazása javasolt a magán
adatforgalom védelme érdekében.



Csak megbízható forrású alkalmazások használata javasolt.



Csak megbízható hivatkozások megnyitása javasolt a webes böngészőben.



A gyanús, túlzottan figyelemfelkeltő, fenyegető linkek, csatolmányok megnyitása
veszélyes.

Informatikai biztonság:


Ügyelni kell arra, hogy a tanulás során a magán, személyes információk ne váljanak
mások által megismerhetővé.



Senki ne tegye közzé a közösségi oldalakon, ha egyedül, felügyelet nélkül kiskorúak,
fiatalok vannak otthon!



Ha a tanulásra használt eszközön van kamera, úgy kell elhelyezni, hogy az otthoni
környezetből a lehető legkevesebb legyen látható.

6

Hartyán Általános Iskola


Ha a pedagógus részére le kell fényképezni vagy videózni a feladat megoldását, a
fénykép vagy a videó a minimális megkövetelt adattartalmat biztosítsa, azaz a képen
vagy a videó felvételen ne szerepeljen más, csak a megoldás. Ezzel a módszerrel a
biztonság növelése mellett csökkenthető a hálózaton átvitt adatmennyiség is. Célszerű
kisebb felbontásban menteni és küldeni, ugyanakkor mindig figyelembe kell venni az
olvashatóságot.

További hasznos információk az alábbi címeken találhatók:



www.nki.gov.hu (IT biztonság)
www.saferinternet.hu (Netezz biztonságosan!)

Adatkezelés


Belépéshez, regisztrációhoz csak a mindenképp szükséges adatok megadása javasolt.



Az online rendszerek igénybevételéhez, a felhasználók személyes adatainak
kezeléséhez a felhasználók beleegyezésüket adják, jognyilatkozatot tesznek. A 14.
életévüket be nem töltött kiskorúak azonban nem tehetnek jognyilatkozatot, tehát nem
regisztrálhatnak weboldalakon, nem járulhatnak hozzá az adatkezeléshez. Helyettük a
szülő regisztrálhat, amennyiben ezt az adott szolgáltató adatkezelési elvei is lehetővé
teszik.

Digitális tananyagok szerzői jogai

Javasoljuk áttekinteni a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által összeállított tájékoztatót a
szerzői jogokról.

Kérjük az intézményi honlap DIGITÁLIS TANREND fülön megjelenő információkat
rendszeresen kísérjék figyelemmel!

Budapest, 2020. szeptember 1.
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