Tájékoztatás az online oktatásról
Az online oktatás kereteit a hozzáféréseket a héten teremtjük meg. Március 23-tól kezdődik a
gyerekek napi órarend szerinti munkája.
Az online tanulásban csak úgy tud a tanuló részt venni, ha folyamatosan figyeli az E-Kréta
üzeneteit, majd az Office365 e-mail értesítéseit. Az alsó tagozatos tanulók szülei segítsék
gyermeküket a felületen való tájékozódásban.
Ezen a héten az E-Kréta felületen keresztül kapnak a gyerekek a szaktanároktól tananyagot.
Alsó tagozaton napi szintre lebontva, de heti számonkéréssel irányítjuk az otthoni tanulást,
figyelembe véve a gyerekek életkori sajátosságait és a felnőtt segítség igénybe vételét. Napi
szinten ajánljuk a feladatok elvégzését, melyek tanítók általi ellenőrzésére péntekenként kerül
sor. (A tanítók pontosan meghatározzák majd üzeneteikben a feladatokat.)
Az online oktatást heti ütemterv szerint tervezzük minden tantárgyból (az ütemtervről a héten
adunk részletes tájékoztatást), kivéve az etikát és a készségtárgyakat (testnevelés, rajz, ének,
technika). Ezekből a tantárgyakból nem lesznek online órák. A szaktanár a heti ütemterv szerint
küldi majd a héten elvégzendő feladatokat.
A hittan órák megtartásáról való egyeztetés még folyamatban van az egyházakkal.
Az utazó gyógypedagógusok a fejlesztés jellegétől függően az osztályfőnökökön keresztül
küldik az SNI-s tanulóknak a feladatokat.
Fejlesztőpedagógusaink az E-Krétán keresztül, egyénileg küldik a fejlesztő feladatsorokat.
Online oktatási felületek
-

alsó tagozat: E-Kréta (üzenetek, kérdőívek funkciók) és az osztályok közösségi
oldala, csak a 4. évfolyamon lesz elérhető az Office365 felület
felső tagozat: E-Kréta (üzenetek, kérdőívek funkciók), Office365

A felület bővülni fog, amint az E-Kréta központilag teljesen készen áll a digitális oktatásra.
Az Office365 felület eléréséhez a mai nap folyamán Kréta üzenetként továbbítjuk a belépéshez
szükséges felhasználónevet és jelszót.
A felületet elérhetik a következő linkre kattintva:
https://www.office.com/

A „Bejelentkezés” ikonra kattintva szíveskedjenek megadni a Kréta felületén keresztül
megküldött e-mail címet (pl.: 4a.01@mezosuli.hu),

majd ezután „Tovább” gombra nyomva adja meg a kapott jelszót.

kapott ideiglenes jelszó

Itt kell megadni az új jelszót min.8
karakter és a következők közül
legalább hármat össze kell
kapcsolni: nagybetűk, kisbetűk,
számok és szimbólumok.)

A jelszavakat kérjük szépen jegyezzék fel, kezeljék felelősen. A jelenlegi vészhelyzetben nem
áll módunkban napi szinten több új jelszót generálni!
A kapott e-mail cím a tanárokkal való kapcsolattartáshoz és a „Teams” alkalmazáshoz
szükséges.
Első belépés után a bakkai.melinda@mezosuli.hu címre egy "e-mail cím élesítve" tárgyú (akár
üres szöveg tartalmú) levelet szükséges küldeni, határidő: 03.19. 12.00 óra.

Kedves Gyerekek!
Azért készítettünk az otthoni online tanuláshoz heti ütemtervet, hogy segítsük a napi
időbeosztásotokat.
Természetesen rugalmasabb lesz a tanulás menete, mint az iskolai keretek között, de azt
szeretnénk, hogy okosan osszátok be az időtöket és hatékonyan, értelmesen teljen az otthoni
délelőttötök.
A szokott módon 8.15-től kezdődnek majd a tanórák. A kiadott feladatok megoldása a jelenlegi
órarendetek szerint valósul meg.
Lesznek online élő óráitok is, amikor Nektek jelen kell lennetek bejelentkezéssel (az online
Házirendünk tiltja a pizsamás bejelentkezést :D )
Lehetőségetek lesz hozzászólni, szóban felelni, kérdéseket feltenni, vagyis online interaktív
órán részt venni. Ez izgalmas lesz.
Mindenki számára új a rendszer, most teszteljük közösen, ebből következően hibák is
előfordulnak majd, amit közösen megoldunk.
Jó tanulást kívánunk Mindenkinek a hétre. A hét második felében küldjük a következő
tájékoztatást a részletes ütemtervvel.
Vigyázzatok magatokra, ne üljetek egész nap a számítógép előtt, lehetőleg minden nap
tartózkodjatok friss levegőn, mozogjatok, sportoljatok!
Tartsátok a kapcsolatot az osztálytársaitokkal, hogy a közösségi szálak megmaradjanak.
Budapest, 2020.03.16.
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