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Az első hónap tapasztalatai alapján bebizonyosodott, hogy rögzített keretek nélkül nem lehet 

hatékony az online tanítás-tanulás folyamata. A megváltozott körülmények indokolttá tették, hogy 

tantestületünk átdolgozza és kiegészítse az eddig érvényben lévő iskolai házirendet a jelen 

helyzethez igazodva. 

 

 

I. Kapcsolattartás 

 

Egységesen a Google Classroom adja a távoktatásunk keretét, ezen kívül a Facebook 

osztálycsoportokban lehet kérdezni. Ha másképp nem egyeztek meg az érintett pedagógussal, 

akkor 8:00 és 16:00 között keresd! Ami ezen túl van, az a magánélete. 

 

A szüleitek a pedagógusokkal egységesen az intézményi e-mail címeiken tudják a kapcsolatot 

tartani, problémákat jelezni. 

 
Fontos, hogy egy-egy online óra vagy otthoni feladat előtt tudatosítsátok, hogyan segíti az a saját 

tanulási céljaitok elérését. A távoktatás nem az osztálytermi oktatás digitális térbe való átültetése: 

sokkal nagyobb jelentősége van a saját motivációtoknak, önállóbbak vagytok, ami nagyobb 

felelősséget jelent. Saját tanulási célokkal kell rendelkeznetek, nem elég, ha csak a napi feladatokat 

oldjátok meg. Fontos, hogy beosszátok az időtöket, tervezzetek, ebben kaptok és kérhettek is 

segítséget tanáraitoktól. 
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II. Feladatok, határidők 

 

 A tanárok vagy az eredeti órarendi órákhoz kapcsolva, vagy más ciklusban küldik a 

feladatokat, segítik a tanulásotokat. Ennek megfelelően fontos, hogy tervezzétek a napotokat, 

heteteket.    

 A nap kezdetén a Google tanterem “Teendők” menüpontjában meg tudod nézni, hogy milyen 

feladatokat kell elvégezned. Itt csak a feladatokat látod, a feltöltött tananyagokat, 

segédanyagokat és kérdéseket nem. Lépj be a feladatba, hogy lásd a megadott határidőt is! 

 Érdemes még reggel belépni azokba a virtuális tantermekbe, amelyek a rendes órarended 

szerint következnének, vagy amelyekkel aznap foglalkozni szeretnél. Minden tanári 

bejegyzést nézz meg, ami reggelre vagy a hét / tanulási ciklus elejére érkezett! (Ne csak az 

aznapi órarend szerinti kurzusokat!) 

 Mindig a kiadott feladat alatt írj kurzusmegjegyzést (ezt mindenki látja), ha közérdekű 

kérdésed van, és privát megjegyzést (ezt csak tanár látja), ha személyes jellegű a problémád, 

NE a Falra! A válaszok ugyanide érkeznek. 

 Ne fűzz külön megjegyzést, ha leadsz egy feladatot, mert a felületen a tanárok látni fogják, ha 

már leadtad a munkádat. 

 Az oktatásban használt közös felületeink a Google Classroom, Meet, Discord, Kahoot, 

Learningapps. 

 A feladatokat ne az e-mailekből keresd, hanem a Classroom felületéről! 

 Ha befényképezett anyagot (füzet, rajz) kérnek tőled, lehetőleg éles, jól olvasható képet 

készíts, és úgy töltsd fel, hogy a tanárodnak ne kelljen azt elforgatnia! A Classroomban Google 

dokumentumot vagy a füzetről készült képet fogadunk el. 

 Betegség, indokolt hiányzás esetén a szülő tájékoztassa az osztályfőnököt a házirendnek 

megfelelően! Az osztályfőnök jelezze az igazolt hiányzást az osztályában tanítóknak. 

 

III. Online viselkedési normák 

 

 Az online tanórák lehetőség szerint mindig ugyanabban az időpontban vannak, az időpontokat 

a tanárok a Classroom és/vagy a Discord felületén teszik közzé. 

 Az online óra alatt légy végig elérhető és aktív, ha a tanárod felszólít, és nem reagálsz rá, a 

harmadik alkalom után órai munka 1-est kaphatsz! 

 Az online óra alatt kapcsold be a mikrofonod és a kamerád. 

 Az online óráról, pedagógusról, osztálytársidról felvételt, képet tilos készíteni. Ennek 

megsértése büntetőjogi felelősséget von maga után. 

 Az óráid alatt ne játssz vagy chatelj más fórumokon, ne folytass egyéb tevékenységeket! 

 Technikai akadályokat tanáraid csak bizonyíték esetén (képernyőkép, videó stb.) esetben 

tudnak figyelembe venni. 

 Az online óra elmulasztását a szaktanárok a szülők felé, a második igazolatlanul elmulasztott 

óra szaktanári figyelmeztetést von maga után. 
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 Az online óráról való 5 percen túli késés arányos hiányzásnak számít! A hiányzásról a 

szaktanár tájékoztatja az osztályfőnököt, az osztályfőnök pedig a szülőket. Az igazolatlan 

hiányzások a digitális oktatás ideje alatt súlyosabban befolyásolják az év végi 

magatartásjegyet. A technikai akadály miatt nem sikerül a csatlakozás, akkor rögtön értesítsd 

írásban az osztályfőnököd vagy az adott szaktanárod, ebben az esetben nem számít 

igazolatlannak a hiányzása. 

 Az online fórumok szövegcsatornáiba oda nem tartozó, felesleges dolgokat ne írjatok! 

 

IV. Házi feladatok, beadandók, számonkérések 

 

 A határidők után leadott feladatokat a tanárod nem köteles értékelni, azt be nem adottnak 

tekintheti.  A munkára egy vagy két jeggyel rosszabbat adhat (nem egyenértékű a be nem 

adottal) 

 Három el nem készített házi feladat után szaktanárod házi feladat értékű 1-est adhat, tekintettel 

arra, hogy a digitális oktatás keretében megnőtt a házi feladat jelentősége tanulmányi előre 

haladásodban. 

 Az internetről részben vagy egészben bemásolt szöveg forrásmegjelölés nélkül plágium, 

amely be nem adott feladatnak minősül. 

 A kiadott feladatok utasítását figyelmesen olvasd el, munkádat pedig magához a feladathoz 

töltsd fel, ne a Falra! 

 A dolgozatok megoldását tőled várjuk, mivel nem tudjuk ellenőrizni, hogy segédeszköz nélkül 

oldod-e meg, így a becsületességedre alapozunk. Mindennemű külső segítség igénybevétele 

lehet, hogy pillanatnyilag emeli az átlagodat, de minden bizonnyal aláássa az önbecsülésedet, 

és jövőre a hiányzó tudásod úgyis elárulja, hogy a számonkéréseknél nem voltál korrekt. 

 

V. Fontos tudnod!  

 

 Szaktanárod értékeli órai munkádat, aktivitásodat, légy együttműködő! 

 Ha úgy érzed, sok a teendő, sok a tananyag, jelezd azt osztályfőnöködnek! 

 Fontosnak tartjuk a kommunikációt. Bármilyen jellegű problémádról (tanulmányi, 

egészségügyi, technikai), jelezz az osztályfőnöködnek! 

 Méltánylást érdemlő élethelyzetekben tanáraid egyéni bánásmódot alkalmazhatnak. 

 

 

 

 

 

 

 

Kecskemét, 2020. május 11. 

 

 

Szilágyi Róbert S. 

 tagintézmény-vezető 


