
A felsősökkel új oktatási felületre váltunk május 4-től! 

Tisztelt Szülők! 

Kedves Tanulóink! 

Az elmúlt hetek sok változást és sok nehézséget hoztak mindannyiunk életébe. Két szóban 
megfogalmazva: Digitális oktatás. 

Az első hetekben megtanultuk, hogy mást jelent a szülői és mást a tanulói belépés az E-
Krétába. 

A Kréta rendszerben nagyon nehéz a tanulók és tanárok közötti kommunikáció megvalósítása. 
A tanuló hozzászólására a pedagógus nem tud közvetlenül válaszolni, csak más menüben tud 
elolvasható üzenetet küldeni. A nagyobb terjedelmű házi feladatokat szintén gond csatolni, 
fényképezni. Sokszor hiányosan érkeznek meg. Ez pedig gond az értékelésnél. Ezek a 
nehézségek mindkét oldal munkáját nehezítik. Mindenki további csatornák felhasználásával 
oldja meg az információk áramlását. Ennek követése családon belül is nehéz, főleg több 
gyermek esetén. Tanári oldalról sem egyszerű. Elég csupán arra gondolni, ahány család annyi 
féle eszköz, annyi más-más kommunikációs csatorna és egy pedagógus akár 150 családdal is 
kapcsolatban lehet. Erre kerestünk egyszerűbb megoldást. 

Kérek minden tanulót, hogy hétfő reggelig végezze el az új felületre a belépést! 

(A belépéshez szükséges e-mail címet és jelszót a következő Kréta üzenetben kapjátok meg.) 

A további teendők elvégzéséhez két, lépésenként ábrákkal szemléltetett segédanyagot 
készítettünk. 

Az egyik segédlet a felületre történő bejelentkezést mutatja végig lépésről lépésre. Külön a 
laptopot vagy számítógépet használóknak és külön pontokban a telefont vagy tabletet 
használóknak. 

A másik segédlet végig vezet, hogyan tudod elkészíteni az első házi feladatodat. 

Az első házi feladat elkészítése fogja mutatni számunkra, kiknek sikerült a bejelentkezés. Ezért 
kérlek benneteket, ezt lehetőleg hétfő reggelig tegyétek meg. 

Aki elakadt, kérjen segítséget az osztályfőnökétől (Kréta, Facebook, ..ahogy szoktátok). 

Ha van akinek ezek után is gond a belépés, hívja a 360-965-ös számot hétfőn délelőtt. 
Igyekszünk itt is segíteni. Ha ez is kevés, adunk időpontot a személyes megbeszélésre. 

Fontos! Ez az átállás a Google Tanterem használatára most csak a felső tagozatos (5-8. 
évfolyam) tanulókat érinti. 

A kréta rendszerben május 4-től csak az SNI fejlesztésekhez és a felekezeti Hittan órákhoz 
tartozó házi feladatok kerülnek fel. Azokra az itt a megszokott módon kell megválaszolni. 

A többi tantárgy esetén Hétfőtől a Google Tanterem felületére kerülnek fel a feladatok és azokat 
az új felületen kell megválaszolni. A közös munka során szerzett végleges osztályzatokat 
továbbra is a Kréta rendszer tartalmazza! 
 

Remélem a felület megismerése után mindenki egyszerűbben teljesíthetőnek érzi majd a közös 
munkát! 
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