
Szülői tájékoztató az e-Kréta használatához 

A koronavírus - járvány okozta rendkívüli helyzetben az Alsózsolcai Herman Ottó 

Általános Iskola és AMI is tovább működteti az oktatási rendszert, a tanulóknak 

tantermen kívüli, digitális munkarendben biztosítja a tanulási lehetőséget.  

Az új munkarendben a tanulók részére tilos az intézmények oktatási célú 

látogatása. A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a 

pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő 

kapcsolatában történik, oly módon, hogy a tananyag újszerű átadása alkalmas legyen 

a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére. 

A kapcsolattartás módjára alapvetően az e-naplót (KRÉTA) jelölték ki számunkra. Az 

esetleges alternatív Facebook / Viber csoportok szintén bevethetők, de nekünk, 

tanároknak elsődlegesen az e-naplóba kell feltölteni az elvégzett anyagokat és a házi 

feladatokat. Bizonyos tantárgyakból több az elméleti anyag, így önállóbban tanulhatók, 

de a gyakorlatiasabb tantárgyaknál online órákat is fogunk tartani. Ehhez is készül már 

a megfelelő felület. 

Fontos, hogy a gyerekek folyamatosan figyeljék az e - naplóban az órákat, és a Házi 

Feladat fülben megjelenő anyagokat, utasításokat, amihez a tanárok majd határidőket 

rendelnek. Jegyeket továbbra is kapniuk kell a diákoknak, vagyis lesznek 

számonkérések. Ennek formáját az adott szaktanár dönti el és beszéli meg 

tanítványaival. (prezentációk, online feleletek, beadandók, stb.). A rendszeresen 

vezetett füzetet és a kitöltött munkafüzetet a tanév végén be kell mutatni a 

szaktanárnak. 

A sikeres tananyagelsajátítás érdekében kérjük, hogy a gyerekek alakítsanak ki egy 

tanulási ütemtervet. Ezt a folyamatot pedagógusaink vázlatokkal, linkekkel, 

elvégzendő feladatokkal támogatják, amit az alábbi módon érhetnek el:  

1. Iskolánk weblapján, a https://hermaniskola.hu/ oldalon a kezdőlapon, a lap bal 

felső sarkában lévő KRÉTA ikonra kattintva a megjelenő oldalon az e-napló 

felületére való belépéshez szükséges a 

felhasználónév: a diák oktatási azonosítója (11 jegyű) 

jelszó: a születési dátum kötőjelekkel, pl. 2001-03-16 

  

2. Belépés után azonnal láthatóvá válnak az aktuális feljegyzések, amin fontos 

információkat találhatnak a tanulók.(faliújság-üzenetek, feljegyzések)  

  

3. A fent megjelenő menüsor utolsó Házi feladatok ikonjára kattintva megjelenik 

a tanuló számára kiadott házi feladatok listája. A konkrét tanárhoz, tantárgyhoz 

https://hermaniskola.hu/


kapcsolódó házi feladatot kiválasztva a nagyítót ábrázoló ikont  választva 

megjelenik a tanulói óra adatai, itt a baloldalon a házi feladat mutatja a tényleges 

házi feladat szövegét, illetve az  parancsra kattintva 

válaszolni is lehet a házi feladattal kapcsolatban. 

4. Fontos még a fenti menüsor üzenetek  gombja is. Ide kattintva 

olvashatók a tanulóknak/gondviselőknek érkezett üzenetek, amelyhez - az 

egyéb levelezőrendszerekhez hasonlóan - csatolmányt is küldhet a feladó, így 

ezen érkezhetnek feladatlapok és egyéb anyagok is. 

  

Természetesen lehetőség van válaszolni, az új üzenet írása funkcióval.  

Ilyenkor először a címzett(ek)et kell kiválasztani a felkínált opciók közül 

(címzettek 

hozzáadása 

gomb), majd a 

kiválasztott 

személy(ek) 

neve előtti 

jelölőnégyzet 

kipipálása után 

alul a címzettek 

hozzáadása 

gombra kattintani.  

Meg lehet jelölni az üzenet tárgyát, majd a szövegdobozba beírni a 

megfogalmazott üzenetet. Csatolmányként küldhető pl. egy kitöltött feladatlap 

képe.  

Ezeken a helyeken minden tanár a saját órájához MINDEN ALKALOMMAL tölt fel 

anyagokat, üzen a diákoknak, és az ott közölt módon várja a visszajelzéseket.  

Kérem a kedves Szülőket, hogy többször beszéljenek arról a gyermekükkel, hogy ez 

nem rendkívüli szünet, hanem egy új oktatási forma, melyhez mindannyiunknak 

alkalmazkodni kell. Több önállósággal, nagyobb felelősséggel, kicsit szabadabban. 

Állítsanak fe napirendet és szabályokat!  

A médiában is hangsúlyozott izolációt komolyan vegyék, tehát ne járjanak át 

egymáshoz, ne legyen közös focizás, sétálás, bulizás.  

Polgármester Úrral történt egyeztetés szerint a gyermekek étkeztetése biztosított 

lesz. Az igényeket/lemondásokat az osztályfőnököknél vagy a 06-30-271-9143-as 

telefonszámon lehet leadni minden reggel 8.30-ig. A befóliázott ebédet a Csillagpont 

Szolgáltatóház épületében (Johanna út 9) lehet átvenni 12.30-tól.  

 



Probléma esetén jelezzenek az osztályfőnöknek vagy érdeklődjenek az iskola 

telefonszámán! (06-30-462-8537) 

 

Alsózsolca, 2020. 03. 18. 

 

Köszönettel: 

 

Nagyné Tóth Zita 

intézményvezető 


