
A digitális oktatás szabályozása a Balsaráti Vitus János Általános Iskolában a 2020/21-

es tanévben 

 

1. A diákokkal és a szülőkkel való kapcsolattartás eljárásrendje 

Platformok: KRÉTA elektronikus napló, intézményi honlap, iskolai-, illetve pedagógusok 

által létrehozott levelező, zárt szülői és osztályközösségi csoportok 

Kréta: e-napló, e-ügyintézés, óra anyaga, házi feladatok, értékelés funkciók 

Intézményi honlap: intézményi szintű információk megosztása a tanulókkal, szülőkkel, 

pedagógusokkal 

Intézményi levelezőrendszer: bvj.isk@gmail.com  

Zárt szülői és osztályközösségi csoportok: az osztály egészét érintő információk 

megosztása. 

 

2. A tantermen kívüli digitális oktatás megvalósításának feltételei  

- Pedagógusok, tanulók eszközparkjának felmérése 

- Egységes platform használata: a Kréta rendszer használata 

- A tanulók és a pedagógusok hozzáférése 100%-ban biztosított, a rendszergazda és az 

informatikus kolléga támogatásával, megsegítésével. 

 

3.  A tantermen kívüli digitális oktatás módszerei  

 A pedagógusok módszertani szabadságuk egyéni felelősségének tudatában maguk döntenek a 

nevelési-oktatási didaktikájukról, a tantermen kívüli oktatás egységesen megfogalmazott 

alapelveinek betartásával. 

 

4. A tantermen kívüli digitális oktatás pedagógiai alapvetései – figyelemmel a 

kivételes körülményekre  

A pedagógus támogatja a tanulók önálló tanulását, információ felkutatását, információ-

feldolgozását. A digitális munkarendben, otthoni körülmények között történő oktatásra, 

tanításra más szemlélettel kell tekinteni.  

A pedagógus … 

- nem várja el, hogy egész nap ott üljön a számítógép előtt a gyermek.  

- lehetőséget ad arra, hogy a tanulók a saját időbeosztásuk szerint oldhassák meg a 

feladatokat, amellyel a helyes időbeosztást, egyéni felelősséget is erősítheti bennük. 

- kialakítja az információ átadásának rendszerességét. 

- az elvárások tekintetében egyszerű és egyértelmű, időben tartható elvárásokat 

fogalmaz meg tanítványai számára.  

- tekintettel van arra, hogy a nevelő-oktató munka során a digitális munkarendben is a 

GYERMEK áll a középpontban.  



A különleges tanulási módot figyelembe véve, az élménypedagógia megvalósításával , 

pozitív motiváció fenntartásával történik az oktatás.  A különleges bánásmódot igénylő 

tanulók esetében a szakértői bizottsági szakvélemények továbbra is érvényesek, az 

azokban foglaltak figyelembevételével kell a tanulókat a digitális munkarendben is 

oktatni. Differenciált oktatást szem előtt tartva cél, a gyermek önmagához mért fejlődése.  

5. A pedagógus kötelességei a digitális oktatás során  

- A pedagógus mint információforrás, az önálló tanulást irányítja és a tanulókat 

motiválja. A tanításával törekszik a tanulói kompetenciák sokirányú fejlesztésére, 

egyéni fejlődésük elősegítésére, az önálló tanulás képességének kialakítására.   

- Az egyéni bánásmód, differenciálás érvényesítése, a tanuló személyiségének 

figyelembe vételével. 

- Szükség esetén az egyénre szabott segítségnyújtás, támogatás. Az egyéni 

felelősségvállalás kialakítása és erősítése a tanulóban.  

- Ellenőrzés, értékelés, visszacsatolás, reflexió.  

- Kapcsolattartás a tanulókkal, szülőkkel. A tanulót, szülőt és törvényes képviselőt 

részletesen tájékoztatja az online oktatásról.  

 

6. A tanuló kötelességei a digitális oktatás során  

- A pedagógusok által kijelölt feladatokat a képességének megfelelően megoldja és 

visszaküldi.   

- A témaegységek végén a pedagógus által meghatározott formában ad számot 

tudásáról.  

- A megadott határidőket betartja. 

 

7. A szülő a sikeres digitális oktatás megvalósítása érdekében… 

-  a tanulók mindennapi felkészülését biztosítja.  

-  támogatja és segíti gyermekét a tanulásban.  

-  figyelemmel kíséri gyermeke munkáját.  

-  folyamatosan együttműködik a pedagógussal.  

-  a tanuló egyéni feladatvállalás képesség kialakulását támogatja, segíti.  

8. Az online munkarend biztonsági, jogi feltételei (lásd 1. számú melléklet) közzétételre 

kerülnek a honlapon, illetve a szülőket és törvényes képviselőket is tájékoztatjuk. 

 9. Házi feladat  

- A diákok az online oktatási formában is kötelesek teljesíteni a kiadott feladatokat, a 

kijelölt tananyagot, a pedagógus által megadott útmutatás és segédanyagok szerint fel kell 

dolgozniuk. A pedagógus a visszaküldött házi feladatokat ellenőrzi és visszajelez a 

tanulóknak.   

- A tanulói visszacsatolások során a pedagógus nyomon tudja követni a megértés 

mélységét, a megértés fokát, és az egyéni sajátosságokat figyelembe véve elvégzi a 

szükséges differenciálást.  

- A különböző csoportok feladatainak kiadása során a pedagógus figyelembe veszi 

tanítványai egyéni képességét, digitális tudásuk mélységét, meglévő informatikai 

eszközellátottságát, kompetenciaszintjét.  



- A kiadott digitális tananyag mennyisége és az elsajátításhoz szükséges idő 

meghatározásakor figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait, egyéni képességeiket 

(SNI, BTMN, HHH) és ennek megfelelően határozza meg terhelhetőségüket, a 

feldolgozásra szánt idő mennyiségét.  

-  A házi feladat hiányát a KRÉTA naplóban jelöli a pedagógus.  

10. A tanulási folyamat nyomon követése és az értékelés  

- Cél: az önálló tanulás képességének kialakítása, az önálló információszerzés, mely alapja 

a szövegértés megfelelő szintű elérése, a különböző online felületek használata során. A 

kiadott digitális tartalmak pozitív motivációt jelentenek a tanulóknak, egyben a rendszeres 

beszámoltatással az egyéni felelősségtudatukat is erősíteni szükséges.  

- A megváltozott munkarendben az értékelés különböző formái, így az osztályozás is 

fennmarad.  

- Az értékelés változatos formáival, így a formatív értékelés továbbra is fontos szerepet 

kap az online oktatás során. Az értékelés célja, hogy nyomon tudja követni  a tanulók 

fejlődését, ehhez igazítva a további tanulási módszereket és feldolgozási lehetőségeket. A 

pedagógus munkáját segítik az önellenőrzést biztosító feladatok és tesztek, amelyek 

adaptív módon támogatják a tanuló előrehaladását, önálló anyagfeldolgozását. 

-  A szummatív (összegző) értékelésre is szükség van a témák feldolgozása végén. A 

megvalósítás lehetőségei: Lehetséges módjai: interaktív tesztek, különböző online 

platformok által kínált tudásfelmérő feladatsorok, valamint egyéb lehetőségek, melynek 

feltételeiről előzetesen tájékoztatja a tanító és szaktanár a tanulókat, valamint a szülőket és 

törvényes képviselőket. -  A tanulók tanulmányi munkáját, a házirendben megfogalmazott 

értékelési rendszernek megfelelően a digitális munkarendhez alkalmazkodva alkalmazzák 

a pedagógusok.  

-   A megszerzett érdemjegyek beírásra kerülnek a KRÉTA naplóba. Minden támogatás 

mellett, a beszámoltatás különböző formáinak sorozatos elmulasztása esetén a tanító, 

szaktanár döntése alapján a tanuló elégtelen érdemjegyet kap. Ha a tanuló a digitális 

munkarend ideje alatt érvényben lévő tananyag követelményeit nem teljesíti, osztályozó 

vizsgát köteles tenni az elmaradt tananyagból. Ha az iskola nem tud kapcsolatot tartani a 

gyerekkel, illetve a szülővel, felvesszük a kapcsolatot a gyermekvédelmi szolgálattal.  

 

Jelen szabályzat által nem szabályozott kérdésekben továbbra is az intézmény Pedagógiai 

programja és Házirendje érvényes.  

 

Dombegyház, 2020. 08.31.                                                              Sztankovánszki Anna 

                                                                                                            intézményvezető 

 

 

 

 



1.sz. melléklet 

 

Kedves Diákok, Tisztelt Szülők! 

 

Az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendre való átállás 

esetére ahhoz, hogy ez zökkenőmentesen, konfliktus nélkül és biztonságosan történhessen 

meg, összeállítottuk az alábbi listát arról, hogy mit szabad, mit illik tenni a tanárok és a 

diákok egymással megosztott információival. Olyan dolgok ezek, amelyekre az internet 

világában egyébként is figyelni kell a digitális oktatás során is.  

1. Ne adj meg személyes információt pl. jelszavakat, személyes adatokat, azonosítókat 

senkivel az interneten!  

2. Csak olyan anyagot ossz meg másokkal, ami vagy a saját szerzeményed, vagy pedig 

engedélyt kértél a szerzőtől (tanárodtól, osztálytársadtól) a megosztásra.  

3. Figyelj oda másokra, segítsétek az információáramlást, de csak a megbízható forrásból 

származó információt adjátok tovább. Figyeljétek azt a kommunikációs felületet, amiben a 

tanároddal megegyeztetek.  

6. Ha bármi problémát, furcsaságot tapasztalsz, először a tanárodnak jelezd, hogy meg 

tudja oldani.  

7. Csak azt az applikációt, platformot használd, töltsd le, amit a tanárod javasol. Olyan 

applikációkat kezdünk el használni, amelyek biztonságosak és megbízhatóan működnek. 

Nagyon sok javaslat és ajánlás van az interneten, ha nem tudod, egy felület megbízható-e, 

kérdezd meg a tanárodtól.  

8. Javasoljuk, hogy a félreértések elkerülése végett a különböző felületeken a saját 

nevedet add meg felhasználónévnek, hogy egyértelműen követhető legyen, hogy ki mit 

csinál.  
 
 

 

A dokumentum elkészítése során mindig figyelembe vesszük az alábbi adatvédelemi és 

személyiségi jogokkal foglalkozó törvényi szabályozást: 

1. GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (eu) 2016/679 rendelete  

2. Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény 2.42. § és 2.43. §, 2.48. §  

3. Büntető Törvénykönyv 2012. évi C. törvény XXI. fejezet 219. §, 226/A. §, 226/B. § és 

227. §  


