
Fogadóóra tájékoztató 
Tisztelt Szülők! 

2020. november 17-én (kedden) 17.00-19.00 óra között online fogadóórát 

tartunk. A fogadóórára az alábbiak szerint kell jelentkezni. 

Alsó tagozat – tanítók döntése alapján… 
a) az osztályban bejáratott fórumokon lehet időpontot egyeztetni és a közös 

megegyezésű fórumon megvalósítani az online fogadóórát, vagy  

b) a tanító használhatja az időpont regisztrációra a KRÉTA Fogadóóra 

funkciót, illetve az online JITSI szobát, melynek elérhetőségét és jelszavát 

generáltuk számára. 

Felső tagozat – kötelező jelleggel… 
a) a KRÉTA Fogadóóra funkciót használjuk az időpont regisztrációra 

b) a pedagógusok kötelezően használják az online fogadóóra lebonyolítására 

a JITSI lehetőséget. 

Az alábbiakban a KRÉTA Fogadóóra funkció használatával és az online 

JITSI lehetőséggel kapcsolatosan olvashat útmutatót1:  
A KRÉTA Fogadóóra funkcióval beállított fogadóórákról Ön gondviselői 

jogosultságával faliújság üzenetet kap a KRÉTA felszínen. 

A meghirdetett fogadóórára való jelentkezés a szülői felszín 

„Információk/Fogadóóra” menüben lehetséges. Itt tud 15 perces idősávokra 

jelentkezni az adott pedagógus fogadóórájára. 

Pedagógusaink a jelentkezettek számára KRÉTA Üzenetben küldik majd el a 

JITSI elérhetőséget, esetleges jelszót. Figyelem! Valamennyi pedagógusunkhoz 

más-más JITSI chatszoba, link tartozik majd. 

Kérjük, hogy a foglalt időpontot szigorúan tartsa, ne jelentkezzen be korábban! 

A következő oldalon a JITSI online meeting használati útmutatóját olvashatja: 

                                                           
1 Figyelem! Az alsó tagozaton a tanítóval való megállapodás alapján más időpont-egyeztetési 
forma és más online platform is használható. 



JITSI webkonferencia felü let haszna lata 
 

Kedves Szülő! 

 

Csatlakozás mobileszközről 

1) Telepítse a Jitsi Meet alkalmazást mobileszközére! 

a. Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jitsi.meet 

b. iOS:  https://apps.apple.com/us/app/jitsi-meet/id1165103905 

2) A KRÉTA Üzenetben és/vagy emailben kapott linkre kattintva csatlakozzon a 

Meetinghez a jelszó megadásával! 

Az alábbi képernyőképet kapja. Gyengébb kapcsolat, illetve 10 felletti résztvevő esetén 

érdemes a mikrofont és a kamerát letiltani önmagunkról, ha éppen nem beszélünk. 

Fogadóóra esetén, a kamerát és a mikrofont természetesen nem kell kikapcsolni. 

  

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jitsi.meet
https://apps.apple.com/us/app/jitsi-meet/id1165103905


Csatlakozás laptopról, asztali gépről 

1) Kérjük, kattintson a KRÉTA Üzenetben és/vagy e-mailben kapott linkre vagy másolja ki a 

levélből, és illessze be Chrome,  Edge, Opera vagy Firefox böngészőbe (Firefoxban a 

kamerahasználat nem minden esetben sikerül…)! Arra is mód van, hogy ezt mobileszközön 

teszi, ilyenkor az eszköz felajánlja az Android vagy iOS alkalmazás telepítését. Amennyiben 

a találkozó jelszóval védett, szintén itt kell majd megadnia. 

 

2) Amikor megnyílik az oldal, a böngészőben megjelenhet a következő ablak: 

 

Ha ezt az ablakot látja, kattintson az „Allow” vagy „Engedélyezés” gombra, lehetővé téve, 

hogy a böngésző hozzáférhessen a számítógép/laptop/mobileszköz kamerájához és 

mikrofonjához. Menet közben a rendszer bekéri az Ön nevét, amellyel szerepelni fog. Kérjük, 

hogy adjon magának valós nevet! (Ez lehet saját név, esetleg a gyerekre utaló 

elnevezés…) 

3) Miután belépett a konferencia chatszobájába, a már jelenlévők kameraképét láthatja (ha be 

vannak  kapcsolva) és hangjukat hallhatja. Gyengébb kapcsolat, illetve 10 felletti résztvevő 

esetén érdemes a mikrofont és a kamerát letiltani önmagunkról, ha éppen nem beszélünk. 

Fogadóóra esetén, a kamerát és a mikrofont természetesen nem kell kikapcsolni. 

4) A képernyő alsó felében a következő ikonok jelennek meg: 

 

 
 

A képen/képernyőn megjelenő ikonok magyarázata balról jobbra haladva: 

A képernyő bal sarkának ikonjai: 

- Azonnali üzenetküldés (chat): Az ikonra kattintva lehetőség nyílik szöveges üzenetek 

küldésére a konferencia résztvevőinek. Ezt a funkciót is lehet  használni a 

moderátor/értekezlet vezetője részére küldendő jelzésekhez. 

- Képernyő megosztása: Erre az ikonra kattintva, lehetősége van megosztani másokkal saját 



számítógépe/mobileszköze képernyőjét. Ilyenkor a konferencia résztvevői nem a kameraképét 

látják, hanem a megosztott számítógép/mobileszköz képernyőjét. 

-  Jelentkezés: Ilyenkor állapotikonjánál egy feltartott kéz jelenik meg, jelezvén a moderátornak, 

hogy beszélni szeretne. (Az azonnali üzenetek/chat segítségével is lehet jelezni a szándékot.) 

A képernyő középének ikonjai: 

-  Némítás: Erre a gombra kattintva Ön lenémíthatja saját magát, ilyenkor a konferencia 

résztvevői nem hallják Önt. A moderátornak is lehetősége van lenémítani bárkit. 

-  Kilépés a megbeszélésből: A konferencia végén mindenképp kattintson rá! 

-  Kamerakép letiltása: Erre a gombra kattintva letilthatja önmagáról a kameraképet, hogy azt 

a konferencia résztvevői ne láthassák. 

A képernyő jobb sarkának ikonjai: 

-  Nézet váltása: A gombra kattintva válthat a különböző nézetek között. Érdemes a mozaik 

nézetet alkalmazni a beszélő nézet helyett… 

- Személyek meghívása: Erre nem lesz szüksége. 

- Security options: Itt lehet jelszóval védeni a konferenciát. Kérjük, ennek használatát bízza 

a konferencia adminisztrátorára! 

-  További műveletek: Erre az ikonra kattintva egyéb beállítási lehetőségek nyílnak meg. A 

menü segítségével miután feljelentkezett, módosíthatja a nevét! Ezt úgy tudja megtenni, 

hogy a 3 pontos ikonra/majd „Settings”-/„Beállítások”-ra kattintva választja a „Profile” / 

„Profil”  fület, ahol a nevet módosítani lehet. Az e-mailhez ne írj semmit! Átváltva a „More” 

/ „Továbbiak” fülre átállíthatja a Jitsi nyelvét magyarra (Language/Hungarian)! 

 

 

Ne feledje: A chatszoba nevét (link) és esetlegesen a jelszót a KRÉTA Üzenetben és/vagy 

az e-mailben keresse!  


