
Szülői levél 
Kedves Szülők! Az alábbi levelet kérjük, nagyon figyelmesen olvassák el! 

ALAPINFORMÁCIÓK 
Iskolánk 2020. március 17-től indítja a digitális munkarendet a KRÉTA rendszer online lehetőségeinek 

alkalmazásával. 

- A pedagógusok a tanítási órák napján, órarend szerint a KRÉTA Házi feladat funkcióval részletes 

leírást fognak adni a tanulóknak a tananyag feldolgozásához kapcsolódóan. A KRÉTA rendszeren belül 

a tanulók ezeket megtekinthetik, megjegyzést, kérdést adhatnak hozzá a kijelölt anyaghoz, melyre a 

tanító, szaktanár szükség esetén válaszol. 

- A KRÉTA Üzenetküldőt használjuk majd a csatolt állományok küldésére, itt tudnak a tanulók 

lefényképezett, szkennelt megoldásokat, visszajuttatni a pedagógushoz. 

- A napközis kollegák saját csoportjuk számára – elsősorban délután – megszólíthatók a KRÉTA 

Üzenetküldő segítségével tanulmányi kérdésekben.  

- A KRÉTA Üzenetküldő alkalmazást oda-vissza irányban aktiváltuk a pedagógus-tanuló, illetve a 

szülő-pedagógus irányokban (Erről a levél későbbi részében fontos info lesz a szülőknek!) 

- Alkalmazzuk majd a tanításban/értékelésben a KRÉTA Kérdőív rendszerét, mellyel a tanulók számára 

a határidőre kitöltendő és visszaküldendő online feladatlapok állíthatók össze. 

A rendszerről tájékozódhat, oktató videókat nézhet meg gyermekével a KRÉTA Tudásbázis oldalán az alábbi 

linken vagy a KRÉTA tanulói/szülői felület jobb sarkából elérhető ikon segítségével: 

https://tudasbazis.ekreta.hu/ 

Azon tanulók számára, ahol a család nem rendelkezik a megfelelő számítógépes eszköztárral, heti egy 

alkalommal összegyűjtve, papír alapon kiadjuk a feladatokat. Ehhez kérjük, hogy ilyen igényüket az 

osztályfőnöknek jelezzék. Amennyiben a járványügyi intézkedések a jelenlegi rendszerben működnek, 

várhatóan keddenként lehet majd az előző heti feladatokat nyomtatva átvenni tanulónként az 

intézményben. Addig kérjük, hogy az érintett tanulók a soron következő leckéket minden tantárgyból 

önállóan dolgozzák fel! 

TANULÁSI SEGÉDLETEK 
Javasoljuk a tanulók számára az M5 televíziós csatorna élőben nézhető adásait (https://mediaklikk.hu/m5/) 

kollegáink a tananyag feldolgozásánál konkrét ajánlásokat is fognak tenni a 

https://mediaklikk.hu/digitalisoktatas oldalon közzétett digitális tartalmakból. 

Kollegáink tanítás segítő anyagokat/linkeket fognak a feldolgozandó anyagban megadni, ezek közül 

említenénk: 

- a Mozaik kiadó https://www.mozaweb.hu/ oldalon most ingyenesen és regisztráció nélkül elérhető 

videókat, 3D tanítási segédleteket 

- Sulinet Tudásbázis (http://tudasbazis.sulinet.hu): tematikusan tartalmazza az oktatásban 

használható digitális tananyagokat 

- Sulinet Junior (https://junior.sulinet.hu): a kisebbeknek készült digitális tartalmak, tananyagok, 

játékok érhetők el majd 

- Okosdoboz (http://www.okosdoboz.hu) 

- Iskolánk honlapjának „Gyakorló” menüjében is lesznek elhelyezve újabb digitális tartalmak 

(http://www.nemethi-bp.sulinet.hu/menu_gyakorlo.php) 

- A listát természetesen szaktanáraink tovább bővíthetik… 
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KRÉTA TANULÓI JOGOSULTSÁG BŐVÍTETT GONDVISELŐI JOGOSULTSÁG 
A KRÉTA tanulói jogosultság alapértelmezetten: felhasználónév a tanuló oktatási azonosítója; jelszó a 

tanuló  születési dátuma kötőjelekkel elválasztva (1900-09-01). Ha a jelszót korábban megváltoztatták a 

megváltozott jelszó él. Ezen keresztül fogjuk a tanulóknak a feladatokat kiosztani, ennek KRÉTA Üzenetküldő 

használatával tud a pedagógus kommunikálni a tanulóval, illetve a tanuló a pedagógussal. 

A tanulói jogosultság használatával tudjuk azonosítani a tanuló által küldött kérdéseket, feladatokat. Ezek 

értékelésével tudjuk érvényessé tenni a tanuló tanévi munkáját. 

2020. március 17-én minden olyan gondviselő szülő esetében, aki a korábban kiosztott bővített 

gondviselői jogosultságot 2020-ban nem használta (ezt saját rendszerünkben látjuk) újból generáljuk a 

„Bővített gondviselői jogosultság”-ot. Ekkor a gondviselő e-mailt kap az elérés linkjével, ahol meg kell adnia 

a saját jelszavát. Kérjük SÜRGŐSEN adják meg a jelszót, mert az emailben érkező link csak néhány napig él! 

Természetesen azoknál a szülőknél, akiknél a bővített gondviselői jogosultság használatban van, nem 

generáljuk újra a hozzáférést. 

A bővített gondviselői jogosultság előnyeit egyelőre a KRÉTA-t böngészőben futtatva tudják használni 

(készül a bővített gondviselői jogosultság applikációja Androidra és iOS-re). A bővített gondviselői 

jogosultság használatával: 

- A szülő ezen a felületen is ellenőrizheti a tanulói feladatokat, gyermeke digitális tanulási 

tevékenységét. 

- KRÉTA Üzenetküldővel fogjuk a szülőkkel felvenni a kapcsolatot! 

- A KRÉTA eÜgyintézés bővített gondviselői jogosultsággal elérhető moduljában – bármilyen esetleges 

tanulási akadályoztatás esetén – digitálisan tudják a szükséges szülői, illetve orvosi igazolásokat 

eljuttatni. Ebben az esetben a tanulási tevékenységben haladékot kaphat a tanuló. 

Kedves Szülők! 

Támogató együttműködésükre feltétlenül számítunk! 

 

Budapest, 2020. március 16. 

 

Üdvözlettel: Tiborcz Márta, igazgató 

  

 

 

 


