ÉRTÉKELÉS
Tavalyi tanév tapasztalata: Nagyon sok rossz minőségű anyag érkezett és a továbbítása
sem a jelzett célhoz érkezett. Utólag nagyon nehéz visszakeresni a feladatokat, néha
lehetetlen. Főleg, ha nagyon sok helyre kerülnek az anyagok.
A problémákat tapasztalva, újra kiírom az elvárásaimat e tekintetben, amik egyben
kritériumok is lesznek a jövőt tekintve.
−

Aki nem küldte be, annak a minősítése elégtelen

−

Aki beküldte, az már értékelendő. De, az olvashatatlan beadványok (rossz
fényképfelvétel) és az „összetákolt”, „rosszul másolt”, igen hiányos dolgozatok sem
kaphatnak elfogadható minősítést.

−

Ezen túl csak indokolt esetben fogadom el a késést, aminek okát nekem jelezni kell!

ELVÁRÁSOK
−

A kiadott feladok a szempontok szerinti megfelelése (aki más feladatsort old meg,
azt nem fogadom el-az adott felületen pontosan kell megnézni a kiadott anyagot)

−

A szabadon válaszható, kutatási feladatoknak a nehézségi fokának megválasztása
(ez előnyt jelent)

−

A feladat esztétikai kivitelezése (álló képek rendezettség, láthatóság, a feladatírás
felületének megválasztása…nagyon fontos tényező!)

−

Minél kevesebb fájlba kerüljenek a feladatok (Egyetlen egy fájlba meg lehet oldaniez az elegáns- a sok fájlban való küldés hátrányt fog jelenteni)

−

Visszacsatolás, feladatok átküldése (Ismétlés)
Osztályok

Hová kell küldeni a feladatokat

9A

9a@kolgy-matek.hu

10A

10a@kolgy-matek.hu

11A

11a@kolgy-matek.hu

AJKP

ajkp@kolgy-matek.hu

1/9a

9sz@kolgy-matek.hu

SZH2

szh2@kolgy-matek.hu

11B

11bv@kolgy-matek.hu

12B

12bv@kolgy-matek.hu

10esti

10esti@kolgy-matek.hu

12esti

12esti@kolgy-matek.hu

Egyéni problémákat ide lehet
írni nekem

kolgy@kolgy-matek.hu

A továbbiakban csak erre az e-mail címekre várom a feladatokat, és csak az itt megjelenő
leveleket fogom elolvasni. Hagyjunk fel a kalóz akciókkal, hogy mindenki oda küldi, ahová
kedve van. Ha valaki eltéveszti az irányt, máshová postáz, azt nem biztos, hogy elolvasom,
semmisnek bizonyul(hat). Másképpen, ezekért felelősséget nem tudok vállalni!

Tehát, mindenki legyen fegyelmezett e tekintetben nagyon. Aki, nem olvasta el ezt az
üzenetet, nem kaphat felmentést! Ez továbbiakban szigorú szabály lesz!
Sokaknak baj van az e-mail küldéssel
Ha, nincs levelezőrendszered akkor letöltesz egyet az okostelefonodra (Gmail,
Freemail,..). Ha játékod le tudsz tölteni, akkor ezt is. Ha nincs e-mail címed, akkor
regisztrálod magad. Felhasználónév, jelszó. Magyarul van az utasítás….Hurrá, van egy email címed!

Ha feltesszük, hogy kész a szuper felvétel és küldésre kész állapotban van, akkor keresel egy
megosztás jelet. Általában alul.

Ha, rákattintottál, akkor már látod a levelezőrendszeredet (Gmail, Freemail…), és ezt kell
kiválasztani….Nem a Messengert!
A levelezőben a következőket fogod látni:
Feladó: Ide beírod az e-mail címedet, de lehet, hogy a telefon beírja magától
Címzett: Ide írod a címzett e-mail címét….pl. 9a@koly-matek.hu
Üzenettörzs: Megjegyzések kerülhetnek ide
Készíthetsz másolatot, titkos másolatot, de ezt szerintem nem használjátok.
Fájl csatolás: Keresel egy gémkapocs jelet-az ábrán

valami ilyesmit. (telefon

függő, hogy hol van ez a gomb-egy, de könnyen megtalálható). Katt, és felajánlja ez
elküldendő fájlokat. Tudni kell azonosítani a képfájlod nevét, mert elég kellemetlen nevet ad
neki. Ajánlom ezek átnevezését az azonosítás miatt (Gyakorlás)..És kiválasztod,
beilleszted(Megnyitás)

Küldés: Már csak rá kell kattintani (telefon függő, hogy hol van ez a gomb, vagy szöveg, de
könnyen megtalálható)
És remélem a megfelelő helyre megkapom a postát.
Ennyire egyszerű!

Ezek az információk a Krétában, a Honlapomon, Zárt csoportokban megtalálhatóak lesznek
Példa:

