TUDNIVALÓK
Digitális tanmenet
A tanmenetben a vízszintes vonal a Kréta rendszerben megjelent óraszámot jelenti

A digitális tanmenet csak egy irány az órák tartamára vonatkozólag

A változtatás lehetősége, a tanmenetben megtervezett témaköröktől való eltérés lehetősége fennáll,
tanulói kérésre a visszaismétlések lehetősége is adott

Bemeneti Információk
Az elsődleges információk a Kréta rendszeren keresztül elektronikus üzeneten keresztül jutnak el

https://kolgy-matek.hu/

mindenkihez, de a szakmai kommunikáció a
oldalon történik
Minden osztálynak egy-egy külön felület áll rendelkezésére, amelyben az aktuális információk fognak
szerepelni.
Ezt közvetlen eléréssel a felületen a TANULÓI OLDAL menüpontban, vagy

https://kolgy-

matek.hu/2020/11/digitalis-oktatas_-2020_2021/ oldalon található meg
A feladatok kijelölésének kezdő időpontja és beadási határideje egyértelműen meg lesz jelölve
A feladatok az első periódusban inkább az ismétlésre koncentrálódnak, tehát inkább gyakorlati jellegűek
lesznek (feladat megoldások)
A tananyagokhoz gazdag elméleti támogatás fog rendelkezésre állni, megértéséhez mintafeladatok,
kidolgozott feladatsorok is segítséget nyújtanak. Folyamatos feltöltése mindig a megadott szempontok
alapján fog történni. Ezek eléréséről a megadott táblázatban fognak rögzítésre kerülni
Házi feladat: Az okos telefonnal dolgozók szigorúan töltsék le a word és pdf formátumot, mert az ajánlott
irodalom nem lesz látható

Feladatok elkészítése, dokumentálása
Kézzel írott és/vagy elektronikus formában készíthetők
A kézzel írott tartalmak jpg, jpeg, png, gif formátumban való átkonvertálása szükséges
Az elektronikus formák doc, docx, pdf, xls, xlsx formátumban legyenek

Feladatok visszacsatolása
A feladatokat egy meghatározott e-mail címre kell elküldeni. Minden osztálynak ki van jelölve egy levelező
fiók osztályazonosító@kolgy-matek.hu. A rendszer beállításakor minden osztály értesítést fog kapni.
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

Házi feladat: Aki még nem tanult meg levelet elküldeni, az kérje hozzáértő ismerősei segítségét, de inkább
tanulja meg!
Megjegyzés: Elküldési probléma esetén Facebookon, saját oldalon vagy telefonon szívesen állok
rendelkezésre

Értékelés
−

A táblázatban közvetlen hivatkozás lesz arra vonatkozólag, hogy kitűzött feladat értékelés jellegű
lesz-e vagy sem

−

A gyakorlati beadandók értékelésnél a kutatási feladatok elkészítése az osztályzat értékét növeli.
Ennek kritériuma követhető lesz

−

A felmérés feladatlapon történik

−

Azoknak a tanulóknak, akik az anyagukat nem jelzik vissza, elégtelen minősítés jár

−

Az érdemjegyek kikerülnek a megadott osztályoldalakra, ill. megjelennek a Kréta rendszerben

Megjegyzés: Minden osztály oldalán rendelkezésre áll a Hozzászólások lehetősége, ill. a
Főoldalon egy Kapcsolati űrlap, ahol bármilyen problémát meg lehet írni (technikai
probléma, betegség, halasztási kérelem, reklamáció, egyéb…)…És természetesen Facebook,
Saját e-mail, Levelező fiókok, Telefon
Mindenkinek sikeres felkészülést és jó munkát kívánok!

