
Tájékoztatás szülők részére az otthontanulásról 

 

A digitális oktatás ismét kihívás elé állítja a családokat és pedagógusokat. Ezt a helyzetet csak 

közösen, összefogva lehetséges jól kezelni, segítő és problémamegoldó hozzáállást és 

odafordulást kíván az iskola és a család részéről is.  

A pedagógusok technikai lehetőségeik, tapasztalatuk és kapacitásuk szerint alkalmazzák az 

online felületek által adott lehetőségeket az óráikon.  

Felhívom a figyelmüket arra, hogy a tanórákról a hang és képi felvétel készítése TILOS. Az 

intézmény részéről nem járulunk hozzá a felvételek készítéséhez sem a hagyományos sem 

az digitális térben. Kérem, ezt értessék meg gyermekükkel a visszaélések elkerülése 

érdekében! 

Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat, amelyek a jelenlegi helyzetben az 

eredményes együttműködést szolgálják. 

Tavasszal a digitális oktatással kapcsolatban sok tapasztalatot szereztünk. Az iskola 

kialakította a hivatalos digitális eljárásrendet, ennek megfelelően folyik a digitális oktatás.  

A technikai előkészületek a tanórákba online módon való bekapcsolódáshoz: 

➢  technikai eszközöket készítsék elő időben, még a tanóra megkezdése előtt (feltöltve 

és megfelelő állapotban az informatikai eszközök és a tanuló is      ) 

➢ az órához lehetőleg bekapcsolt kamerával és bekapcsolt mikrofonnal csatlakozzon a 

gyermek, ezt követően a pedagógus kérheti a némítást 

➢ tanórához kapcsolódó felszerelés, könyvek, füzetek, tolltartó is legyen előkészítve 

A csatlakozás menete: 

• A tanuló időben kapcsolja be a telefonját/tabletjét/PC-jét/laptopját, és lépjen be a 

Teams-be, az órarend szerinti csoportba.  

• A tanár indítja a Teams-ben a hívást az aktuális csoportban (pl. 8.a irodalom Anikó 

néni vagy 1.b Marika néni)  

• Kérjük, várják meg, amíg a pedagógus indítja az értekezletet, ehhez kapcsolódjanak!  

• Ha a gyermek belépett a csoportba, látni fogja, hogy az „értekezlet” elkezdődött és 

• a tanuló dolga, hogy csatlakozzon – még akkor is, ha nem küld külön értesítést a 

Teams vagy nem cseng neki külön az eszköze.  

• Tehát a tanár nem személy szerint egyesével hívja a gyerekeket, hanem csatlakozni 

kell! 

• Legyenek pontosak az órakezdésnél, becsengetés előtt 2 perccel érdemes ott lenni! 

 



➢ A Krétában naprakészen tudják követni az órai anyagot és a házi feladatokat.  

➢ Amennyiben a tanuló nem tud jelen lenni az oktatásban online formában sem, pl.: 

nem tudja beküldeni a kért feladatokat, házi dolgozatokat rosszullét, ill.  családi okok 

miatt, kérjük, hogy a megszokott csatornákon keresztül a szülő tudassa a 

pedagógussal. 

➢ Kérjük a szülőket, hogy írásban jelezzék a kapcsolat@szigja.hu e-mail címen, ha az 

otthoni tanuláshoz és az estleges számonkéréshez használatos informatikai 

eszközeikkel probléma merülne fel. 

➢ Probléma esetén javaslom a személyes egyeztetést a szaktanárral a felmerülő 

nehézségeket illetően. 

 

És egy fontos információ: 

A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről 

szóló tavaly novemberi kormányrendeletet kiegészítették az alapfokú oktatással is, így a 

„helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás” most már ingyenesen vehető igénybe az 

általános iskolás gyerekek számára is – írja a péntek este megjelent Magyar Közlöny.  

Az alábbi linkeken olvashatnak bővebben a lehetőségekről: 

https://www.telekom.hu/lakossagi/segitunk/havidijmentesseg?fbclid=IwAR26Vzp2FuHqjKA

AnAAJWuMjQZhqqJfTwWuMHHz_GMiSYQUXETRh9jytctc  

https://index.hu/gazdasag/2021/03/06/ingyenes-internet-marcius-

csaladtamogatas/?fbclid=IwAR0d16EozzgRWIv08GnxMP9ysX-UJYzapLjx7NoeQZmj4tDsA8-

sDaXwlsk  

 

Köszönjük együttműködésüket! 

Az iskola szaktanárai és vezetése  

mailto:kapcsolat@szigja.hu
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2F2021%2F02%2F27%2Fveszelyhelyzetet-kormanyrendelet-magyar-kozlony-koronavirus%2F
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK21037.pdf
https://www.telekom.hu/lakossagi/segitunk/havidijmentesseg?fbclid=IwAR26Vzp2FuHqjKAAnAAJWuMjQZhqqJfTwWuMHHz_GMiSYQUXETRh9jytctc
https://www.telekom.hu/lakossagi/segitunk/havidijmentesseg?fbclid=IwAR26Vzp2FuHqjKAAnAAJWuMjQZhqqJfTwWuMHHz_GMiSYQUXETRh9jytctc
https://index.hu/gazdasag/2021/03/06/ingyenes-internet-marcius-csaladtamogatas/?fbclid=IwAR0d16EozzgRWIv08GnxMP9ysX-UJYzapLjx7NoeQZmj4tDsA8-sDaXwlsk
https://index.hu/gazdasag/2021/03/06/ingyenes-internet-marcius-csaladtamogatas/?fbclid=IwAR0d16EozzgRWIv08GnxMP9ysX-UJYzapLjx7NoeQZmj4tDsA8-sDaXwlsk
https://index.hu/gazdasag/2021/03/06/ingyenes-internet-marcius-csaladtamogatas/?fbclid=IwAR0d16EozzgRWIv08GnxMP9ysX-UJYzapLjx7NoeQZmj4tDsA8-sDaXwlsk

