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2020. március 16-tól a tanítás újszerű formában, digitális úton történik. A digitális munkarenddel 

kapcsolatos információkat az e-Krétán keresztül kiküldjük a tanulóknak, szülőknek, valamint a 

www.kultsar.hu oldalon a „Rendkívüli helyzet” menü alatt igyekszünk tájékoztatást adni és 

segítséget nyújtani.   

 

A tanulmányi előrehaladás ellenőrzése, beszámoltatása, értékelése elektronikus, digitális úton 

történik (elsődlegesen az e-Kréta felületet használjuk, emellett a Google tanterem, email, 

facebook-csoport, messenger stb.) 

 

A napi tanítási időszak 8.00-14.10-ig tart. Ez idő alatt a tanulóknak a kiküldött tananyaggal, 

feladattal kapcsolatban módjukban áll kérdéseket feltenni a tanároknak, segítséget kérni a 

tanuláshoz (a tanárok az órarend szerinti órákban állnak rendelkezésre). A tanár előzetes 

értesítése alapján videós órát tart az órarend szerinti órában. 

 

A kiküldött, kiadott feladatok ellenőrzése elsődlegesen a megoldások visszaküldésével történik 

(pl. munkafüzet képe, vagy az önálló feladat szerkesztett dokumentum elektronikusan vagy a 

kézírással készített feladat fotója). Tesztek esetén a tanár azonnal látja az elvégzett feladatot, a 

tanuló pedig többnyire a teszt kitöltésével az eredményről is azonnali értesítést kap. Videochat 

alkalmazásakor szóbeli ellenőrzés is történhet. A videós óráról előre, legalább egy nappal a 

tanóra előtt értesítést kapnak a tanulók. 

 

A digitális írásbeli beszámoltatás formái: 

- beszámoló 

- teszt 

- témazáró teszt 

- projektfeladat 

- ppt készítés 

   

A digitális írásbeli beszámoltatás rendje: 

- Egy-egy tanóra tananyagáról beszámoltatható a tanuló.  

- Néhány tanóra (kisebb téma) számonkérése előre bejelentett időpontban vagy  

 határidőre történik. 

- A témazáró teszt időpontját legalább egy héttel az íratása előtt be kell jelenteni  

            (időkorláttal ellátott teszt).  

 

Az írásbeli beszámoltatás súlya (százalék/érdemjegy) és az érdemjegyek súlyozása a 

Pedagógiai Programban meghatározottak alapján történik.  
 

Az ellenőrzés folyamatosan történik. A beszámoltatás a tananyag mennyiségétől (óraszámától) 

függően történik. Ajánlott havonta egy alkalommal érdemjegyet adni, de félévente legalább 3 

alkalommal érdemjeggyel értékeljük a tanulókat.  

 

A tanuló az évfolyam tantárgyi tanulmányi követelményeit a digitális oktatásban való részvétellel, 

a beszámolók, tesztek megírásával, szóbeli (videós óra) felelettel teljesíti. A tanuló a digitális 

oktatásban való részvételét a rendszeres visszajelzésekkel (feladat elvégzésével, a tanár felé történő 

visszacsatolással stb.) igazolja. A tanuló a kiadott beszámolókat és teszteket a tanár által előírt 

módon, időben és/vagy határidőre elkészíti. A digitális oktatás során az osztályzatra kiadott 

és el nem végzett feladatok értékelése elégtelen. A tanuló az évfolyam követelményeit teljesíti, 

amennyiben minden tantárgyból legalább elégséges év végi osztályzatot kap. 

 

Jó egészséget és jó munkát kíván mindenkinek a Kultsár tanári kara! 

http://www.kultsar.hu/

