
1 
 

Digitális munkarend protokollja 

Kossuth utcai feladatellátási hely 

2021. március 8-március 31. 

 

Az EMMI 17/2021. (III. 5.) határozata az iskolákban 2021. március 8- március 31-éig tantermen 
kívüli digitális oktatást rendelt el. A tavaszi szünet április 1-6. között lesz, a tavaszi szünet utáni első 
tanítási nap április 7. 

Gyermekfelügyelet az intézményben nem kerül megszervezésre. Az iskolaépület nyitva marad 
(7.30-16.30), oda indokolt esetben, csak előzetes egyeztetést követően lehet belépni a korábban 
előírt egészségvédelmi óvintézkedések betartásával. 

Az elrendelt digitális munkarend során a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és 
támogatása a pedagógusok és a tanulók között online formában történik. 

A digitális oktatás megszervezésénél azt tartjuk szem előtt, hogy minél kevésbé sérüljön az okta-
tás, valamint, hogy a tanulók minél könnyebben tudjanak hozzájutni a tananyaghoz, a tanulmányi 
követelményeket teljesíteni tudják. 
 
A digitális oktatás során a tananyag, az elvégzendő feladatok mennyisége szigorúan a heti óra-
számhoz igazodik. A tanuló az órarendjének megfelelő időben mindig talál feladatot a felületen. A 
tanóra címe mellett a dátum megadásával is segítjük a tájékozódást.  
 
A szemléltetéshez a multimédiás eszközök széles tárházát használjuk, interaktív lehetőségekkel 
segítjük a tanulást. Ismétléseket, választási lehetőségeket beépítve fokozatosan növeljük a diákok 
szabadságát, önállóságát a tanulási folyamatban. 

A digitális oktatás színtere az egyetem által működtetett E-suli (Moodle) felület. 
A tanulói feladatok az E-suli felületén napi szinten nyomon követhetőek. Annak érdekében,  hogy 
ne ültessük órákig a gyerekeket a gép előtt, elsősorban a meglévő tankönyvek, munkafüzetek 
anyagára építünk.  

Felkészülés: 

 

A kurzusokat még szeptember elején létrehoztuk, felkészültünk a digitális tanrendre való átállásra. 

 

Megvalósítás: 

 

Alsó tagozat: 

 Az alsó tagozatos tanulók osztályonként kapnak kurzust. A 2-4. osztályoknak az idegen nyelv és 

a hittan külön kurzusban jelenik meg. 
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 A minimálisan elvárt online tanórák a következők:  

o magyar 2 óra/hét 

o matematika 2 óra/hét 

o idegen nyelv 1 óra/hét (4. évfolyamon 2 óra/hét) 

o környezetismeret 1 óra/2 hét 

– Etika és más készségtárgyakat nem tartunk online, ezekből a tárgyakból egy projektmunkát 

kérünk, és arra adunk jegyet.  

– Az idegen nyelv órákat kivéve az online alkalmak meghatározása eltérhet az órarendben 

rögzített időpontoktól, azt a tanítók az osztályok sajátságaihoz igazíthatják. 

 

Felső tagozat: 

 A felső tagozaton a tanulóknak tantárgyanként van külön-külön kurzusuk.  

 A tananyag átadása, a feladatok kijelölése, az ellenőrzések az érvényben lévő órarend szerint 

történnek, amely a jelenlegi B heti órarend szerinti haladást jelenti. (Digitális tanrendben nincs 

A és B hét.) Új feladatot minden nap 8-10 óra között tűzünk ki, így a tanulók könnyebben be-

oszthatják az idejüket. 

 Az online órák a digitális munkarendre érvényes órarend szerint kerülnek megtartásra. A digitá-

lis órarend alapja is a jelenlegi B heti órarend. Ebben előre kijelölésre kerültek. azok a tanórák, 

amelyeket kötelezően online tanári jelenlétes formában tartunk meg. A kijelölt órák csak az 

egyes tantárgyakból minimálisan elvárt órákat rögzítik. A szaktanárok az órarendnek megfelelő 

időben (és időtartamban) a minimálisan maghatározottól több órájukat is megtarthatják online 

formában, ha azt legalább a tanórák előtt két nappal meghirdetik. 

 

 A minimálisan elvárt online tanórák a következők:  

o magyar nyelv    1 óra/hét 

o magyar irodalom 1 óra/hét 

o történelem   1 óra/hét 

o matematika    2 óra/hét 

o idegen nyelv1     2 óra/hét 

o idegen nyelv2     1 óra/hét  

o fizika       1 óra/hét 

o kémia       1 óra/hét  

o biológia       1 óra/hét 

o földrajz 1 óra/hét 

o természetismeret. 1 óra/hét 

 A többi tárgyból alkalmanként kéthetente 1x tartunk online órákat. 
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Tanórán kívüli foglalkozások 

A digitális munkarendben is tarthatóak tanórán kívüli foglalkozások pl. fejlesztő órák, korrepetálá-

sok, szakkörök stb.   

1-2. évf.  

A felsőbb évfolyamokhoz hasonlóan saját készítésű segédanyagokkal is igyekszünk támogatni a 

mindennapi munkát ppt- vel, interaktív tananyaggal is (sutori.com, www.genial.ly). Hasznosnak 

tartjuk (gyakorláshoz, ismétléshez és szívesen csatolom) a kollégák által készített pedagógiai, 

szakmai anyagok beépítését is: LearningApps Tankocka, OkosDoboz valamint a Wordwall interak-

tív feladatait, youtube „kis videókat”. 

Tanulóink számára a szöveges értékelés folyamatos, segítve a további sikeres egyéni fejlődést.  

Törekszünk a tanulói érdeklődés fenntartására, játékos feladatok beépítésével, mindennapos si-

kerélmény biztosításával. Az E-suli felületén információcserére kölcsönösen használjuk az „Üze-

netmenüt”, a webináriumokon pedig az online találkozás lehetősége is folyamatosan biztosított. 

Szükség esetén a tananyagokhoz hangüzenetet készítünk, csatoljuk az önellenőrzés és önértékelés 

anyagát is, egyéni haladási ütemet biztosítva. 

A tananyagok továbbítására szükség esetén egyéb lehetőségeket is használunk az E-suli felületével 

párhuzamosan: / Messenger/ Facebook (osztály csoportba)/ Google Classroom (szülői igényektől/ 

lehetőségektől függően osztályonként eltérő). 

Az etika és a készségtárgyak estében havi 1 alkalommal kapnak a gyerekek feladatot, projektmun-

ka keretében. Figyelembe véve eszköz- és anyagigény esetén az otthoni lehetőségeket. 

A tanulók részvétele:  

Az iskola házirendjének megfelelően a tanulók a digitális munkarendben is kötelesek feladataikat 

legjobb tudásuk szerint a megadott határidőre elvégezni. Kötelesek az online tanórákon személye-

sen megjelenni, távolmaradásukat igazolni, mulasztásukat tanáraikkal egyeztetve pótolni. A meg-

felelő online tanórai részvétel feltétele, hogy a tanuló mikrofonnal lépjen be, tanára kérhesse a 

kamera bekapcsolását. 

A kiadott feladatok elvégzésének elmulasztása tantárgyi elégtelen érdemjegyet eredményez, kivé-

ve, ha a tanuló igazoltan mulaszt (pl. beteg).  

Nyilvánosság 

Jelen dokumentumot a nevelőtestület jóváhagyása után az iskola honlapján tesszük elérhetővé. 

 

Debrecen, 2021. március 5. 

Sápiné Bényei Rita sk.                             Tóvizi Erika Ilona sk. 

int.vez.-helyettesek 

http://www.genial.ly/

