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Digitális munkarend alatt a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása 

online módon, személyes kapcsolattartás nélkül történik. A tanulók a tananyagot digitális 

támogatással naponta otthon kapják meg és sajátítják el. Digitális munkarend bevezetése során 

a Moodle távoktatási platformot használjuk, amelybe a tanulók és a tanulók is egyéni kódokkal 

léphetnek be.  

Digitális munkarend alatt egy vezető mindig az intézményben tartózkodik. A pedagógusok 

home office-ban dolgoznak. Minden pedagógus heti szinten minden tantárgyból minden 

csoportjának tölt fel tananyagot a Moodle felületére, amelyet a tanulók otthon, a saját 

tempójukban sajátítanak el. A tananyagok feldolgozásának megsegítésére online konzultációs 

időpontokat, illetve Webináriumokat biztosít minden pedagógus. A Webináriumok időpontja a 

moodle felületen érhető el. A tanulókkal, illetve a szülőkkel való kapcsolattartásra Facebook és 

Messenger csoportokat hoztunk létre. A megoldott feladatokat és beadandókat is a Moodle 

platformra tölt-hetik fel a tanulók, és az online tesztelésre is ez a portál szolgál. A számonkérés 

történhet élő webináriumon keresztül felelet formájában, illetve online tesztek, beadandók 

formájában. Az e-naplóban beállított jegyekkel értékelünk digitális munkarend alatt is. 

A digitális munkarend alatt a következő módszereket alkalmazzuk: 

• A tananyag kiküldése, átadása az online felületen keresztül. 

• A tananyag meghatározása a taneszközök segítségével (tankönyv, munkafüzet stb.) 

• Instrukciók küldése a tananyag feldolgozásához 

• Bemutató ppt, vázlat küldése 

• Digitális tananyagok kijelölése, feldolgozása linkekkel, kérdésekkel 

• A tananyag feldolgozása a diákok által 

• A kiadott tananyagok értelmezése 

• Online / papír alapú feladatok megoldása 

• A feladatok visszaküldése online / papír alapú feladatokat fotózva 

• A tananyag számonkérése, ellenőrzés, értékelés 

• Írásos formában (kézzel írva lefotózva, legépelve, ppt készítése) 

• Online tesztek kitöltése 

• Szóbeli számonkérés 

 

A gyermekekről hang- és képfelvétel csak szülői egyeztetés és hozzájárulás után kérhető be, az 

értékelés után a felvételeket törölni kell. 

 

A pedagógus feladata: 

• Rendszeres kapcsolattartás a diákokkal 

• A tananyag és segédanyagok eljuttatása a diákokhoz, azokon a napokon, amelyeken 

kijelölt tantárgyi idősáv vagy tanórai időtartam van (8-16 óra között). 

• Feladatok kiosztása, ellenőrzése, javítása 

• Ellenőrző dolgozatok (tesztek) készítése, értékelése 

• Témazáró dolgozat készítése, értékelése 

• Értékelés elmulasztott határidő esetén: Először a pedagógus a diákot figyelmezteti, 

pótlási idő 2 munkanap. Azt követően a szülőt értesíti az e-napló felületen, pótlási idő 

3 munkanap. Ha a diák ezután sem készíti el feladatát, elégtelen osztályzat adható. 

• SNI, BTM-N tanulók problémájának figyelembe vétele 




