
Kedves Tanulóink! 

Az elmúlt hétvégén és a hét első két napján kollégáink fáradságos munkával elkészítettek minden 

tematikát, tananyagelérést és linkgyűjteményt amire szükség lesz a következő időszakban. 

Az eddigi órarend csak alapot képez a haladáshoz, vagyis nem lehet és nem is kell az eddigi napi 

menetrendet követni, hiszen ez a távoktatásos módszer nem erről szól. 

Az új felépítés a következő lesz: 

Online óra – ez lehet tananyag elküldése, tankönyvi oldalszámok megadása, instrukciók írásos vagy 

chat-video formában, vagyis a pontos feladat és tananyagkijelölés 

Konzultációs óra – a megadott online óra anyagok megbeszélésére, pontosítására szolgáló óra. 

Az Online óra az órarendi napon lesz vagyis azon a napon lesz a Moodle felületen elérhető a tananyag 

és a leírás, hogy mit is kell otthon elvégeznetek vele. 

Ezt követően szintén a Moodle felületen tudtok feltenni kérdéseket a tanárnak és Ő is el tud érni 

mindenkit.  

A harmadik óra forma a beszámolás lesz, erről szintén leírást és később értesítést küld a szaktanár, 

ezekre szintén az órarendi napokon kerül sor terveink szerint két hetente, de azoknál a tárgyaknál, 

ahol állandó értékelésre is szükség van a terület természetéből fakadóan, ott folyamatos értékelés 

lesz. Ez nem állandó dolgozatokat jelent, hanem azt, hogy a megbeszélés során a tanár értékel.  

Meg szeretnénk nyugtatni mindenkit, hogy maximálisan arra törekszünk, hogy segíteni és támogatni 

tudjunk benneteket, de ehhez arra is szükség van, hogy ti is tegyetek meg mindent a 

tanulmányaitokért, így mindenkinek jó jeggyel zárulhat az év. 

Kedves Végzősök 12. és 13. valamint 14. évfolyamon! 

A közelgő vizsgák miatt rátok extra figyelmet fordítunk, így kérünk benneteket, hogy folyamatosan 

figyeljétek a feladatokat, tanácsokat, instrukciókat az Moodle felületen és a Krétában. 

A Moodle felületre a hálózatra belépési felhasználónév és jelszó kombinációval tudtok belépni. 

Figyelem! Ez nem a Kréta belépési felhasználónév és jelszó, hanem a számítógépes belső hálózatra 

amivel beléptetek. Mivel mindenkinek van/volt informatika órája, mindenkinek van ilyen azonosítója. 

Ha mégsem tudsz belépni azonnal vedd fel a kapcsolatot a moodle@gr-szechenyi.hu címen a Moodle 

csapattal, akik válaszként meg tudják adni a kódokat.   

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a digitális munkarend azt jelenti, hogy ti otthon maradtok és 

otthonról teljesítitek a követelményeket, nem szünet, nem vakáció, hanem komoly felelősség és 

munka mindenki részéről. Valószínűleg az elmúlt időszak legnehezebb próbatétele lesz, de mint 

minden mást ezt is megoldjuk, véghez visszük. A mi célunk csak és kizárólag az, hogy nektek 

problémamentesen záruljon a tanév, sikerüljenek a vizsgák. 

Amint új információkat kapunk azonnal közzé tesszük a weboldalon, a Kréta rendszerben és a Moodle 

felületen egyaránt. 

Sok sikert nektek és nekünk is, hiszen együtt vagyunk Széchenyisek! 

Vezetőség 
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