DIGITÁLIS oktatás rendje

Platformok, felületek:
1. Egységes platform a google rendszere, melyhez minden tanuló és minden oktató
hozzáférést kapott (cserhati-edu.hu végű mail-címek).
2. A tananyagtartalmakat, feladatokat tekintve az oktatók és a tanulók közötti hivatalos
kapcsolattartás felülete a Classroom, amely kiegészülhet egyéb módokkal:
Facebook/messenger csoport, e-mail esetleg telefon.
3. A tanórai munkán kívüli esetekben a kapcsolatfelvétel a KRÉTA-rendszer felületén
történik, ahol minden oktató elérhető, ott a tanulók és a szülők is megkereshetik.
4. Az oktatói munka adminisztrálása is a KRÉTA-naplóban történik, illetve a hivatalos
kapcsolattartás felületén rögzül.
Munkarend
5. Az online oktatás az eddigi órarend szerint folyik, a tanórák kezdési időpontja
változatlan. Ennek megfelelően az órarend szerinti első óra kezdési ideje 7 óra 15 perc.
6. A november 10. - november 13. közötti időszakban a külső gyakorlati helyeken
szervezett tanórák még megtartásra kerülnek.
Számonkérés
7. Az online dolgozatot az oktató köteles legalább 1 héttel az íratás előtt bejelenteni.
8. Ha a tanuló előre jelzi, hogy nem tudja megírni az online dolgozatot, az oktató még egy
alkalmat biztosít számára a dolgozat pótlása érdekében.
9. Az online dolgozatok kizárólag az órarendi időpontban kerülhetnek megíratásra az
ütközések elkerülése végett.
10. A feladatok beadási határidejét az órarendben szereplő időpontokhoz kell igazítani.
11. Amennyiben a tanuló nem teljesíti az elvégzendő feladatokat, elégtelen érdemjegyet
kap.
12. Amennyiben a tanuló nem teljesíti a beadandó feladatok legalább 60%-át, köteles
osztályozó vizsgát tenni.
Elvárások a diákok felé
13. A tanuló a Classroomot naponta legalább két alkalommal köteles meglátogatni,
áttekinteni.
14. Amennyiben az oktató megkeresést indított a hivatalos felületen, a tanuló köteles 1
napon belül felvenni vele a kapcsolatot. Ha hivatalos felkérésre sem teszi ezt meg, akkor
az adott tantárgyból elégtelen osztályzatot kap az adott a félévben.
15. Az online óráknak legfeljebb 10%-áról hiányozhat a diák, a távolmaradását pedig
jeleznie kell a tanárnak.
16. A kiadott feladatokat határidőre fel kell tölteni. Ennek elmulasztása elégtelen
osztályzatot von maga után.

