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Tisztelt Szülők, kedves Gyermekek!
Ahogyan már Önök is értesülhettek, 2021. március 8-tól, 2021. április
digitális távoktatásban fog megvalósulni az Alapfokú Művészeti Iskolai oktatás is!

7-ig

PONTOSABBAN:

- március 8. és 30. között: digitális oktatás
- március 31-én: tavaszi nevelési értekezlet, TANÍTÁS NÉLKÜLI munkanap
- április 1-jétől április 7-ig tart a tavaszi szünet
Jelen üzenetemben a DIGITÁLIS TÁVOKTATÁS lebonyolításához szeretnék útmutatást
nyújtani.
Fontos, hogy ez az Alapfokú Művészeti Iskolai órákra érvényes, kérem, hogy ne keverjék az
általános vagy középiskolaival!
A digitális távoktatást a KRÉTA DKT (Digitális Kollaborációs Tér) modulban kell
megoldanunk, ehhez nyújtok Önöknek segítséget!
FONTOS! Az általános iskolai KRÉTA, illetve a művészeti iskolai KRÉTA más-más
linken keresztül érhető el!
FONTOS! A DKT alkalmazás (egyenlőre) csak a linken keresztül érhető el, a letölthető
KRÉTA applikáción keresztül nem! Ez a napokban változhat!
A mi linkünk: https://klik032462101.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login
(A link folyamatosan elérhető a www.urommuveszeti.com weboldal kezdőlapján!)
•

EZ A LINK mind a szülői, mind a tanuló felülethez, nincs külön-külön oldal!

•

Csupán a belépéskor, a megadott felhasználónév és jelszó az, amely által kicsit másmás felületre érkezünk meg a belépés után!

•

A SZÜLŐI felület azt a célt szolgálja, hogy a szülők nyomon tudják követni a diákok
értékeléseit, hiányzásait, míg a TANULÓI felületet a digitális oktatásban kell
használnia a diákoknak!

•

Az elmúlt félév során minden szaktanár értesítette Önöket, s így Önök, illetve a
diákok is beléptek már a KRÉTA felületre.

•

Az órákon a diákok többségével magát a DKT felületet is kipróbáltuk, használtuk.

A digitális távoktatás menete:
A legfontosabb a szaktanárokkal való egyeztetés!
Ők fel fogják venni Önökkel a kapcsolatot e-mailben/telefonon, s mindenben a
segítségükre lesznek, minden további információt megírnak Önöknek, időpontok,
platformok stb... J

AMIRE MINDENKINEK FIGYELNIE KELL:
A diák egyedül is be tud lépni a KRÉTA DKT modulba, de főleg a kisebb diákoknál kérjük,
hogy ezt eleinte Önök is segítsék.
1. Rákattintanak erre a linkre:
https://klik032462101.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login
2. Beírják, hogy:

Felhasználó név: a diák OM száma (pl.: 7200000000)
Jelszó: a diák születési dátuma kötőjellel (pl.: 2000-01-01)
•
•
•

Miután a diák belépett, ha még nem tette meg eddig, akkor elsőként meg kell adni egy
e-mail címét (lehet saját is, vagy akár szülői), majd kiválasztani egy kis „ikont”,
amely kvázi őt ábrázolja. J
Végül látni fogja a virtuális teret, ott lesznek a „Munkatéren” a tantárgyai.
o Ott látja a tanár által küldött üzeneteket, illetve ő maga is, azon keresztül tud
üzenni.
Amikor egy pedagógus online órát kezdeményez, akkor fenn, a kis „csengő” ikonnál,
pirosan megjelenik egy értesítés. Arra rá kell kattintani, majd a kiadott szövegre, végül
a „Csatlakozás” ikonra.
(Az első online óra során, meg fog jelenni, hogy a diáknak ahhoz, hogy az online órán
részt tudjon venni, telepítenie kell a Cisco Webex Meet alkalmazást is. Ez a felület
fogja segíteni az online konzultációt.)

•

Pár videós segítség a diákoknak: https://www.youtube.com/channel/UCstKRtC5GhboGmqJNZdDUA/videos

Amennyiben kérdés merül fel a KRÉTA, vagy a DKT modul használatával kapcsolatban,
akkor a szaktanár saját e-mail címére írjanak! Köszönöm!

EGYÉNI ÓRÁK ESETÉBEN:
1. A szaktanár és a szülő/diák leegyezteti az online óra időpontját, pl.: kedd 14:00-14:30,
csütörtök 15:00-15:30. stb...
Ez eltérhet az eddigiektől, de minden esetben vegyük figyelembe, hogy a délelőtti
órákkal ne legyen ütközés!

Amennyiben kérdés merül fel az egyéni órákkal kapcsolatban, kérem, hogy
mindenki a saját szaktanárával vagy e-mailben, vagy telefonon vegye fel a
kapcsolatot.

CSOPORTOS ÓRÁK ESETÉBEN:
- SZOLFÉZS ÓRÁK:
KLASSZIKUS ZENE (gitár, gordonka, nagybőgő/basszusgitár, zongora)
Szaktanár: Hovárth Réka (reci.horvath@gmail.com)
NÉPZENE (citera, ének, furulya, hegedű, klarinét)
Szaktanár: Kiss Krisztián (kisskrisztian.1989@gmail.com )
•

A szaktanárok minden hét elején, a DKT modulra, fel fognak tölteni egy
feladatot részletes leírással, esetenként videókkal színesítve.
Ezeket a diákok meg tudják nézni, majd annak mentén, el tudják készíteni az
adott feladatot.

•

A belépés után, a feladat elvégzését követően, mindenkitől azt kérjük, hogy
fotózza be, majd küldje el a DKT modulon keresztül az elkészült feladatot.
Ennek határideje minden héten péntek 18:00!

•

Minden héten lesz lehetőség „online-konzultációra” is a szaktanárokkal. Ebben
az időben segítséget tudnak nyújtani a feladat elkészítéséhez. Ekkor a DKT
online óra funkciót fogják használni.

- KAMARAZENE ÓRÁK:
•

A kamarazene órák lebonyolítása is, elsősorban a DKT modulban történik.

•

A szaktanárok és a diákok egyeztetik, hogy az alábbi lehetőségek közül, mely
az, amelyet kivitelezni tudnak az előttünk álló hetek során:
o A szaktanár „élő, online” órát indít a kamarazene csoport tagjaival.
o A szaktanár kiküldi az adott szólamot felvételen, adott tanulónak, a
tanulók a saját szólamukat kigyakorolják, majd felvételt készítve
visszaküldik a pedagógusnak.
o A szaktanár a KRÉTA, illetve DKT modul által, házi feladatot jelöl ki a
diákoknak.

- KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETIS ÓRÁK:
•

A szaktanárok minden hét elején, a DKT modulra, fel fognak tölteni egy
feladatot részletes leírással, esetenként videókkal színesítve.
Ezeket a diákok meg tudják nézni, majd annak mentén, el tudják készíteni az
adott feladatot.

•

A belépés után, a feladat elvégzését követően, mindenkitől azt kérjük, hogy
fotózza be, majd küldje el a DKT modulon keresztül az elkészült feladatot.
Ennek határideje minden héten péntek 18:00!

•

Minden héten lesz lehetőség „online-konzultációra” is a szaktanárokkal. Ebben
az időben segítséget tudnak nyújtani a feladat elkészítéséhez. Ekkor a DKT
online óra funkciót fogják használni.

Amennyiben kérdés merül fel a képző- és iparművészeti tanszak feladataival
kapcsolatban, akkor kérem, hogy az uromikepzomuveszet@gmail.com e-mail címre
írjanak.

- SZÍNJÁTÉK ÓRÁK:
Szaktanár: Haragonics Zalán (zalan.haragonics@gmail.com )
•
•
•

A színjáték órák szintén a DKT modulon, online órák formájában, vagy
feladat/videó küldés formájában fognak megvalósulni.
A csoport órájának pontos időpontjáról a szaktanár fog információkat küldeni.
FONTOS! Az online órákon a megjelenés MINDENKINEK kötelező! Ha
valaki nem vesz részt, neki hetente külön-külön feladatai lesznek, hogy a
pedagógus értékelni tudja. Akik részt vesznek az online órán, számukra nem
lesz házi feladat kijelölve.

Amennyiben kérdés merül fel a színjáték tanszak feladataival kapcsolatban, akkor
kérem, hogy a zalan.haragonics@gmail.com e-mail címre írjanak.

Kiegészítésként él a Digitális házirendben foglalt pontok mindegyike, illetve az általános és
középiskolai értesítések mindegyike!

Egyéb megjegyzés, kiegészítés:

Amennyiben a DKT modul során akadályokba ütköznek, akkor engedélyezett az egyéb,
videóhívásra-fogadásra, üzenet/feladat küldésre alkalmas alkalmazások használata (pl.: Zoom,
Google Meet, Google Clasroom ...) is!
A DKT modult azonban mindenképp ki kell „próbálni”, s ha működik, azt használni!
A legfontosabb számunkra, hogy a szülők, a diákok és a szaktanárok részére is a legjobb
megoldást mindenki megtalálja, hogy az órákat zökkenőmentesen le tudjuk bonyolítani! J

Előre is köszönjük együttműködésüket!
A weboldalunkon, illetve Facebook oldalunkon, igyekszünk folyamatosan közölni az aktuális
információkat.

Kérdéseikkel fordulhatnak felém is bizalommal az urommuveszeti@gmail.com e-mail címen.
Tisztelettel:
Gulyás Kinga
József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (ÖKO Iskola)
Intézményvezető-helyettes
Elérhetőségeink:
www.urommuveszeti.com
Facebook: Művészeti iskola Ürömön
urommuveszeti@gmail.com

