Kedves Gyerekek!

Nagyon nehéz és nagyon fontos időszak következik az életetekben. A kialakult helyzet új mindenki
számára. Rettentően fontos, hogy otthon tanuljatok. Ez nektek most nem szünet, nem vakáció, ez
TANULMÁNYI IDŐ. Jegyet fogtok kapni az otthoni tanulásotokra. A pedagógusok minden nap elküldik
nektek a KRÉTA rendszeren keresztül a tananyagot és a hozzá tartozó magyarázatokat, segédleteket,
videókat. Ezeket minden nap meg kell néznetek, a feladatokat meg kell oldanotok és választ is kell
küldenetek a pedagógusoknak. Bármilyen fontos kérdésetek van erre az email címre írhattok:
segitunkgyerekek@gmail.com
A KRÉTA rendszerben is írhattok a pedagógusoknak személyes üzenetet.
Hogyan tudtok belépni a KRETA rendszerbe:
1. lépés:
A honlap címnek a következőt írjátok be: https://klik200915007.e-kreta.hu
Ne a google keresőbe írjátok be, hanem a honlap cím helyére:

2. lépés
Az osztályfőnöködtől kapott dokumentumon rajta van az oktatási azonosítód (11 számjegyből álló
számsor), illetve a jelszavad. Az oktatási azonosítód a felhasználóneved, a jelszó pedig a jelszavad. A
jelszónál vigyázz az elválasztásra – jellel kell az évet és a napot elválasztani pl.: 2020-03-16
Írd be szépen.

3. lépés
Belépést követően kattints az órarendre, hogy lásd milyen tanóráid vannak az adott napon és meg
tudd nézni a tananyagot és a házi feladatot.

4. lépés
Kattints rá egy tanórádra!

5. lépés
A felugró ablak után bal oldalon kattintsatok a Házi feladat fülre. Ott láthatjátok mit kell otthon
tanulnotok, segédlettel, magyarázattal, valamint ajánlásokkal. Amennyiben van házi feladat is azt a
jobb oldalon lévő Új hozzászólás menüpont megnyomása után tudjátok megválaszolni.

6. lépés
A felugró ablakba be kell gépelned a választ, majd a jobb oldalon lévő mentés gombra kattintva
tudod elküldeni a pedagógusnak a válaszodat.

Ezzel kész is.
További segítséget az még egy youtoub-os videó is a KRÉTA rendszer használatáról, kérünk Titeket
nézzétek végig:
https://www.youtube.com/watch?v=ZqMrVRBAX1g&feature=youtu.be

Akik telefonon keresztül szeretnének belépni a KRETA alkalmazásban a következőt válasszák:

Kellemes tanulást kívánunk, vegyétek nagyon komolyan.

