
Tisztelt Szülő, kedves Tanuló! 

Ebben a rövid tájékoztatóban szeretnénk bemutatni az informatikai felület használatát, amit 

a továbbiakban használni kell majd a tanuláshoz. Ezen a felületen valósul majd meg 

reményeink szerint a digitális oktatás. Ahogy minden új rendszer bevezetésekor, így itt is 

elfordulhatnak problémák, felmerülhetnek kérdések, amelyeket igyekszünk nagyon rövid időn 

belül megválaszolni megoldani. Első lépésként a felületre való bejelentkezést szeretném 

megmutatni nektek. A KRÉTA rendszerben kiküldésre kerülnek majd a hozzáféréshez 

szükséges információk. Az eléréshez csak egy böngészőre van szükség, vagy mobileszközön az 

alkalmazásra (Teams). 

Az oldal címe: login.microsoft.com 

 

Itt szükséges megadni az adatokat (felhasználónév, jelszó) amelyek KRÉTA-ban kiküldésre 

kerülnek. A bejelentkezés után a következő fogad bennünket, ahol a Teams alkalmazást 

(pirossal kiemelve látható a képen) kell elindítani: 

 

Az alkalmazások minden regisztrált felhasználó számára ingyenes használhatók, és alkalmasak 

a feladatok elkészítéséhez. A központi alkalmazás a Teams lesz majd, ahol minden osztálynak 

saját csoportja van. 



Belépéskor láthatjuk a tanuló csoportját (osztályát): 

 

A bal oldali sávon pedig azokat az eszközöket láthatjuk, amelyeket a csoport tagjaival 

megosztva használhatunk. 

Tevékenység: Értesítés, ha valami történik a csoportban 

Csevegés: Privát beszélgetéseket lehet folytatni a csoport tagjaival 

Csoportok: Az osztály csoportját lehet elérni 

Feladatok: A kiadott tananyag és a feladatok lesznek megtalálhatók majd ezen a részen 

Hívások: kapcsolatba lehet lépni hang vagy kép formájában a csoport tagjaival 

Fájlok: a feltöltött anyagokat lehet megtalálni ezen a felületen 

Ha belépünk a csoportunkba akkor bal oldalon a tantárgyakat láthatjuk és az ablak felső 

sorában az előzőhöz hasonló elemeket találunk. 

  



Ha belépünk a csoportunkba akkor bal oldalon a tantárgyakat láthatjuk és az ablak felső 

sorában az előzőhöz hasonló elemeket találunk. 

 

Ha belépünk a csoportunkba akkor bal oldalon a tantárgyakat láthatjuk és az ablak felső 

sorában az előzőhöz hasonló elemeket találunk. 

A bejegyzések elemre kattintva a csoport beszélgetéseket láthatjuk. Az itt közzétett üzenetek 

a csoport összes tagja számára láthatók, olyan, mint egy üzenőfal. Az alábbi képen látható 

részen lehet az üzenetet megírni és persze többféle elemet lehet az üzenethez csatolni. 

 

Az üzenteket meg lehet válaszolni és persze hangulatjelekkel is jelezhetjük véleményünket, 

mint a nagyobb közösségi oldalakon. 

 

  



Feladatok 

Minden tantárgy csatornáján lesznek majd a feladatok. A tananyag és a feladatok kiadása ezen 

a részen fog történni. A képek segítségével egy példával vezetem végig a folyamatot. A felület 

egy része még nem került lefordításra, de reméljük hamarosan ez is megtörténik. Nézzük 

akkor milyen elemei vannak ennek a résznek. 

Upcoming: elkövetkező feladatok, amelyek még nem megnyithatók 

Assigned: az elvégzendő feladatok 

Completed: az elvégzett feladatok 

A példánál maradva egy elvégzendő feladat van a „Teszt feladat”. A feladat neve alatt 

szerepel a beadás határideje. 

 

A feladatot kiválasztva megjelenik a feladat leírása. A példa feladatban öt feladatot kell 

megoldani. A jobb oldalon található a feladat megoldásáért járó pontszám (points). Az alatta 

lévő „My work” résznél lehet a feladatot beadni a „+” gombra kattintva 

 

 



A „+” gombra kattintva több lehetőség közül választhatunk. Ha a microsoftos felületen 

állítottunk elő tartalmat akkor az közvetlen megjelenik a listában. Ha a feladatot itt kezdjük el 

akkor a „New File”-ra kattintva kezdhetjük meg a feladatok megoldását, és ha  a 

számítógépünkön, digitális eszközünkön van az elkészített munkánk (pl. egy fotó az elkészült 

munkáról) akkor az alul lévő „upload from this device” részre kell kattintani. A kiválasztás 

esetleg feltöltés után aktív lesz az „Attach” feliratú gomb és ezzel megkezdődik a feltöltés. 

 

Ezek után már csak egy lépés maradt hátra, a „Turn in” feliratú gombra kattintva beküldeni a 

feladatot. 

 


