Kedves Diák!
2020. november 12-étől átálltunk a digitális oktatásra. Célunk az, hogy továbbra is biztosítsuk
az érettségi és a szakmai vizsgákra való gördülékeny felkészülést, valamint a
továbbhaladáshoz szükséges ismeretek átadását.
A kapcsolattartás az osztályfőnököddel a hagyományos, már bevált módokon történik. A
digitális oktatás a Google Tanterem/Classroom rendszerében fog megvalósulni, ehhez
kapcsolódóan a következő lesz a tennivalód:
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Aki még nem tette meg, hozzon létre egy gmail-postafiókot. Olyan bejelentkezési nevet
kell megadnod, amelyből egyértelműen következtethetünk a személyedre (pl.:
vezetéknév + keresztnév; cica28 NEM jó!)
A fiókba belépve a Google-alkalmazások között válaszd ki a Google Tanterem
funkciót.
Itt kell felvennetek az összes tantárgyat („jelentkezés a kurzusra”) a plusz jelre
kattintva.
A kurzusokhoz a belépő kódokat az osztályfőnöktől vagy az oktatóktól fogod
megkapni. Amint megkaptad, jelentkezz be. A továbbiakban a tananyagot, a
feladatokat, a számonkéréseket ezen a csatornán továbbítjuk. Amennyiben problémád
van, ugyanitt jelezheted.
Az órákat az eredeti órarend szerint tartjuk meg. Ez azt jelenti, hogy a tanítási idő alatt
kötelességed jelen lenni, részt venni az előre egyeztetett online órákon, feladatokat
fogadni, elkészíteni és visszaküldeni. Az online órán köteles vagy a
telefonod/számítógéped kameráját bekapcsolni és használni.
A hiányzásotokat nem rögzítjük a KRÉTA rendszerben. Azonban kötelességed, hogy
a szaktanártól kapott feladatokat az általa meghatározott időpontig teljesítsd.
Amennyiben nem teljesíted az egyes feladatokat, úgy elégtelen osztályzatot kapsz.
Ha nem áll rendelkezésedre a megfelelő eszköz/internet-elérés, keresd meg az
otthonod közelében található nyilvános internet pontot, vagy az iskolában is tudod
használni ezeket az eszközöket. Erre tanítási napokon 9 és 13 óra között van lehetőség,
előre bejelentett módon. A bejelentést legalább 3 nappal korábban kell megtenni az
igazgatóhelyettesnek e-mail-ben (antonia@fodorj-szeged.sulinet.hu) vagy az iskola
telefonszámán (62/548964), megerősítő válasz után használhatod az iskola eszközeit.

A legfrissebb információkat iskolánk honlapján (http://fjk.sulinet.hu/) és facebook oldalán
(https://www.facebook.com/fodor.szeged/)
találod.
Kérlek
folyamatosan
kísérd
figyelemmel ezeket!
Kérlek, hogy ebben az új tanulási formában is vedd komolyan a kötelezettségeidet és a tőled
elvárható legjobb módon teljesítsd azokat.
Szeged, 2020. november 11.
Dombovári Tamás igazgató sk.

