
A DKT használatához nincs szükség semmilyen további adatfeltöltésre az osztályok,

csoportok, tanulók, tantárgyak és tanórák adatai a KRÉTA rendszerből

automatikusan frissülnek és azonnal rendelkezésre állnak!

A KRÉTA Digitális Kollaborációs tér - rövidítve DKT – a

KRÉTA új modulja, amely segíti a tanárok és a diákok

digitális online együttműködését, kommunikációját és a

feladatok kiadását, szükségtelenné téve egyéb oktatási

szoftverek használatát.

A KRÉTA Digitális Kollaborációs tér - rövidítve DKT – a

KRÉTA új modulja, amely segíti a tanárok és a diákok

digitális online együttműködését, kommunikációját és

a feladatok kiadását, szükségtelenné téve egyéb

oktatási szoftverek használatát.



Bármilyen infokommunikációs eszközön (asztali gép, laptop, táblagép, mobiltelefon)

használható, a rendszer megjelenítése alkalmazkodik az eszköz képméretéhez és felbontásához!

A tanárok saját üzenőfalaikon keresztül kommunikálhatnak diákjaikkal vagy privát

beszélgetéseket (chat) folytathatnak.

A pedagógusoknak lehetőségük van a rendszeren keresztül kiadni a házi- vagy órai feladatokat,

valamint ezekhez a feladatokhoz fájlokat is csatolhatnak.

A diákok egyszerűen beadhatják a feladataikat és nyomon követhetik az értékelés folyamatát is!

A munkaterek és a tanórák segítségével a tanárok és diákok egyszerűen rendszerezhetik a

feladataikat és teendőiket.

A KRÉTA Digitális Kollaborációs Tér legfontosabb jellemzői és alapvető 

funkciói, a hagyományos és digitális oktatás támogatására





A nyitólapon láthatók a teendők, ahol a Kollaborációs Térben 

elvégzendő feladatok jelennek meg!







A munkaterek segítségével a tantárgyfelosztás és a tanórák alapján 

lehet hatékonyan rendszerezni a feladatokat!



A tanári- és a munkaterek üzenőfalain keresztül a pedagógusok és 

diákjaik gyorsan és egyszerűen kommunikálhatnak egymással!





A tanárok – a többi diák által nem látható - privát beszélgetéseket is 

folytathatnak a saját tanulóikkal!





A házi feladatokat a KRÉTA rendszerből és a DKT-ból is be lehet írni, 

továbbá nyomon követhetők a tanulók által beadott feladatok!



A házi feladatok szövegét tetszőlegesen lehet formázni, továbbá  

fájlokat és Internetes linkeket is lehet csatolni a feladatokhoz!



Nyomon lehet követni a tanulók feladatainak státuszát. A DKT-ban beírt 

értékelések automatikusan a KRÉTA rendszerbe is bekerülnek!





Az órai feladatok – hasonlóan a feladatlapokhoz vagy dolgozatokhoz –

több feladatból állhatnak, melyeket egyesével lehet kiadni a tanórákon!



Az órai feladatoknál is ellenőrizhetők a tanulói tevékenységek és a 

feladataik készültségi állapota. 



A tanulók által beadott órai feladatokat pontszámmal lehet értékelni, 

majd – egy dolgozathoz hasonlóan – a végén osztályozni!



A DKT további fejlesztései a tanév során


