Tájékoztató az e-Kréta online tanítást segítő funkcióiról

Kérjük a diákokat és szüleiket, hogy alakítsanak ki egy tanulási ütemtervet (célszerű az
órarend szerinti beosztást követni). Ezt a folyamatot tanáraink , vázlatokkal, linkekkel,
elvégzendő feladatokkal támogatják, amit az alábbi módon érhető el:
1. Hívják be a frater.hu honlapot, és ott jobboldalon kattintsanak az e-napló ikonra. Az enapló felületére való belépéshez
felhasználónév: a diák oktatási azonosítója (11 jegyű) és
jelszava a születési dátum kötőjelekkel, pl. 2001-03-16.
2. Belépés után egyből láthatóvá válik az üzenőfal, amin fontos információkat teszünk
közzé.(faliújság-üzenetek)
3. A fenti menüsor órarend ikonjára kattintva megjelenik a heti órarend. Az aktuális órát
kiválasztva, baloldalt, az óra adatai alatt megjelenik a házi feladat fül, amit kiválasztva
láthatóvá válik az a tartalom, amit a tanár oda feltöltött. Itt nem csak megnézni lehet a
leírtakat, hanem hozzászólást is lehet tenni (pl. kérdést) az ÚJ HOZZÁSZÓLÁS gomb
segítségével.
4. Fontos még a fenti menüsor üzenetek gombja is. Ide kattintva olvashatók a nekünk
érkezett üzenetek, amelyhez - az egyéb levelezőrendszerekhez hasonlóan csatolmányt is küldhet a feladó, így ezen érkezhetnek feladatlapok és egyéb anyagok,
pl. egy ppt.
5. Természetesen lehetőség van válaszolni, az új üzenet írása funkcióval.
Ilyenkor először a címzett(ek)et kell kiválasztani a felkínált opciók közül (címzettek
hozzáadása gomb), majd a kiválasztott személy(ek) neve előtti jelölőnégyzet kipipálása
után alul a címzettek hozzáadása gombra kattintani.
Meg lehet jelölni az üzenet tárgyát, majd a szövegdobozba beírni magát az üzenetet.
Csatolmányként küldhető pl. egy kitöltött feladatlap, beszkennelt rajz stb, csakúgy mint
a levelezőrendszerekben.
Ezeken a helyeken minden tanár a saját órájához MINDEN ALKALOMMAL tölt fel
anyagokat, üzen a diákoknak, és az ott közölt módon várja a visszajelzéseket. Mivel a tanárok
számára a napi órák csak az aktuális nap reggelétől írhatók be, egy nap csúszással jelennek
majd meg az anyagok, (a 03.16-i anyag legkésőbb 03.17-én reggeltől látható). Kérjük mindenki
szíves türelmét, mindenkinek sok újdonságot rejt ez a munkaforma. Emellett online
elérhetőséget is biztosítunk, aminek lehetőségéről a másik csatolmányban adunk tájékoztatást.
Probléma esetén jelezzenek az osztályfőnöknek, vagy érdeklődjenek az iskola telefonszámán!

