
 

 

Tisztelt Szülők! 

Az IKT kompetenciák jelentősége, a diákok felkészítésének szükségessége a jövő (és a jelen) 

digitális kihívásaira megkérdőjelezhetetlen. Ez eddig is köztudott volt, és az elmúlt időszak is 

ezt igazolta. Ezért egy olyan rendszert szeretnénk alkalmazni, melyben a diákok önállóan el 

tudnak igazodni, a tanulásban elsősorban tanári irányítással és segítséggel képesek 

elsajátítani a tananyagot. Ez a rendszer a tanórai munkához, házi feladatok megírásához, 

illetve, ha szükséges, akkor a digitális munkarendre való átállás során is segítséget nyújt az 

oktatásban részt vevőknek. Lehetővé teszi azt, hogy intézményi szinten egy felületet 

használva, kicsik és nagyok is képesek legyenek haladni a tananyaggal. Természetesen 

figyelembe véve az iskola és a családok adottságait, lehetőségeit. 

Erre megoldás az Office 365 alkalmazás ezen belül is a Teams használata.  

Az O365 Teamsben a szervezethez tartozó tagok tetszés szerinti zárt csoportjait lehet 

létrehozni. Ezek a csoportok tehát csak a tagok számára láthatók és a kommunikáció mellett 

feladatok kiosztására, beszedésére, szervezési feladatok elvégzésére is alkalmasak.  

A rendszer használata minden közoktatásban tanuló diák és tanár számára ingyenes. 

Mindenki kap hozzá egy 1TB-os (az otthoni géppel szinkronizálható) OneDrive tárhelyet és a 

legújabb Office programok ingyenes telepítésének lehetőségét. Ezen kívül 

internetkapcsolattal az Office programokat telepítés nélkül, online is használhatjuk.  

 

A Office365 egy olyan rendszer, amit (vagy hasonlót) használnak egyes vállalatoknál, ezért 

aki diákként megtanulja használni, az olyan dolgot tanul meg, aminek tényleges hasznát 

láthatja későbbi munkája során.  

Fontos jellemzők:  

✓ korlátok nincsenek (életkori megkötés például), intézményi szintű ingyenesség,  

✓ biztonságos (csak az intézményen belüli személyeket éri el a tanuló), oktatási célú 
alkalmazás,  

✓ az egész csomag letölthető a gépre, nem kell böngészőben megnyitni (a gyerekeknek 
könnyen és biztonságosan kezelhető, reklámok és kéretlen tartalmak nélkül),  

✓ a feltöltött tartalmakat szinkronizálja a program, így bárhonnan elérhetővé válnak a 
megosztott dokumentumok (amennyiben van netes kapcsolat),  

✓ a frissítések automatikusak (folyamatos újdonságok),  

✓ hosszútávon használható ebben a formában, nem kell mindig új felület kezelését 
megtanulni,  

✓ nem kell máshova ugrálni, egy felületen, hatékony az együttműködés az érintettek 
között,  



 
 

✓ nem igényel nagy beruházást (például a telefonhoz kapott fülhallgatóval is jól működik a 
Teams-meeting)  

✓ online órák, értekezletek megtartásának lehetősége,  

✓ bárhonnan használható, csak net kell,  

✓ telefonra is letölthető, ez megkönnyíti a dokumentumok – dolgozat, rajzok stb. - 
visszaküldését (a lefotózott tartalmat nem kell áttölteni más eszközre, egyből 
visszaküldhető),  

✓ későbbi tanulmányaik során, (előfordulhat, hogy a munkájuk során is) nagy 
valószínűséggel használják ezt a platformot - előnyös a magabiztos használat.  

 
A belépéshez szükséges adatokat, valamint a további lépéseket a következő melléklet 
tartalmazza. 

Segítő együttműködésükben bízva: 

 dr. Górné Fazekas Ágnes 
 intézmény-vezető 


