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Tisztelt Szülő/Gondviselő! 

 

Magyarország Kormánya 2020. március 16-tól rendelte el a tantermen kívüli, digitális munkarendre 

való átállást az iskolákban - így a szakképzéssel foglalkozó intézményekben is. A hazánkban dolgozó, 

elkötelezett pedagógusok tapasztalataink szerint hatalmas energiákat megmozgatva, nagy lendülettel 

láttak munkához. Ezúton szeretném megköszönni Önnek, hogy Szülőként/Gondviselőként megannyi 

kötelezettsége és teendője mellett, áldozatos munkával, kiemelten támogatja gyermekét ebben a 

rendkívüli időszakban!  

Az első adatok alapján a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA) jól 

vizsgázott. A pedagógusok követhető módon tudnak feladatokat kiadni, üzeneteket küldeni, és 

teszteket feltölteni a tanulók igazolható elérésére alkalmas rendszerbe. Arra kérem Önt, rendszeresen 

ellenőrizze, hogy gyermeke kapcsolatba lép-e tanintézményével, követi-e a pedagógusok jelzéseit, a 

megadott módon megoldja-e a feladatokat. Ha még nem jelentkezett be a KRÉTA rendszerbe, kérem, 

gyermeke tanulmányi előmenetelének támogatása érdekében ezt mielőbb tegye meg. Tisztelettel 

kérjük, hogy e felületet szíveskedjen rendszeresen felkeresni a jövőben is, mert ez nélkülözhetetlen 

ahhoz, hogy gyermeke eredményesen lezárja a tanévet. 

Ha úgy érzékeli, hogy gyermeke jelentősen nagyobb terhelést kap az elfogadhatónál, kérem, jelezze 

ezt a pedagógusoknak, akik a távoktatásban is készen állnak arra, hogy a nehezebben értelmezhető 

tananyag-elemeket más megvilágításban vigyék közelebb a tanulókhoz. Ha olyan akadályba ütközne, 

amely gátolja gyermekét az eredményes tanulásban, szíves figyelmébe ajánlom a Digitális Jólét 

Pontok hálózatát (https://djphalozat.hu/djp-pontok), ahol segítséget kaphat a probléma megoldásához.  

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által a Digitális Jólét Program (DJP) 

koordinálásában elindított Digitális Összefogás (https://felajanlas.digitalisjoletprogram.hu/) akció 

felajánlásai is segítségükre lehetnek. Közös célunk, hogy minden tanuló továbbra is megfelelő 

képzésben részesüljön, munkatársaimmal együtt mindent megteszünk annak érdekében, hogy 

támogassuk az otthoni tanulást. 

A kormány oktatási akciócsoportja folyamatosan dolgozik az idei érettségi zavartalan 

lebonyolításának forgatókönyvein, és a jelen helyzethez igazodva, valamennyi szempontot mérlegelve, 

hamarosan döntés születhet a kérdésben. Ehhez igazodva haladéktalanul tájékoztatást adunk majd a 

szakmai vizsgák megrendezéséről is. 

Az ITM a szakképzés valamennyi szereplőjével együttműködve biztosítja a tantermen kívüli digitális 

oktatás folyamatosságát, ebben számítunk az Ön további támogatására is. 

                      
Budapest, 2020. április 2. 
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