
 

A DKT felület használata Kréta Tanulóknak applikáción keresztül 

I. Belépés a DKT felületre 

 
1.lépés: Telefonunkon, ha még nem tettük telepítsük a Play Áruházból a Kréta 

Tanulóknak alkalmazást! A telepítést követően lépjünk be az applikációba a már 

korábban ismert módon (felhasználói név a tanulóknál az oktatási azonosítójuk). 

 
2. lépés: Belépést követően az E-ellenőrző nyílik meg. A bal alsó sarokban találjuk 

a TOVÁBBIAK menüpontot. Kattintsunk rá, hogy megjelenjen a menü.  



 

 
3.lépés: Megjelenik a menüsor, amiben megtaláljuk a KOLLABORÁCIÓS TÉR 

menüpontot. Kattintsunk erre a lehetőségre. 

                               
4. lépés: Kattintsunk a BELÉPÉS A KOLLABORÁCIÓS TÉRBE gombra, és a 

rendszer átnavigál minket a böngészőbe, ahol megnyílik a DKT felület. 

 

 



 

II. Házi feladatok beadása KRÉTA Tanulóknak alkalmazáson keresztül. 

 
1. lépés: Az előzőekben beléptünk a DKT (Digitális Kollaborációs Tér) 

felületre. A főoldalon látjuk a TEENDŐK listáját. Válasszuk az ÚJ 

BEADANDÓ HÁZI FELADATOK lehetőséget.  

 
2.lépés: Megjelennek a házi feladatok. Görgessünk lejjebb, és válasszuk a kék 

színű NYÍL ikont.  



 

  
3.lépés: A csillaggal jelölt részeket kötelező ahhoz kitöltenünk, hogy a rendszer 

engedje beadni a feladatot. A HÁZI FELADATOD MEGOLDÁSÁNAK 

SZÖVEGE szövegdobozba mindenképpen írni kell egy rövid szöveges választ 

még akkor is, ha a pedagógus csatolt fájlt (fotó, dokumentum, stb.) kért tőled 

vissza. A rendszer csak így engedi beadni a házi feladatot.  

 
4. lépés: Amennyiben csatolt fájlt kért tőled a tanár (Pl. fotózd le a munkafüzeted, 

vagy küld vissza a feladatlapot), akkor a kék hátterű FÁJL CSATOLÁSA gombra 

kattintva tudod becsatolni a kívánt fájlt.  



 

    
5. lépés: Amennyiben képet szeretnél csatolni, a kamera ikonra kattintva teheted 

meg. Ekkor megnyílik telefonod kamerája, készítsd el a kívánt fotót és a PIPA jelre 

kattintva tudod jóváhagyni a csatolást.  

 
Megjelent a feltöltött fájl a házi feladatod alatt.  



 

 
6. lépés: Már nincs más dolgod, mint a sárga hátterű HÁZI FELADAT BEADÁSA 

GOMBRA kattintani. (A házi feladat mentése gombbal még nem küldted el a 

feladatod, csak ha a sárga gombra kattintasz) 

 
7. lépés: A rendszer rákérdez, hogy valóban be akarod-e adni a házi feladatot. Itt 

ha már nem akarsz javítani rajta kattints a RENDBEN gombra.  



 

 
A házi feladatod sikeres beadásáról zöld alapon értesítést küld a rendszer.  

III. Órai feladatok beadása 
 

    
1.lépés: Az órai feladatokat kétféle képpen tudjuk elérni. Ha előtte dolgoztunk már 

a DKT felületen, akkor bal felső sarokban található HÁROM VONALRA kattintva 

tudjuk elérni a menüt, ahol ki tudjuk választani az ÓRAI feladatok opciót. Ha pedig 

most léptünk be és a főlapon vagyunk, akkor pedig a TEENDŐK listájából is el 

tudjuk érni, válasszuk a BEADANDÓ ÓRAI FELADATOK lehetőséget. 

 



 

   
2. lépés: Megnyílnak a kiírt órai feladatok. Válasszuk ki amit meg szeretnénk 

oldani. kattinsunk a szövegre és megnyílik a feladat. Görgessünk lejjebb és 

a bal alsó sarokban található kék NYÍL ikonra kattintva tudjuk megoldani a 

feladatot. 

             

3. lépés: Megnyílik az órai feladat. Görgessünk lejjebb, itt ugyan úgy kell 

eljárni, mint a házi feladat beadásánál. A beadáshoz kattinsunk a sárga 

hátterű ÓRAI FELADAT BEADÁSA gombra. 

 



 

   
4. lépés: A sárga hátterű órai feladat beadása gombra kattintás után a rendszer 

rákérdez, hogy BIZTOSAN BEADOD AZ ÓRAI FELADATOT? Ha már 

nem szeretnél rajta módosítani kattints a RENDBEN gombra. A program itt 

is visszajelzést küld, a sikeres beadásról.  

IV. Csatlakozás Digitális órához 

 
1. lépés: A főlapon két helyen is jelzi a rendszer azt, hogy digitális óra kezdődik.  

Az egyik a jobb felső sarokban található harangocskánál megjelenő piros felkiáltó 

jel. A másik lehetőség pedig a TEENDŐIM listájában található DIGITÁLIS ÓRA 



 

jelzése. Bármelyikre kattintva megjelenik az éppen zajló óra, amihez tudunk 

csatlakozni.  

 
2. lépés: A zöld hátterű CSATLAKOZÁS gombra kattintva tudjuk elkezdeni a 

csatlakozást az órához.  

 
3. lépés: Amennyiben először csatlakozunk egy órához, úgy a rendszer telepíteni 

fog egy segédprogramot CICSO WEBEX MEETINGS névvel. Engedjük a 



 

telefonnak telepíteni. Ezután a rendszer kérni fog endélyt, hogy el tudja indítani a 

videó kapcsolatot. Kattinstunk az ENGEDÉLYEZÉS gombra.  

 
4. lépés: Ekkor a rendszer rákérdez, hogy KÉSZEN ÁLL A 

CSATLAKOZÁSRA? Kattinsunk a zöld hátterű CSATLAKOZÁS gombra. 

    
5. lépés: Beléptünk az online órába, már csak a kamerát kell bekapcsolni a 

KAMERA ikonra kattintva.  



 

    
6. lépés: A három pöttyre kattintva találjuk a további menüt. Itt található 

például a jelentkezés gombja is. A pedagógusok lenémítva kérik a 

mikrofonokat, hogy ne gerjedjen össze az összes mikrofon. Amikor viszont 

szeretnél egy kérdésre válaszolni, vagy kérdésed van, a JELENTKEZÉS 

gombbal tudod jelezni.  

 
7. lépés: A tanóra végén a PIROS X-re kattintva tudsz kilépni az órából.  


