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Kréta Digitális Kollaborációs Tér belépési segédlet 

asztali számítógéphez, laptophoz 

1. lépés 

Megnyitjuk a böngészőt. Ez bármilyen internet böngésző lehet: Google Chrome , Mozilla 

Firefox , Microsoft Edge .  

2. lépés 

A böngészőnk Google keresője segítségével a képen látható módon rákeresünk az intézmény 

nevét: Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. A keresés 

találatai között válasszuk az első lehetőségre. 

3. lépés 

Az intézmény honlapján keressük meg az „e-napló” fület és kattintsunk rá.  
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4. lépés 

Görgessük le az oldalt és a Kréta ikonra kattintva elérjük az e-napló bejelentkezési felületét.  

 

5. lépés 

A bejelentkezési felületen megjelenése után az intézménytől tanév elején kiosztott 

bejelentkezési adatokkal tudunk belépni a saját gyermekünk Kréta felületére.  

 

6. lépés 

A felhasználói név és jelszó beírása után kattintsunk a BEJELENTKEZÉS gombra.  
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7. lépés: A bejelentkezést követően választhatunk a Kréta e-ellenőrző és a Digitális 

Kollaborációs Tér között.  

Jelen esetben válasszuk a DIGITÁLIS KOLLABORÁCIÓS TÉR lehetőséget.  

 

Ezt követően megjelenik a saját felületünk, melyen bal oldalon találhatóak a teendők. A felső 

menüsorban találjuk a Munkaterek (tanórák) Üzenőfal, Házi feladatok, Órai feladatok, 

Órarend, Tananyagtár és a Digitális óra menüpontokat.  
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A házi feladatok kezelése  

1.lépés: Katintsunk a felső menüsorban a HÁZI FELADATOK fülre. Ekkor megjelennek a 

képen látható módon a számunkra kiírt házi feladatok. Válasszuk ki a beadni kívánt házi 

feladatot. A sor végén a MŰVELETEK alatt található kék ikonra kattintva tudjuk megnyitni 

a kiválasztott házi feladatot.  

 

2.lépés: A megnyitott házi feladatot ha a tanárunk kérésének megfelelően megoldottuk a 

sárga HÁZI FELADAT BEADÁSA gombra kattintva tudjuk beadni. (Ha a házi feladathoz 

csatolt fájlt kell küldenünk azt a kék színű FÁJL CSATOLÁSA gombbal tehetjük meg) 
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3.lépés: Ekkor a rendszer rákérdez, hogy biztosan be akarjuk-e adni a feladatot. Amennyiben 

igen, kattintsunk a RENDBEN gombra.  

 
Így a házi feladatunkat sikeresen beküldtük.  

 
Tanórai feladatok kezelése 

1.lépés: A felső menüsorban az ÓRAI FELADATOK fülön érjük el az egy-egy tanórához 

kiadott feladatainkat. A sor végén található MŰVELETEK felírat alatt található kék ikonra 

kattintva tudjuk megnyitni a számunkra kiadott feladatot.  
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2.lépés: Megjelennek a tanóráink, sárga háttérrel jelenik meg az a tanóra, amelyhez nekünk 

tanórai feladatot írtak elő. Kattintsunk a sárga hátterű tanórára.  

 

3. lépés: Megjelenik az ÓRAI FELADAT. Görgessük lejjebb és a tanár instrukcióinak 

megfelelően végezzük el a feladatunkat. 
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4. lépés: Itt is van lehetőség fájl csatolására, amennyiben azt kérte tőlünk a tanár. Végül a 

sárga színű ÓRAI FELADAT BEADÁSA gombra kattintva tudjuk leadni a feladatunkat.  

 

5.lépés: Mint a házi feladat leadásánál itt is megkérdezi a rendszer, hogy biztosan le akarjuk-

e adni a feladatot, ha igen kattintsunk a RENDEN gombra.  
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Csatlakozás Digitális órához 

A Digitális Kollaborációs Térben lehetőség van élő online óra tartására is.  

1.lépés: Amennyiben egy tanár digitális órát indít a jobb felső sarokban a harang mellett 

megjelenik egy piros felkiáltó jel. Erre a harangra kattintva tudjuk elérni a számunkra indított 

digitális órát. A zöld színű CSATLAKOZÁS gombra kattintva tudunk bekapcsolódni az 

online órába.  

 

2.lépés: A csatlakozás gombra kattintás után a böngészőnk első alkalommal letölt egy Cicso 

Webex Meatings nevű segédprogramot, amit engedjünk végig futtatni a rendszernek. 

Ugyanis ez szükséges az online kapcsolat létrehozásához. Többször ezt már nem kell 

telepítenünk. A sikeres telepítés után megjelenik az alábbi képen látható felület. A zöld színű 

CSATLAKOZÁS AZ ÉRTEKEZLETHEZ gombbal tudunk becsatlakozni az órába.  
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3.lépés: A csatlakozás után már látjuk és halljuk a tanárunkat és a tanórát.  

 

4.lépés: A  tanóra végén az alsó menüsávban az X-re kattintva tudunk kilépni a tanórából.  
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