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1. Bevezetés 

A 2020 ősszel bevezetett hibrid oktatás támogatására létrehozott rendszer három alappillére: 

 Kréta Iskolai Alaprendszer 

 Microsoft Teams 

 E-mail kapcsolattartás az osztályok szokásrendszerének megfelelően (gmail, outlook) 

Ebben a dokumentumban elsősorban a Microsoft Teams rendszer használatát foglaljuk össze. 

Segítséget az osztályfőnököktől ill. az ikleri@botev.hu e-mail címen kaphat. 

1.1. Teams rendszer tulajdonságai 

A rendszer online órák, egyéni foglalkozások, szóbeli beszámoltatások, projektmunkák 

szervezésére és lebonyolítására alkalmas, többrésztvevős kommunikációs eszköz.  

Alapvető tulajdonságai: 

 alkalmas egyéni és csoportos videóhívásokra, üzenetek küldésére 

 képes a hívásokban megosztott képernyőt megjeleníteni 

 asztali alkalmazás elérhető Windows, macOS, Linux rendszerekre 

 webalkalmazás elérhető, amely kompatibilis a legelterjedtebb böngészőkkel 

 Microsoft termék, folyamatos fejlesztéssel 

 a rendszer használata minden közoktatásban tanuló diák és tanár számára ingyenes 

1.2. Szószedet 

1.2.1. Kréta 

A köznevelési intézmények oktatásszervezői feladatait támogató informatikai rendszer, 

amely a köznevelés más rendszereivel integráltan és adaptívan együttműködik.  

A gyerekek ellenőrzőjének felel meg (elektronikus ellenőrző). Tartalmazza a kapott 

értékeléseket (jegyeket), beírásokat, mulasztásokat (hiányzások), igazolásokat. 

Intézményünk Kréta elérése a honlapról lehetséges, a Kréta feliratra kattintva: 

http://botev.hu/ 

A belépéshez szükséges a felhasználónév: a diák OM azonosítója és első belépéskor a 

generált jelszó, mely általában: a diák születési dátuma, kötőjellel elválasztva és a vezető 

nullákat is tartalmazza (pl.: 1999-01-09). Javasolt első belépés után a jelszó módosítása! 

Használati útmutató diákoknak: 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=44007445 

Használati útmutató szülőknek: 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=44007453 

A mobil applikációkról bővebben ide kattintva olvashat. 

mailto:ikleri@botev.hu
http://botev.hu/
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=44007445
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=44007453
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=4065001&fbclid=IwAR2Vd_i8gWCaZOBGie4cEt-PSXEqdr9Ka4HA10zJcaVHVrSHvYAwfpVZbTA
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1.2.2. Teams  

A Teams a Microsoft365 (régi nevén: Office365) része. Egy olyan alkalmazás, amely sok más 

mellett korlátlan csevegési, videóhívási, fájlmegosztási és fájltárolási lehetőségeket jelent. Egy 

olyan fiók, amely tanulóinknak ingyenesen elérhető. 

A rendszerben használt leggyakoribb kifejezéseket a következő táblázatban foglaljuk össze. 

TEAMS  

csoport osztály/csoport 

diák tanuló 

csatorna A csoportokon belül további felosztás: 

tantárgyak az alsó tagozaton. Résztémák, 

fejezetek a felső tagozaton. 

értekezlet Videóhívás több résztvevővel - online óra, 

megbeszélés 

vendég Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, 

“külsős” személy 

 

1.3. A rendszer összefoglalója 

Az intézmény biztosítja minden tanárának és diákjának a hozzáférést a rendszerhez. A 

felhasználói névvel kapcsolatos információt a regisztrációt segítő ppt tartalmazza, melyet az 

osztályfőnököktől minden tanuló (szülő) e-mailben kap meg. A felső tagozatosok informatika 

tantárgy keretében elvégzik a regisztrációt, és a főbb funkciókat kipróbálják. Alsó tagozaton a 

szülők aktív közreműködését kérjük. 

A rendszerben alsó tagozaton osztályokat hoztunk létre, a Kréta nyilvántartás alapján. Minden 

tanuló egy osztályhoz tartozik, melyen belül az egyes tantárgyakat egy-egy csatorna jelenti. 

Felső tagozaton a Kréta nyilvántartás alapján a tanult tantárgyaknak megfelelő csoportokat 

hoztunk létre.  

Ezek a csoportok a tanév végén törlésre kerülnek! 

2. A Teams elérése 

A Teams rendszert telepíthető alkalmazás formájában vagy internetböngészőn (például Edge, 

Chrome, Firefox, Opera, Safari, …) keresztül egyaránt el lehet érni. A bejelentkezés minden 

esetben azonos módon történik, amelyet a 2.1. szakasz ismertet.  

A legelterjedtebb internet böngészők többségét a Teams támogatja, így bárhonnan elérhető a 

szolgáltatás. Ugyanakkor a böngészőn keresztül elérhető változat funkciók szempontjából 
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korlátozott lehet a telepíthető változathoz képest. A Teams rendszer telepíthető alkalmazás 

formájában a legtöbb platformon elérhető. A telepítést az otthoni számítógépen célszerű 

elvégezni. 

Fontos tudni: amennyiben a szülőnek is van munkahelyi fiókja, szükséges a fiókváltás. Ki kell 

jelentkezni az alkalmazásból, azaz a felhasználónévre kattintva a „Kijelentkezés”-t kell 

választani (nem elég a piros x-re kattintani, azaz csak bezárni az alkalmazást). 

 

Ezután lehetséges a bejelentkezés a másik fiókkal. (Hasonlóan a gmail fiókokhoz.) 

2.1. Bejelentkezés böngészőből 

A bejelentkezéshez használt adatok ugyanazok a használt programtól függetlenül. 

Böngészőből történő használat esetén a bejelentkezéshez kattintson az alábbi linkre:  

https://www.office.com 

Itt adja meg a bejelentkezési azonosítóját, ami a következőképpen néz ki: 

Vezetéknév.Keresztnév@botev.hu 

A név beírásakor a kezdőbetű mérete lényegtelen, de ne használjon ékezetet! A további 

tudnivaló az osztályfőnöktől kapott prezentációban. 

A sikeres bejelentkezést követően a csempék közül a Teams feliratút kell választani: 

Teams alkalmazás 

 

  

https://www.office.com/


Botev 

5 
 

Amennyiben levelet szeretnénk küldeni, vagy ellenőrizni a kapott leveleket, az Outlook 

feliratút kell választani: 

 

Outlook alkalmazás 

 

Elképzelhető, hogy belépés után egy másik kép látható. Ebben az esetben a „9 pötty”-re 

kattintva hívható elő a szükséges felület. 

 

A Kréta belépéshez szükséges felhasználó+jelszó párosítást a diákok (bevezetésként az 1-5. 

évfolyamosok) erre a címre kapják meg. A következő tanévekben felmenő rendszerben minden 

évfolyamon kérjük a diákoktól a boteves e-mail cím használatát. 

2.1.1. Első bejelentkezés 

Első bejelentkezéskor kérjük a diákokat, hogy az osztályfőnöknek (és a felsősök az 

informatikatanárnak is) küldjenek egy e-mailt Outlook-on keresztül. A címzett mezőben csak 

el kell kezdeni az osztályfőnök nevét gépelni, és a rendszer felkínálja a címzettet. 

 



Botev 

6 
 

A Teams osztályfőnöki csoport Általános csatornáján pedig egy bejelentkező üzenetet 

tegyenek a diákok a csevegés résznél. 

 

Alsó tagozaton a kérjük, hogy a szülők segítségével a diákok tegyék meg ugyanezeket a 

lépéseket: 

- outlook-on egy e-mail az osztályfőnöknek (természetesen a napközis tanítónak is lehet írni) 

- Teams-en pedig a saját osztály általános csatornáján egy rövid beköszönés. 

Ennek módjáról a továbbiakban olvashat. 

3. Részvétel „órán” a Teams használatával 

Diákként történő bejelentkezést követően a diák saját csoportjai láthatók csempés 

elrendezésben. 

Bejelentkezés után a Teams felajánlja, hogy az eseményekről asztali értesítéseket jelenítsen 

meg, akkor is, amikor a háttérben fut. Ez hasznos funkció, hiszen a beérkező üzenetekről 

felugró üzenetek formájában értesít minket a szoftver. 

3.1. Csoportok használata az oktatás során 

Egy csoport felületét megnyitni a csoport csempéjére kattintva lehet. A csoportokhoz a bal 

oldalsó menü „Csoportok” pontjára kattintva lehet visszatérni. 

 

alsó tagozat 
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felső tagozat 

A csoportok számos, az oktatással összefüggő lehetőséget biztosítanak, mert azokat „osztály” 

típusú csoportként hoztuk létre. 

 

egy alsós csoport felülete 

3.1.1. Csoportüzenetek 

A csoport megnyitását követően az „Általános” csatorna látható, amelyet csak a csoport tagjai 

látnak. A mindenkit érintő üzeneteket itt lehet elküldeni, illetve olvasni. Az ide írt üzeneteket 

az adott csoport összes tagja látja. Ide kérjük az első bejelentkezést követő üdvözletet. 
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üzenetküldés 

Az üzenet az Enter billentyű lenyomásával, vagy a küldés gombbal juttatható el a csoport 

üzenőfalára. A további ikonok bal oldalt formázott üzenet küldését, vagy emojik küldését 

teszik lehetővé. 

A @ karakter használatával megemlíthetünk valakit az üzenetben (vagy akár a csatornát is), 

ekkor a megemlített személy, vagy csatorna minden tagja értesítést kap. 

Az elküldött üzenet véleményezhető, szerkeszthető és törölhető. Ehhez az üzenet felé kell 

húzni az egeret, és a megjelenő menüben kattintani a három pontra. 
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üzenet szerkesztése 

 

3.1.2. Részvétel csoportos (videós) hívásban 

Az értekezlet funkció alkalmas arra, hogy a csoportban, az adott csatornán a tanári előadást 

meghallgassuk, csoportmunkában részt vegyünk. 

Az elindított értekezlethez csatlakozni bárki tud, aki abban a csoportban és csatornán fent van. 

Számukra a hírfolyamban megjelenik a futó értekezlet és a „Csatlakozás” gomb. 

 

 

 

A menüsorban találhatók a legfontosabb ikonok, amelyekkel különböző funkciókat lehet 

elérni. 

A kamera és a mikrofon ki- és bekapcsolható. Bejelentkezéskor a mikrofon legyen kikapcsolt 

állapotban, azaz elnémítva. Ha valaki el van némítva, akkor nem halljuk a hangját, illetve a 

körülötte lévő zörejeket sem. Ez hasznos, hisz sok tanuló esetében könnyebben érthető a tanári 

magyarázat. Elnémítás esetén egy áthúzott mikrofon jelenik meg a név mellett. Az előadó 

beszél, és ha megszólít valakit, akkor ő válaszol, ill. lehet szót kérni a kéz ikonra kattintva. Ha 

beszéd közben el vagyunk némítva, (elfelejtjük visszakapcsolni a mikrofont), akkor erre a 

Teams felhívja a figyelmünket. 



Botev 

10 
 

3.1.3. Bejelentkezés naptárból 

A tanárok ütemezhetik a videóhívások időpontját, amiről a tanuló értesítést kap. Ilyen esetben 

a naptárból is lehet csatlakozni az értekezlethez (videóhíváshoz), úgy, hogy az értekezlet 

ikonjára kattintunk: 

 

A bal felső sarokban jelezhetjük részvételi szándékunkat: 

 

 

Azon kívül, hogy választhatunk a három (Elfogadás/Lehet, hogy ráér/Elutasítás) lehetőség 

közül, üzenhetünk is a szervezőnek (jelen esetben a tanárnak), hogy mi a részvétel akadálya, 

vagy egy esetleges késés oka. 

 

Miután bejelöltük, hogy részt veszünk a videóhíváson, jobb oldalt ez máris láthatóvá válik, így 

a tanárnak jeleztük, hogy tudunk az online óráról és részt veszünk rajta. Mivel ez fontos 

visszajelzés, lehetőség szerint jelezzük részvételi szándékunkat. 
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4.  Mobiltelefonos alkalmazás  

A Teams rendszerhez hozzá lehet férni Android és iPhone rendszer esetén is a telefonról. 

Hasznos lehet a kapcsolattartás szempontjából, illetve értesülhetünk, ha üzenet, vagy 

közlemény érkezik egy csoportban. Egyéni hívást lehet indítani.  

Az alkalmazás telepítése után a bejelentkezés a korábban ismertetett adatok megadásával 

történik.  

Az alkalmazás felülete kicsit eltér az asztali alkalmazásétól, azonban sokban hasonló, és 

alkalmas az órai feladatok ellátására. 


