KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Olvasónk!

A KRÉTA tanulmányi modulcsoport funkciófrissítései

Üdvözöljük! Ön a KRÉTA Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer
negyedéves tájékoztatóját olvassa.
Ötödik számunk tartalmából: legújabb modulok bemutatása: DKT, KRÉTA FÓKUSZ,
új mobilalkalmazások, új funkciók, oktatások, bemutatók, szülők írták.
Bízunk benne, hogy továbbra is rendszeres olvasóként üdvözölhetjük majd.
Tájékoztatónkat megtalálja a KRÉTA Tudásbázis oldalán is.
Tisztelettel: KRÉTA csapat

A KRÉTA Digitális Kollaborációs tér — rövidítve DKT — egy olyan komplex
modul, amely segíti a tanárok és a diákok digitális online együttműködését,
kommunikációját és a feladatok kiadását, szükségtelenné téve egyéb oktatási
szoftverek bevonását. Használatához nem szükséges az adatok újbóli feltöltése,
automatikusan átveszi a KRÉTA által tárolt adatokat! Kiemelt funkciója a tanórai
feladatok, a házi feladatok komplex, logikailag egységes rendszerben történő
megjelenítése, emellett alkalmas csoportos feladatok kiadására is. Kezeli a
határidőket, a beadási időszakokat az órai és házi feladatok esetében, valamint
képes online kommunikációs platformot biztosítani a diákok és tanárok között.
A DKT használata tanároknak és diákoknak is egyszerűen elérhető a KRÉTA
rendszerből vagy a KRÉTA mobil applikációkból!
+36-1-999-1700

info@ekreta.hu

• KIR-STAT-támogatás bővítése
• Szakképzési juttatásokkal kapcsolatos beállítások jelentek meg a rendszer több
felületén
• Az új Szakképzési Törvény miatt több adatszótár és felület módosult
• Tanulói és Alkalmazotti adatok beállításának lehetősége a SZIR rendszerrel és a
Szakképzési juttatásokkal kapcsolatban
• Tárgyi eszközök (GR) menüpont elérhetővé vált
• Központi KRÉTA rendszer Távollétbejelentés funkciója módosult
• A nem tanórai célú csoportok értékelési lehetőségének beállítása
• Szabályozható a beállított Naplózárás hatóköre
• Szabályozható a Helyettesítés láthatósága az ellenőrzőben
• A naplóellenőrzés ténye és tartalma rögzíthető a rendszerben és a generált Naplóban
• Az osztályok egy csoportjára vonatkozó tanév rendje bejegyzés megjelenítése a nap
fejlécben
• Be nem írt órák értesítő e-mail módosítása felhasználói kérésre
• Foglalkozáson belül elérhető a Korábbi naplózott foglalkozási adatok
• A Napló felületen már a Pedagógusok is válthatnak az egyes tanévek nézetei között
• EFOP-3.1.11-19 projekthez „új tanóra” jelölhető tulajdonságok érhetőek el a
tanórákon belül
• AMI Tantárgyi adatok elérhetőek az összes Pedagógus számára is
• AMI egyedi Tantárgyi adatok megjelenése az exportállományban
• Nem Aktív Felhasználók szűréséhez külön jelölőnégyzet érhető el
• Összevont évfolyamú osztály tanulóinak évfolyama többes módosítással
szerkeszthető
• Óralátogatások listája menüpont Pedagógusok részére
• E-mail cím letiltása - Új DashBoard üzenet megjelenése
• Megjelent a Központi óra funkció
• Elérhető a Tantárgyak megjelenési sorrendjének beállíthatósága
• Hetesek megjelenítése az Elektronikus ellenőrzőben
• A Tanulók és Gondviselők szerkeszthetik saját elérhetőségi adataikat és azok
jellemzőit
• Iktatott dokumentumok tömeges letöltésének lehetősége
A frissítésekről bővebben a Tudásbázis oldalon olvashatnak!

http://www.ekreta.hu, https://tudasbazis.ekreta.hu

1. oldal

terméktámogatás az új tanévben
A koronavírus-járvány okozta helyzet egy kicsit oldódni látszódott a nyár
folyamán, így Oktató kollégáim és az intézmények nevelőtestülete már
személyesen is találkozhattak, néhány bemutató erejéig. A fertőzés
kockázatának csökkentése érdekében azonban mára, Csapatunk
ismételten visszatért az online csatornákra.

digitális munkarend,
távoktatás tapasztalatai
A KRÉTA hatékony támogatást biztosított az otthoni tanuláshoz, a diákokkal
és szülőkkel történő kommunikációhoz, továbbá az online oktatási
folyamatokhoz a koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben.

A KRÉTA rendszer az intézmények számára – a hagyományos tanügyi és
adminisztrációs funkciókon túl – többirányú kommunikációs csatornákat
Jelenlegi nevelőtestületi oktatásaink remek hangulatban telnek, és a (feljegyzések, elektronikus üzenetek, faliújság-bejegyzések, e-Ügyintézés
pedagógus Kollégák is biztonsággal használják már a technika adta üzenetek és fájlcsatolmányok küldése) biztosít, és több olyan funkcióval
lehetőségeket.
is rendelkezik (pl. házi feladatok, kérdőívek), amelyek eredményesen
támogatták az online tanulási folyamatokat.
A tanévkezdés zökkenőmentes
elindításáért
augusztus
A házi feladatok beírása
végén két nagy volumenű
és kezelése, valamint az
előadást tartottunk. Az idei
elektronikus
ügyintézésen
tanévben is nagyon sok
keresztül történő kapcsolattartás
Naponta
újonnan csatlakozó intézmény
elengedhetetlen volt az elmúlt
átlagosan
kezdte meg munkáját a
három hónpapban.
90 000
Több
pedagógus
KRÉTA
rendszerben,
így
A
digitális
munkarend
mint
egyik előadásunk az ő
13 000 000
bevezetésével
ugrásszerűen
házi feladat
adminisztrációs elindulásukat segítette. A másik összevont bemutatónk megnövekedett
a
KRÉTA
Naponta
Több
pedig a tanévkezdés problémáit volt hivatott megoldani egy kötetlen rendszert használók száma
átlagosan
mint
500 000
konzultáció keretében. Ezúton is köszönjük a résztvevőknek a mind a tanári belépések, mind
65 000 000
tanuló
értékelés
jelenlétet, illetve bíztatjuk azokat az intézményeket, amelyek még kicsit a tanulói/gondviselői belépések
határozatlanabbul használják a rendszert, nyugodtan keressenek minket, tekintetében.
A
kiküldött
mert lehetőséget nyújtunk egyéni, intézményi konzultációra is!
kérdőívek számában is történt
Ezek a konzultációk intézményre szabottak, és az egyedi problémák nagy kiugrás a távoktatás
megoldását célozzák meg. Kérjük, hogy az ilyen típusú igényeket jelezzék bevezetésével: a napi pár kérdőív kiküldésének a száma átlagban napi 500
nekünk a KRÉTA Ügyfélszolgálati rendszerén keresztül!
és 1000 közötti lett, de márciusban a 2000 fölötti értéket is elérte.

Az idei tanévkezdés sem volt mentes a hibáktól, de mind az Ügyfélszolgálat Köszönjük az együttműködést minden kollégának, tanulónak és szülőnek!
Kollégái, mind pedig a Terméktámogató Csapat igyekezett időben megoldást
javasolni a felmerülő problémákra.
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ÚJ KRÉTA MOBILALKALMAZÁSOK
Az új fejlesztésű KRÉTA Ellenőrző
alkalmazások, a „KRÉTA Szülőknek” és
a „KRÉTA Tanulóknak” applikációk, a
nevükben jelzett felhasználók számára
biztosítják a — jogosultságuknak megfelelő
— hozzáférést az ellenőrző felületek
folyamatosan bővülő funkcióihoz.
A korábban elérhető lehetőségeket is
átformáltuk, hogy az információk és funkciók
átláthatóbb formában jelenjenek meg a
felhasználók számára.
Az új alkalmazásokon keresztül vált
elérhetővé többek között, az üzenetküldés
teljes funkcionalitása, a Tanulói Mulasztás
Gondviselői
Igazolás
beküldésének
lehetősége, az e-Ügyintézés ügyeinek
nyomonkövethetősége
és
további
felhasználói élményt javító újítás is.
A jövőben a folyamatosan megjelenő
frissítésekkel tesszük közzé az új funkciókat
és biztosítjuk a mobilfelhasználók számára a
rendszereink stabil elérhetőségét.

KRÉTA Szülőknek
Felhasználói visszajelzések:
„Én iOS operációs rendszeren használom a KRÉTA applikációt a kezdetektől
fogva. Sajnos a régi verziónál nem tudtam a két különböző iskolába járó
gyerekem adatait megnézni a telefonomon. Az új applikáció megjelenésével
ez a problémám megoldódott. Nagyon gyorsan tudok a két tanulói felület
között „mozogni”. Az új applikáció sokkal felhasználóbarátabbá vált. Nagyon
jó, hogy üzeneteket lehet rajt küldeni, a mulasztások igazolására már
itt is lehetőség van, illetve az e-ügyintézés számomra fontos részei is jól
működnek.” /Nagyné Czaun Mariann/
+36-1-999-1700
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„Pedagógusként
mindkét
oldalról
használom a rendszert. Az új applikációnál
az első, amit kiemelnék, az a gyorsaság.
Lényegesen egyszerűbben kezelhető lett.
Szülők szempontjából ez nagyon fontos.
Jó, hogy különvált a szülői és a tanulói
applikáció. Az osztályom szüleinél ez
sokszor okoz problémát. Nem tudják, mikor
melyik oldalt használják, a tanulóit vagy a
szülőit. Ez a probléma az új applikációval
megoldódik.
Nagyon jó a közvetlen üzenetküldés, az
osztályfőnök elérésének lehetősége.
Az adatlapok is jól áttekinthetőek lettek.
Új elemként tapasztaltam a tantárgyak
mellett megjelenő tanulmányi átlag
kiírását. Így a szülő azonnal látja gyermeke
tanulmányi változásait.
Összegezve, gratulálok az új applikációhoz.
Szerintem nagyon logikus, könnyen
kezelhető.”
/Mellárné Mikolics Judit/

KRÉTA Tanulóknak

„Nagyon jónak tartom, hogy az igazolások már mobilon keresztül is
beküldhetőek, és rögtön mellé fényképezhető és csatolható a dokumentum
is. Külön pozitívum, hogy külön fülön jelenik meg az igazolások beküldése,
így az még gyorsabban és egyszerűbben megoldható, ami nem utolsó
szempont, ha az embernek három gyereke van a KRÉTA - rendszerben. :)) .
Nagy segítség az igazolás típusának és az azt rögzítő nevének és a rögzítés
idejének megjelenítése a mulasztások felületén.”
/dr. Oroszné dr. Takács Katalin/
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KRÉTA FÓKUSZ

KRÉTA FÓKUSZ

Intézményi Monitoring Rendszer

Pedagógus Monitoring Rendszer

A GINOP - 6.2.4 - VEKOP - 16 - 2017 - 00001
azonosító számú, „A 21. századi szakképzés
és felnőttképzés minőségének, valamint
tartalmának fejlesztése” c. kiemelt projekt
keretében megvalósított Pedagógus Monitoring
rendszer, Szakképzési, Felnőttképzési és
Felnőttoktatási rendszer, valamint Intézményi
Monitoring rendszer fejlesztése és ezek
bevezetése az Innovációs és Technológiai
Minisztérium (továbbiakban ITM) fenntartásában
lévő szakképző intézmények és Szakképzési
Centrumok számára.

Az Intézményi Monitoring Rendszer alkalmas az
intézmények értékelésének és önértékelésének
támogatására,
az
oktatási
folyamatok
folyamatos
figyelésére
(monitoring)
és
elemzésére. Segítségével az intézményvezetők
és az intézményfenntartó folyamatosan nyomon
követhetik az intézményben folyó intézményi
szintű oktatási-nevelési munkát.

A Pedagógus Monitoring Rendszer alkalmas
az intézmények pedagógusai értékelésének
és
önértékelésének
támogatására,
az
oktatási folyamatok folyamatos figyelésére
(monitoring) és elemzésére. Segítségével a
pedagógusok a saját, az intézményvezetők
pedig az összes pedagógus oktatási-nevelési
munkáját folyamatosan nyomon követhetik az
intézményben.

A rendszerekben megvalósított megoldások a
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
és a szakképzési centrumok adminisztratív
terheinek csökkentésére és a statisztikai
adatszolgáltatás automatizálására irányulnak.
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Ehhez az Intézményi Monitoring Rendszer
változatos kimutatásokat bocsát rendelkezésre.
A rengetegféle adatból összeállított diagramok az
intézményben folytatott oktatási-nevelési munka
egyes részeit külön-külön is taglalják, továbbá
a rendszer biztosít kimutatásokat exportálható
formában is, többek között Microsoft Word, Excel
és PowerPoint, de PDF formátumban is elérhető.

info@ekreta.hu

Ehhez a Pedagógus Monitoring Rendszer
különböző kimutatásokat bocsát rendelkezésre.
A rengetegféle adatból összeállított diagramok
oktatási-nevelési munka egyes részeit különkülön is taglalják a pedagógus szemszögéből.
Továbbá a rendszer biztosít kimutatásokat
exportálható formában is, többek között a
Microsoft Word, Excel és PowerPoint, de PDF
formátumban is elérhető.
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