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Tisztelt Olvasónk!

Üdvözöljük! Ön a KRÉTA Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer 
negyedéves tájékoztatóját olvassa.
Nyolcadik számunk tartalmából: f-KRÉTA, Idegennyelvi Felkészítő Modul, Lázár 
Ervin Program modul bemutatása. Bízunk benne, hogy továbbra is rendszeres 
olvasóként üdvözölhetjük majd.

Tájékoztatónkat megtalálja a KRÉTA Tudásbázis oldalán is.

Boldog új évet kíván a KRÉTA csapata!

KÖSZÖNTŐ

A KRÉTA tanulmányi modulcsoport funkciófrissítései

• Feladatok listája új menüpont érhető el az admin és Napló felületen

• Pedagógiai szakszolgálatok számára új, köztes belépési felület vált elérhetővé

• Könyvtáros jogosultság bevezetésre került

• Értesítő e-mail küldése fogadóóra lemondásáról

• Elérhetővé vált az AMI automata egyéni csoportok létrejöttének bővítése

• Bővült a Tanulói-adatkezelés a SZIR-STAT kapcsán

• Bővült a Terem-adatkezelés a SZIR-STAT kapcsán

• Frissült az IKT pedagógusi szándéknyilatkozat

• Órafelvitel/Módosítás felület átszerkesztésre került

• LEP-előadások kezelésének listája módosításra került

• EGYMI modul adatbővítése

• Bővített Bankszámla-igénylési funkció

• Kiegészült a Sablonizált alkalmazottak felvétele

• Termékportál bővítésre került a FELTÁR modullal

• Ösztöndíj alapjául szolgáló minimálbér frissítésre került

• Változott a jogosultság a szakképzési ösztöndíjra

• Adatszótárak módosítása és új elemek felvitele elérhetővé vált

• Módosított SZIR-STAT folyamat

• Ágazati alapvizsga beállításának lehetősége

• Megjelent az AMI növendékléptetésének lehetősége

• Módosult a Testreszabás beállítási felület

• Munkaidő-adminisztrációs segéd megjelenő ToolTip felugró üzenetének pontosítása

• Szöveges értékelés beillesztésének formázása elérhetővé vált

• A Tanuló felületen több adatlapfülre új jelölőnégyzetek kerültek

A frissítésekről bővebben a Tudásbázis oldalon olvashatnak!
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felnőttképzés

Az eKRÉTA Informatikai Zrt. 2021 májusában indult új szolgáltatása az 
f-KRÉTA. Rendszerünk bevezetését két szakaszra osztottuk. Tavasz végén 
ismerhették meg az érdeklődők a START és LIGHT csomagunkat, amit nyár 
elején sokan használatba is vettek. Októberben pedig bevezetésre került az 
f-KRÉTA PRO csomagjának a PRO1 verziója, amit elsősorban a Szakképzési 
Centrumok intézményei, de szép számmal felnőttképzők is elkezdtek már 
használni. Bemutatóink és bevezető oktatásink folyamatosan elérhetőek az 
érdeklődők számára.

Képzési adatkezelés és adatszolgáltatás
• adatszolgáltatás interfészen keresztül a FAR-ba,
• résztvevők jogszabályoknak megfelelő nyilvántartása,
• képzési programok nyilvántartása,
• a képzések és a képzésekről szolgáltatandó adatok nyilvántartása,
• integrálhatóság belső nyilvántartásokkal, informatikai rendszerekkel,
• átlátható, szűrhető, kereshető listák,
• lekérdezések, statisztikák.

Képzési dokumentum- és szerződéskezelés
• felnőttképzési szerződéssablonok elkészítése, karbantartása,
• képzésszervezéshez kapcsolódó alapdokumentumok sablonjainak 

kezelése.

PRO1 funkcionalitása
• oktatói törzs, oktatói adatok kezelése,
• partnertörzs, partnerek kezelése,
• teljes körű címkekezelés,
• teljes körű szerződéskezelés.

Támogatott funkciók

Miért az f-KRÉTA? Ebben a rendszerben minden felnőttképzéssel  
kapcsolatos üzleti és szakmai adatot egységes rendszerben kezelhet 
a felhasználó, csökkentheti a képzési adminisztrációra fordított időt, 
továbbá hatékonnyá teheti a kommunikációt a képzésben részt 
vevőkkel.  Nem kell többé időt és figyelmet fordítania a felnőttképzési és 
statisztikai adatszolgáltatásra, valamint  átlátható és nyomon követhető 
képzésszervezési és adminisztrációs folyamatokat alakíthat ki, biztosítva a 
hatósági ellenőrzéseken való megfelelést.
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Az Idegen nyelvi Felkészítő Modul (IFM) az angol nyelv fejlesztését egyéni tanulásként támogató eszköz, 
ami egy modern felületen, játékos, érdekes feladatok segítségével biztosítja a nyelvi kompetenciák 
fejlődését.
A Modul részét képezi egy, a tanárok és a diákok számára kialakított platform (IFM Tanári és Diák 
Felület), ami a nyelvi feladatok kezelésében és megoldásában, a tanulók által végzett tevékenységek 
ellenőrzésében, koordinálásban nyújt segítséget.
Az IFM felület a KRÉTA Digitális Kollaborációs Térből (DKT), valamint közvetlenül az Idegen nyelvi 
Felkészítő Modul weboldaláról is elérhető, a KRÉTA-s bejelentkezési adatokkal.

idegen nyelvi felkészítő modul (ifm)

A KRÉTA Idegen nyelvi Felkészítő Modult a KRÉTA 
rendszert használó iskolák tanulói, tanárai, 
valamint a fenntartók munkatársai használhatják.
A nyelvtanulási lehetőség minden tanuló, tanár 
és alkalmazott számára elérhető. A KRÉTA IFM 
modulba minden felhasználó a saját KRÉTA 
azonosítójával (felhasználónév, jelszó) tud 
belépni.
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lázár ervin program

A Lázár Ervin Program modulba alapértelmezetten 
betöltésre kerül az összes, az adott rendszer 
számára elérhető előadás.
A modulban az intézmény a megfelelő előadás, 
illetve évfolyam és osztály kiválasztásával 
tud jelentkezni, a jelentkezést törölni és az 
előadásokon való részvételt adminisztrálni.

A rendszer értesítést generál a diákoknak és 
gondviselőiknek, amikor eseményre jelentkeznek, 
illetve lemondják.
Ellenőrző modulban tudhatják meg, hogy a diák 
milyen előadások tekintetében érintett.
Gondviselőknek lehetőségük van a tanuló 
részvételét engedélyezni vagy elutasítani.

Kezeli a jelentkezéseket, férőhelyeket, illetve 
magukat az előadásokat és szervezésüket. 
Hatékonyan koordinálja a Tankerületi Központon 
belüli és Tankerületi Központok közötti 
férőhelyeket.
Rögzíti a szervezetekkel kötött szerződéseket és 
riportokat generál.

Központi
Tanulmányi
Rendszer

Intézményi
KRÉTA

rendszer

Szülők és
Diákok

tájékoztatása

2020-21-es 
tanév

355 000
diák

11 714
előadás


