
A minőségi on-line oktatás támogatása a KRÉTA rendszerben 

 

Összefoglaló 

A Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (a továbbiakban: KRÉTA) hatékony támogatást 

biztosít az otthoni tanuláshoz, a diákokkal és szülőkkel történő kommunikációhoz, továbbá az on-line oktatási 

folyamatokhoz. A KRÉTA rendszerben lehetőség nyílik a diákok otthoni tanulási folyamatainak irányítására, 

valamint a világhálón található információk –pedagógusok általi –tudatos megosztására. A KRÉTA rendszer 

az intézmények számára –a hagyományos tanügyi és adminisztrációs funkciókon túl –többirányú 

kommunikációs csatornákat (feljegyzések, elektronikus üzenetek, faliújság bejegyzések, e-Ügyintézés 

üzenetek küldése) biztosít, és több olyan funkcióval is rendelkezik (pl. házi feladatok, kérdőívek), melyek 

eredményesen támogatják az on-line tanulási folyamatokat. Az alábbi dokumentum egyrészt bemutatja 

azokat a KRÉTA rendszerben rendelkezésre álló funkciókat és lehetőségeket, melyek az on-line oktatási 

folyamatokat segítik, másrészt gyakorlati, módszertani útmutatót és összefoglalót tartalmaz arra 

vonatkozóan, hogy a köznevelési intézmények bezárása esetén a pedagógusok milyen módszerekkel és 

eszközökkel támogathatják a diákok otthoni tanulását és felkészülését, továbbá milyen formában van 

lehetőségük a diákokkal és szülőkkel való on-line kapcsolattartásra.  

 

Házi feladatok és otthoni munkák 

A KRÉTA rendszerben a házi feladatok funkcióval az otthoni tanulás támogatásához feladatok, tananyagok 

juttathatók el a tanulókhoz és szüleikhez. A felületen lehetőség van a foglalkozásokról/tanórákról jegyzet 

készítésére, valamint weboldalak linkjeinek csatolására, melyekre rákattintva, a tanuló és/vagy a szülő –a 

mobil applikáció vagy internetes felület segítségével –meg tudja nézni az ismeret-és tananyagot. A házi 

feladatokfunkcióban a kapcsolattartás kétirányú is lehet, mivel a pedagógusok saját maguknak beállíthatják, 

hogy diákok is tölthessenek fel a házi feladathoz kiegészítéseket, és hozzászólásaikban akár kérdezhetnek 

is a tanártól a feladattal kapcsolatban. Ilyen értelemben, a KRÉTA házi feladatok funkciója, egy on-line 

kommunikációs fórumot biztosít az otthoni feladatok elvégzéséhez. A házi feladatok funkciót a KRÉTA 

elektronikus naplóban, a tanórák adminisztrálása integráltan tartalmazza, melyet a KRÉTA rendszert 

használó pedagógusok egyszerűen tudnak kezelni.  

A házi feladatok funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala tartalmazza: 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=37585577  

 

Elektronikus kommunikációs felület — e-Ügyintézés Üzenetek funkció 

Az e-Ügyintézés Üzenetek funkciója –a KRÉTA rendszerhez integráltan kapcsolódva –alkalmas az 

intézményen belüli felhasználók számára üzenetek egyéni és csoportos küldésére. Az üzenetküldés során a 

pedagógusok –a KRÉTA rendszer adatai alapján –rendkívül egyszerűen választhatják ki az üzenetek 

címzettjeként, az általuk tanított osztályok, csoportok tanulóit, valamint a tanulók szüleit is. Az üzenetkezelési 

rendszer nemcsak a pedagógus –tanuló/szülő relációban használható, ezen túlmenően lehetőség van arra 

is, hogy a tanárok egymásnak küldjenek üzeneteket, illetve az intézményvezetők ezen keresztül is 

tájékoztathatják a nevelőtestületet vagy pl. az osztályfőnököket. Az üzenetküldési funkció közvetlen 

kommunikációs csatornát biztosít a pedagógusoknak és az általuk tanított tanulóknak. 

Az Üzenetek funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala tartalmazza: 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17763962 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=37585577
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17763962


 

On-line tesztek és feladatsorok készítése — e-Ügyintézés Kérdőívek funkció 

Az e-Ügyintézés Kérdőívek funkciója alkalmas bármilyen on-line számonkérés (esszé, szöveges dolgozat, 

teszt, numerikus, skálás, százalékos kiértékelésű házi feladat, stb.) pedagógus által történő elkészítésére, 

szerkesztésére, valamint ezek kiküldésére is. A visszajelzések letölthetők Excel-fájlba, melyben a kiértékelés 

automatizálható. A kérdőívek segítségével a pedagógusoknak lehetőségük van arra, hogy a házi 

feladatokban szereplő otthonifeladatokat (pl. egy könyv elolvasása) egyszerűen visszaellenőrizhessék, 

továbbá készíthetnek olyan projekt vagy tematikus feladatsorokat, amelyeket a diákok otthon –akár az 

Internet segítségét felhasználva –válaszolhatnak meg. A kérdőívek egyaránt tartalmazhatnak 

feleletválasztós, illetve szabad szöveges mezőket is az adott, otthoni feladat jellegének megfelelően.A 

kérdőíveket –hasonlóan az üzenetek funkcióhoz –a KRÉTA rendszerben szereplő adatok felhasználásával 

nagyon egyszerűen tudják eljuttatni az általuk tanított osztályok, csoportok tanulóihoz. A funkció ezen felül 

használható még -az intézményi alkalmazottak, dolgozók, tanulók, szülők egy-egy csoportjánál -

helyzetfelmérésre, vélemények bekérésére, tájékoztatással kapcsolatos visszajelzések kiértékelésére, 

teljeskörű adatelemzésre is.  

A Kérdőívek funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala tartalmazza: 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17764507 
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