Elektronikus napló – végre!

A Szerencsi Szakképzési Centrum tagintézményeiben a KRÉTA Iskolai Alaprendszeren
belül, bevezetésre került az elektronikus napló. Az elektronikus napló bevezetése segíti a szülők
naprakész tájékoztatását és lehetőséget ad a szülő és pedagógus közötti folyamatos
kommunikációra. Az érthető használat pedig megkönnyíti az iskolai adminisztrációt.
A tagintézményeinkben a 2017. év nyári időszak legnagyobb
kihívását a KRÉTA elektronikus rendszer működtetésére való
felkészülés jelentette. A tagintézményeinkben tagintézményvezetőhelyettesek, iskolatitkárok, informatikusok, oktatási asszisztensek
folyamatosan dolgoztak az adatok rendszerbe történő feltöltésén. Az ő
áldozatos munkájuk, és lelkesedésük nélkül nem lett volna
zökkenőmentes az E-napló bevezetése és működtetése.
Augusztus utolsó hetében minden pedagógusunk részére belső továbbképzést szerveztünk
Centrum szinten, melynek keretén belül alapos, a rendszer használatát működtetni tudó
ismereteket sajátították el. A későbbiekben, a tagintézményeinkben a tantestületet egy
továbbképzés keretében a szoftverfejlesztő cég vezetője tájékoztatta az elektronikus napló
működtetéséről. Az első félév során szinte minden pedagógus elsajátította a legfontosabb
kezelési technikákat és már a félévi bizonyítványok nyomtatása, félévi statisztika is a rendszer
alapján került előállításra. Mint minden új elektronikus szoftver esetében - természetesen a soksok hasznos és pozitív funkció mellett voltak hiányosságok, de ezeket Centrum szinten
folyamatosan volt lehetőség jelezni és a szoftverfejlesztők az esetlegesen felmerülő
hiányosságokat korrigálták, esetenként bővítették a menüt. A használat közben felmerülő
kérdések eredményeképpen sok elképzelésünk megvalósult a tanév során.
És mire jó az e-napló?
A digitális naplót bevezető intézményekben minden szülő kap egy felhasználónevet és egy
jelszót – ezt természetesen meg lehet változtatni, - amellyel beléphet a rendszerbe és
folyamatosan figyelemmel kísérheti a gyermekéről nyilvántartott adatokat. Hasonlóan, mintha
gyermeke ellenőrző könyvét tartaná a kezében és nap, mint nap megkérdezné tőle, hogy mi
történt az iskolában. Ez természetesen csak abban az estben igaz, ha az ellenőrző könyvbe
minden bekerül, aminek benne kell lennie, - a jó és a rossz jegyek, az órarend, a tanárok névsora,
a pedagógusok üzenetei.
Az e-napló funkciója, hogy naprakész információkat tartalmazzon. Valamennyi pedagógustól
rendszeres adminisztrálást igényel, hiszen határideje van az osztályzat, tanórák, hiányzások stb.
dokumentálásának. A rendszerbe lépve azonnal értesülhetünk az aktuális állapotról. Ennek
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köszönhetően nem kell kivárni, hogy a szülő, a szülői értekezleten vagy a fogadóórán
belenézhessen a naplóba. Az e-napló rendszerébe lépve, nem csupán az informálódásra nyílik
lehetősége a szülőnek, hanem ő is küldhet elektronikus levelet az iskola bármely
pedagógusának.

Határozottan megkönnyíti az iskolai adminisztrációt, hogy a program automatikusan
kiszámolja a beírt osztályzatok átlagát. A kapott jegyeket súlyozni lehet, azaz a tanár
megmondhatja, melyik osztályzat milyen súllyal számítható be, pl. a témazáró dolgozat többet
ér, mint az otthon elkészítendő feladat.
A szülő folyamatosan értesülhet a gyermeke hiányzásairól is. A program ugyanis számon tudja
tartani az igazolt és igazolatlan mulasztások óráit, az igazolt és igazolatlan késéseket. A
rendszer jelzi azt is, hogy a gyermek melyik hiányzásról nem vitt igazolást.
Összefoglalva tehát; - az eltelt egy év alkalmas arra, hogy mérleget vonjunk, hogy miben
segítette a munkánkat a KRÉTA.
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Egyszerű adminisztrációt biztosít, naprakész, a statisztikához szükséges adatok pontos
riportálása, dokumentumok letölthetősége, közvetlen kapcsolatot biztosít a
pedagógusok, osztályfőnökök számára, hiszen egyszerűen szűrhetőek a hiányosságok.
A rosszul bevitt adatok javítása könnyebb. Mindig „kéznél” van, bárhonnan elérhető,
ha van internet kapcsolat. Telefonos applikáció is letölthető.

Mindent egybevetve a KRÉTA rendszer komoly
segítséget jelent az iskolai adminisztrációs munkában, ami a várható és remélt
fejlesztések után egyre inkább kiszolgálja valamennyi iskolatípus és partner igényeit.

Szerencs, 2018. július. 11.
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