30 kreditpontot érő KRÉTA kurzushoz
kapcsolódó folyamatok
Ebben a dokumentumban lépésről lépésre leírjuk a "Felkészítés a köznevelési
regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (KRÉTA) pedagógusmoduljaihoz" c.
képzés tanúsítványának megszerzéséhez szükséges folyamatot a regisztrációtól a
tanúsítvány letöltéséig.
Kérjük, nézze át a dokumentumot, hogy a tanúsítvány megszerzésének feltételeit és
a szerződéskötés lépéseit világosan átlássa.
Fontos: A képzést elvégezheti a szerződés visszaküldése előtt is. A szerződés a
tanúsítvány kiállításához szükséges.
A kurzusra való regisztrációhoz szükség lesz az Oktatási azonosítójára!
Legfontosabb teendői:
1. Regisztráció és beiratkozás a megfelelő nevű kurzusra.
2. A szerződéshez szükséges adatok pontos megadása.
3. Az aláírt szerződés postázása a címünkre.
4. A tananyag teljesítése.
5. A tanúsítvány letöltése.
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1. Bejelentkezés a kurzus felvételéhez
A 30 kredites kurzust a http://ekreta.hu/elearning/ oldalon találja. Az oldal megnyitása
után görgessen le.

Kattintson a "Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer
(KRÉTA) pedagógusmoduljaihoz" című képzés alatt található részletek gombra. Majd
ezután görgessen a Beiratkozásig, és Kattintson a Beiratkozás gombra.

Ekkor az alábbi oldalra érkezik meg:

Amennyiben már használta a rendszerünket, kérjük, jelentkezzen be, és a
dokumentációban ugorjon az Első bejelentkezés részhez.
Amennyiben még nem használta a rendszerünket, a “Regisztráció” gombra
nyomjon.

2. Regisztráció

Ezen az oldalon kell megadni a rendszerünkben tárolt alapadatokat.
Az itt megadott teljes név fog szerepelni a szerződésén és a megszerzett
tanúsítványán is. Figyeljen oda, hogy helyesen adja meg!
A szervezeti kapcsolatban megadott adatokat a későbbiekben nem fogja tudni
módosítani.
Nem találja az iskoláját a listában
Amennyiben az Ön iskolája nincs a listában, kérjük, ne folytassa a regisztrációt,
hanem e-mailben jelezze felénk a support@nexiuslearning.com címen. A levelében,
kérjük, írja meg a következő adatokat:
● Iskola hivatalos neve
● Iskola OM azonosítója
● Iskola hivatalos címe (város, irányítószám, pontos cím)
Miután az intézményt rögzítettük, értesítést küldünk Önnek!
A “Regisztráció” gomb megnyomása után egy felugró ablak figyelmezteti, hogy a
megadott e-mail címen fog Önnel kommunikálni a Nexius Learning rendszer. A
“Mentés” gomb megnyomása után a rendszer értesíti Önt, hogy a regisztráció
megerősítéséhez e-mail érkezett a megadott címre.

Ha a következő üzenetet látja, akkor regisztrációjához már csak egy megerősítésre
van szükség:

Megerősítő e-mail
A regisztráció megerősítéséhez, a megerősítő e-mailben kapott hivatkozásra kell
kattintani. Ezt a regisztrációkor megadott e-mail címre küldi ki automatikusan a
rendszer.

Ha a hivatkozásra kattintott, a következő üzenetet fogja látni a megjelenő weblapon:

Ezt követően a “Bejelentkezés” gombra kattintva elérheti a Nexius Learning
rendszert.

A bejelentkezéshez írja be a regisztrációkor megadott e-mail címét és jelszavát, majd
nyomjon a “Bejelentkezés” gombra.

3. Első bejelentkezés a Nexius Learning rendszerbe
Első bejelentkezéskor a következő felületet fogja látni:

Oktatási azonosítóját csak itt van lehetősége megadni.
(Ez az adat sem a szerződésen, sem a tanúsítványon nem fog szerepelni.)
Adja meg az adatokat, és a “Küldés” gomb után a “Választható kurzusok” oldalra
érkezik meg (“Választható” fülön):

4. Beiratkozás a kurzusra
Kattintson a "Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer
(KRÉTA) pedagógusmoduljaihoz” kurzus “Beiratkozás” gombjára ahhoz, hogy a
kurzus tanulható legyen az Ön számára.

A “Beiratkozás” gomb megnyomása után a következő értesítést fogja kapni:

Amennyiben a “Bezár” gombra kattint, visszatér az előző, tehát a Választható
kurzusok oldalra. Ebben az esetben a kurzust az Aktuális menüpont alatt találja meg,
és a következő indításakor kell a szerződéshez szükséges adatokat megadni.
A szerződés előfeltétele a tanúsítvány megszerzésének.
A “Tovább a kurzusra” gombbal jut tovább a szerződés adatainak megadása felé.

5. Tanúsítvány megszerzéséhez szükséges adatok
megadása
A kurzus a regisztráció után megkezdhető, de a sikeres teljesítés után a tanúsítványa
csak abban az esetben tölthető le, ha az aláírt szerződését visszaküldte, és
rendszerünkben regisztráltuk. A szerződés regisztrációjáról e-mail-ben értesítést
küldünk.
A KRÉTA kurzus teljesíthető szerződéskötés nélkül is. Ebben az esetben nem kap
tanúsítványt a kurzus elvégzéséről.
A kurzus mindkét esetben ingyenesen elvégezhető.

Amennyiben a “Nem kívánok tanúsítványt szerezni” pontot kipipálja, és így halad
tovább, a későbbiekben ezt nem tudja megváltoztatni.
A “Később válaszolok” gomb megnyomása azt eredményezi, hogy minden
alkalommal, amikor megnyitja a kurzust, ezt az ablakot újra látni fogja, és így később
dönthet a tanúsítvány megszerzéséről.
A “Megadom az adatokat” gombbal a szerződéshez szükséges adatok
megadásához érkezik meg.

A “Megadom az adatokat” gombbal a következő felületre fog jutni:

Az ezen az oldalon megadott adatokat fogjuk automatikusan beírni a
szerződésbe. Alaposan ellenőrizze le, hogy pontosan adta-e meg őket!

A születési és statisztikai adatokat a későbbiekben nem lesz módja javítani!
Különös gonddal töltse ki.
Az oldal alján található jelszó módosítás a regisztráció folyamatához nem kell, ezért
hagyja üresen.
A “Mentés” gomb megnyomása után egy figyelmeztető ablakhoz érkezik.

Ha nem sikerült pontosan begépelnie az adatokat, akkor kattintson a “Javítás”
gombra!
A “Mentés” gombbal minden adat rögzítésre kerül, és a szerződése ezekkel
lesz automatikusan feltöltve!

6. Szerződés letöltése
Az adatok megadása után a “Mentés” gombra kattintva egy értesítő ablak jelenik
meg Önnek:

A “Szerződés letöltése” gombbal a böngészőjében megadott letöltési könyvtárba
egy zip fájl töltődik le. Ebben két fájl található:
● az adataival automatikusan kitöltött szerződés pdf formátum,
● az szerződés digitálisan aláírt XML formátumban, amely részünkről igazolja
annak hitelességét.
Ha a “Mégsem” gombra kattint, akkor azzal a kitöltött szerződésének letöltését
halasztja későbbre. Ebben az esetben a kurzus megnyitása (“Tovább a kurzusra”
gomb) után a kék fejléc jobb oldalán található “Szerződés letöltése (zip)” gombbal
tudja majd letölteni.

A jobb oldalon található lefelé nyilat választva a pdf formátumú szerződést is
letöltheti, a digitális aláírás nélkül.

Szerződés helyes formátuma

Ez első oldalon a következőket ellenőrizze:
● a vonalkód megléte
● az adatok helyesek, nincsenek elcsúszva a címkék
● a szerződés szövege olvasható

A második oldalon a következőket ellenőrizze:
●
●
●
●

a szövegezés olvasható
a dátum szerepel
az ELMS Informatikai Zrt. aláírás látható
az Ön aláírása szerepel rajta

Csak a formátumnak megfelelő, helyes adatokkal kitöltött, aláírt szerződéseket
van módunkban elfogadni!
Amennyiben problémát észlel a kinyomtatott szerződésén, jelezze a
support@nexiuslearning.com címen.

7. Tananyag indítása és teljesítése
“Tananyag indítása” gombra kattintva megkezdheti a tanulást.

Amennyiben ismételt bejelentkezésről van szó, az alábbi felületet fogja látni:

A kurzusát, amelyre már beiratkozott, az “Aktuális” fülön találja meg. Itt a “Tovább a
kurzusra” gombbal tud eljutni a tananyag indításához.
Kezdje meg a tanulást, és teljesítse az összes oldalt és a zárótesztet is:

Amennyiben az Előrehaladás nem 100%, a tananyag indítása után, a bal felső
sarokban látható könyv ikonnal nyissa meg a tartalomjegyzéket, és ellenőrizze, hogy
melyik oldal mellett nem található zöld pipa. Az ilyen oldalakat nyissa meg
duplakattintással, és teljesítse őket.

8. Tanúsítvány / Oklevél letöltése
A tanúsítvány megszerzésének feltételei:
● A tananyag összes oldalának teljesítése. (Előrehaladás 100%)
● A záróteszt teljesítése. (Eredmény legalább 70%)
● A helyes adatokkal, automatikusan kitöltött, Ön által aláírt szerződés
beérkezése, és iktatása rendszerünkben. A beérkezett szerződés iktatásáról
e-mail küldtünk a rendszerünkben regisztrált címre:

A tananyag bezárása után, vagy a következő kurzus indításkor a következő üzenetet
dobja fel Önnek a rendszer:

Az “Oklevél letöltése” gombbal egy zip fájl tölthet le, ami tartalmazza a tanúsítványt
pdf formátumban és a digitálisan aláírt XML formátumban is.
Ha a “Bezár” gombra kattint, ezt az ablakot a következő alkalommal is feldobja a
rendszer.
Amennyiben bejelöli a “Ne jelenjen meg többször ez az üzenet” lehetőséget, és így
kattint a “Bezár” gombra, akkor a későbbiekben a kurzuson oldalán belül, a kék fejléc
jobb oldalán az “Oklevél letöltése” gomb segítségével töltheti le.

Sikeres tanulást kívánunk!
Nexius Learning csapata

