
Interjú 

 

Az EKréta bevezetése kapcsán – és pár személyes gondolat erejéig – Magyar Julianna 
tanárnővel készítettek interjút a 9.B tanulói: Szabó Bettina, Csizmazia Rita és Nagy 
Noémi. 

A Tanárnő mikor és hol született? Van testvére? 

Szeptemberben születtem, szeptember elején, Szekszárdon. Van 
egy bátyám, ő 5 évvel idősebb nálam. Ketten vagyunk. 

Melyik egyetemen végzett a Tanárnő? 

A gimnázium után a József Attila Tudományegyetemre mentem, ott 
végeztem el a matek szakot, az informatikát később a Művészeti 
Egyetemen sajátítottam el. 

Mióta tanít a Tanárnő?  

Ez a huszadik tanévem. Azóta tanítok egyfolytában középiskolában, 
és előtte, amikor egyetemista voltam, az egyetemen is tartottam 
órákat. Az már rég volt… 

Ezelőtt melyik iskolában tanított? 

A Bugátban, az egy Környezetvédelmi és Egészségügyi Szakközépiskola, onnan jöttem át ide. 

Milyen az élete osztályfőnökként? 

Kevesebb a szabadidőm. Az osztályfőnökséget nagyon szeretem amúgy, szeretek az lenni, ez 
egy nagy osztály, és sokfélék benne a diákok, sok mindenre kell figyelni. Alapvetően azt 
gondolom, hogy fontos egy tanárnak, hogy osztálya legyen, jobban kötődik, ezáltal az 
iskolához, jobban kötődik a tanársághoz is, ezáltal otthon érzi magát az iskolában. 

Mi a véleménye az új e-naplóról? 

Szerintem nagyon jó dolog. Az elején mindig vannak a bevezetésnél zökkenők, apróbb 
problémák. A tanulók kicsit kevésbé szeretik, mert jobban nyomon követhető szülői részről a 
tanulmány, de szaktanárként és osztályfőnökként nekem így sokkal könnyebb dolgom van.  

Ki tudna-e emelni konkrét pozitívumokat illetve negatívumokat a KRÉTA 
használatában? 

Mindig van napló az ember kezében, nem kell keresni, úgyhogy azonnal be tudok jegyezi 
mindent, amit szeretnék, és minden javítható. Ez a papír naplóban azért kicsit nehezebb volt.  

Az iskola vezetősége miért döntött úgy, hogy bevezeti iskolánkban az elektronikus 
naplót? 

Ez a 21. században már elfogadott, sőt, szerintem megkövetelt dolog. Azt gondolom, mivel az 
államilag fenntartott iskolákban ez már kötelező, előbb-utóbb valószínűleg minden más 
iskolában is kötelező lesz. Gondolom elébe mentünk a dolognak. 



Ön használta-e már korábban az E-krétát vagy más hasonló elektronikus naplót?  

Igen, használtam. Nem az E-krétát, hanem a mozaNaplót. 

Ön az elektronikus naplót vagy pedig a papírformájú naplót részesíti előnyben? 

Egyértelműen az elektronikus naplót. Mondjuk, azért is nyilván mivel informatika szakos 
vagyok, és kicsit talán könnyebb dolgom van vele.  

Voltak-e esetleges hibák a KRÉTA tesztelési ideje alatt, illetve ezeket a hibákat sikerült-
e korrigálni? 

Szerintem még mindig tesztelési időben vagyunk, bizonyos módon. Amikor először vezetnek 
be valamit élesben, az első néhány hónap az mindig tesztelés, ugye. Voltak fennakadások, de 
ezek rendben vannak, ezek javíthatóak, csak most már meg kell tanulni a használatát 
mindenkinek.  

Könnyebb így a kommunikáció tanár és szülő között? 

Szerintem igen. Nagyon felhasználóbarát, és így a hivatalos kommunikáció is egyszerűbbé 
válik. Ugye az e-mail kicsit nehézkes szerintem, nem mindenki használ e-mailt már vagy e-
mailfiókot. Itt viszont, ha belép, rögtön látja az értesítéseket. 

Köszönjük szépen a válaszokat! 

 


