TISZK-es oktatásszervezés

Bevezetés
Ebben az esettanulmányban áttekintjük a TISZK intézmények oktatásszervezésének
adminisztrációját. Ennek során egyenként végigvesszük a lépéseket, bemutatva, hogy ott a
tagintézményeknek és a központnak milyen feladatokat kell elvégeznie.
Az oktatásszervezés megkezdése előtt a következő feladatokat kell elvégeznie:
Létre kell hoznia a tanévet
Az adott tanévre rendelkeznie kell munkatervvel
Ellenőriznie kell a szükséges helyiségek meglétét
Létre kell hoznia (vagy léptetnie) az osztályokat
Létre kell hoznia a tantervet, a tantárgyakat és az óratervet
Hozzá kell rendelnie az osztályhoz a tantervet és az óratervet
Ellenőriznie kell, hogy a pedagógusoknak: van jogviszonya; munkaköre az adott
feladatellátási helyen; tagintézmények esetén rendelkeznek szakképesítéssel az oktatott
tantárgyakra
Ezen feladatok elvégzését követően megkezdheti az oktatásszervezés adminisztrációját.
Fontos megjegyeznünk, hogy a Taninform a TISZK központ és tagintézmények között
folyamatos szinkronizálást végez. Ennek eredményeképp kerülnek át az adatok a
tagintézményektől a TISZK központba, és a központból a tagintézményekhez. Technikai okok
miatt a szinkronizálás nem valósidejű, ezért bizonyos időnek el kell telnie, mire a változások
átkerülnek az intézményekhez (központba).

1. Oktatásszervezés elindítása
Az első lépésben a TISZK központnak el kell indítania az oktatásszervezés folyamatát. Ebben
a részben a tagintézményeknek nincs feladata.
1. Kattintson a TISZK modul Oktatásszervezés menüpontjában az „Adminisztráció”
fülre.
2. Válassza ki a tanévet, amelynek az oktatásszervezését meg kívánja kezdeni (A);
3. Válassza ki az oktatásszervezés folyamatának típusát (B):
"A" változat: TISZK órarend készítés szakaszosan történik – ekkor az
oktatásszervezés során a tagintézmények a megadott sorrendben készítik el az
órarendjüket
"B" változat: TISZK órarend készítés egyszerre történik – ekkor a tagintézmények
párhuzamosan készítik az órarendjüket, így kimarad a második lépés (az intézmények
sorrendjének megállapítása).
4. Ezután kattintson a „Jóváhagyás” gombra (C). Ezzel lezárja az első lépést, ezután már
nem léphet vissza erre a pontra!
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A gomb megnyomása után a program lezárja az első lépést, és elérhetővé válik az
oktatásszervezés második lépése.

2. Intézmények sorrendjének megállapítása
A második lépésben a TISZK központban meg kell állapítani a tagintézmények sorrendjét. A
tagintézmények az így megállapított sorrendben készítik majd el az órarendjüket. Ebben a
részben a tagintézményeknek nincs feladata.
1. Kattintson a TISZK modul Oktatásszervezés menüpontjában az „Adminisztráció”
fülre.
2. Írja az intézmény neve mögötti mezőbe az adott intézmény sorszámát (A);
3. A sorrend mentéséhez kattintson a „Mentés” gombra (B). Ekkor csak az adatok
mentése történik, a lépést még nem zárta le, a sorrendet még módosíthatja.
4. A lépés lezárásához, és az oktatásszervezés folyamatának folytatásához kattintson a
„Mentés és jóváhagyás” gombra (C). Ezután a sorrendet már nem módosíthatja!

A gomb megnyomása után a program lezárja a második részt, és elérhetővé válik a harmadik
lépés.

3. Helyiségek lefoglalása
A harmadik lépésben a TISZK központ lefoglalja az intézmények számára azokat a
helyiségeit, amelyekre azoknak az oktatáshoz szükségük van. Abban az esetben, ha a
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tagintézmény átadta egy helyiségét a TISZK központnak, akkor lehetőség van arra, hogy ezt a
helyiséget a központ egy másik intézmény számára is elérhetővé tegye (tehát a tagintézmény
helyiségét a többi tagintézmény is használja). Ebben a részben a tagintézményeknek nincs
feladata.
1. Kattintson a TISZK modul Oktatásszervezés menüpontjában az „Adminisztráció”
fülre.
2. A megjelenő lapon megadhatja a helyiségfoglalást:
válassza ki az intézményt (A), majd nyomja meg az „Új foglalás” gombot (B)
a listából válassza ki a lefoglalni kívánt helyiséget (a listában a központ saját
helyiségei, és a központnak átadott helyiségek jelennek meg) (C);
adja meg a lefoglalni kívánt óraszámot (ezt az óraszámot az órarendkészítő figyelembe
fogja venni!) (D);
3. Ha egy foglalást törölni kíván, kattintson a foglalás sorának végén lévő „X” gombra
(E)
4. A foglalások mentéséhez kattintson a „Mentés” gombra (F). Ekkor csak az adatok
mentése történik, a lépést még nem zárta le, a foglalásokat még módosíthatja.
5. A lépés lezárásához, és az oktatásszervezés folyamatának folytatásához kattintson a
„Jóváhagyás” gombra (G). Ezután a helyiségfoglalások adatait már nem módosíthatja!

A „Jóváhagyás” gomb megnyomása után lezáródik a lépés, és a szinkronizációt követően
elérhetővé válik az oktatásszervezés negyedik lépése.

4. Tagintézmények TISZK-re vonatkozó tantárgyfelosztásának
elkészítése
Ebben a lépésben a tagintézmények elkészítik a saját tantárgyfelosztásukat, megjelölve benne
a TISZK-es órákat. Ezáltal igénybe vehetik a TISZK központ helyiségeit és tanárait is. Ebben
a lépésben a TISZK központnak nincs feladata.
1. Kattintson a TISZK modul Oktatásszervezés menüpontjában az „Adminisztráció”
fülre.
2. Válassza ki azokat a feladatellátási helyeket, amelyek tantárgyfelosztását készíti (A),
és adja meg a tantárgyfelosztás tanévét (B);
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3. Ezután kattintson az „OK” gombra (C)

Ezután betöltődik a tantárgyfelosztás elkészítésére szolgáló alkalmazás. Az alkalmazás
futtatásához Sun Java program megléte szükséges!
4. Az alkalmazás betöltődése után egy táblázat jelenik meg. A táblázat bal oldalán
jelennek meg a feladatellátási helyen oktató pedagógusok, és azok szakképesítései
(D). Ezt követik a feladatellátási hely azon osztályai, amelyek a kiválasztott tanévben
léteznek (E). A jobb oldalon (kék háttérrel) jelennek meg a tantárgyfelosztásban
kiosztott órák összesítése, az órakedvezmények és a túlórák (F).

5. A tantárgyfelosztás készítéséhez kattintson a megfelelő osztály oszlopába. Ekkor a
táblázat alatti kosárban megjelennek az óraterv szerint kiosztható órák (G). Az órák
dobozán láthatja az óra rövid nevét, az óraterv szerinti előírt órák számát (heti és
összes), és a kiosztható órák számát (heti és összes). A doboz felett tartva az
egérmutatót megjelenik a tantárgy teljes neve is (H).

Az óra kiosztásához kattintson az óra dobozára. Ekkor a táblázatban zöld hátterűvé
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válnak azok a mezők (I), ahová az adott órát kioszthatja.

6. Húzza a dobozt a megfelelő mezőbe. Ekkor a kiosztható óra száma bekerül a mezőbe
(J), és a dobozban a kiosztható óraszám 0 lesz (K).

7. A kiosztott óraszámot csökkentheti. Ehhez nyomja meg a jobb egérgombot, és a
megjelenő menüben a „Heti óraszám” menüben állítsa be a megfelelő óraszámot. A
beállított óraszám kerül a mezőbe, az eltávolított órák visszakerülnek a kiosztható órák
közé.
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Modulok oktatásánál lehetősége van a heti óraszám helyett az oktatott óraszám
beállítására. Ehhez nyomja meg a jobb egérgombot, és a megjelenő menüben az „Éves
óraszám” menüben állítsa be a megfelelő óraszámot. Az „OK” gomb megnyomása
után a program kiszámítja a beállított éves óraszám heti óraszámát, a fennmaradó órák
visszakerülnek a kiosztható órákhoz. A mezőben a „heti óraszám/éves óraszám”
formátumban jelenik meg az óraszám.

8. Túlóra beállításához nyomja meg a jobb egérgombot, és a megjelenő menüben a
„Túlóra” menüpontban állítsa be a megfelelő óraszámot. Ezután az összesítésekben a
beállított óraszám túlóraként szerepel, a mezőben pedig az óraszám utáni zárójelben
láthatja a túlóra óraszámát.

9. TISZK-es órák beállítása: TISZK-es órát kétféleképpen állíthat be. Ha a saját
tanárával, de a TISZK-ben kívánja az órát megtartani, akkor az adott óramezőjén
nyomja meg az egér jobb gombját. A megjelenő menüben válassza ki a „TISZK-es
jelölés beállítása” menüpontot. Ekkor a mező keretet kap, jelölve, hogy a TISZK-ben
tartják meg az órát.

Ha az órát a TISZK-ben, ottani tanárral tartják meg, akkor húzza az órát a „TISZK-es
foglalkoztatott” sor mezőjébe. Az így kiosztott órákat a TISZK központ fogja tanárhoz
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rendelni.

10. A tantárgyfelosztás mentéséhez kattintson a „Mentés”gombra (L). Ekkor csak az
adatok mentése történik, a lépést még nem zárta le, a tantárgyfelosztást még
módosíthatja.
11. A lépés lezárásához, és az oktatásszervezés folyamatának folytatásához kattintson a
„Jóváhagyás” gombra (M). Ezután a tantárgyfelosztás TISZK-es adatait már nem
módosíthatja!

A gomb megnyomása után az intézményben lezáródik a lépés. A TISZK központban a
szinkronizálást követően nyomon követhető, hogy mely tagintézmények készítették el a
tantárgyfelosztásukat. Miután minden intézmény elkészítette, és jóváhagyta a saját
tantárgyfelosztását, elérhetővé válik az oktatásszervezés ötödik lépése.

5. TISZK-re vonatkozó tantárgyfelosztás kiegészítése a TISZK
központ által
Ebben a lépésben a TISZK központ, a beérkezett tantárgyfelosztások alapján elkészíti a saját
tantárgyfelosztását. Ennek során meghatározza, hogy a tagintézmények által a központnak
kiosztott órákat mely foglalkoztatottak látják el. Ebben a lépésben a tagintézményeknek nincs
feladata.
1. Kattintson a TISZK modul Oktatásszervezés menüpontjában az adminisztráció fülre.
2. Válassza ki azokat a feladatellátási helyeket, amelyek tantárgyfelosztását készíti (A),
és adja meg a tantárgyfelosztás tanévét (B);
3. Ezután kattintson az „OK” gombra (C)

Ezután betöltődik a tantárgyfelosztás elkészítésére szolgáló alkalmazás. Az alkalmazás
futtatásához Sun Java program megléte szükséges!
Az alkalmazás betöltődése után egy táblázat jelenik meg. A táblázat bal oldalán
jelennek meg a feladatellátási helyen oktató pedagógusok, és azok szakképesítései
(D). Ezt követik a központ azon osztályai, amelyek a kiválasztott tanévben léteznek
(E), és a tagintézmények (az azonosítójukkal). A jobb oldalon (kék háttérrel) jelennek
meg a tantárgyfelosztásban kiosztott órák összesítése, az órakedvezmények és a
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túlórák.

4. A tagintézmények által a központnak átadott órák két sorban jelennek meg a táblázat
alsó soraiban, a kosár felett.
A „Tagintézmény tanára tartja” sorban (F) szerepelnek azok az órák, amelyeket a
tagintézményben kiosztott egy tanárnak, és TISZK-es órának jelölte be. Ezekhez az
órához is rendelhet helyi tanárt. Ehhez húzza az órát a megfelelő tanár melletti zöld
négyzetbe (H).
A „Nincs intézményi tanár hozzárendelve” sorban (G) jelennek meg azok az órák,
amelyeket a „TISZK-es foglalkoztatott” sor mezőjébe húztak a tagintézményben.
Ezekhez az órákhoz itt kell tanárt megadnia. Ehhez húzza az órát a megfelelő tanár
melletti zöld négyzetbe (H). Azokat az órákat, amelyeket már hozzárendelt egy helyi
tanárhoz, a program áthúzással jelöli meg (I).

Ha egy intézményben több órát is a TISZK-es tanárhoz rendeltek, akkor több téglalap
jelenik meg a mezőben. Ilyenkor mindegyiket külön kell hozzárendelnie a tanárokhoz.
Ha a téglalap felett tartja az egérmutatót, akkor megjelenik az adott óra adatait
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tartalmazó tájékozató (J)

.
5. A tantárgyfelosztás mentéséhez kattintson a „Mentés”gombra (K). Ekkor csak az
adatok mentése történik, a lépést még nem zárta le, a tantárgyfelosztást még
módosíthatja.
6. A lépés lezárásához, és az oktatásszervezés folyamatának folytatásához kattintson a
„Jóváhagyás” gombra (L). Ezután a tantárgyfelosztás TISZK-es adatait már nem
módosíthatja!

A gomb megnyomása után a lépés befejeződik, és elérhetővé válik az oktatásszervezés
hatodik lépése.

6. A TISZK-re vonatkozó órarend elkészítése a központ által
Ebben a részben kell a TISZK központnak elkészítenie TISZK-es órákra vonatkozó
órarendjét. Ekkor kell az órarendjébe helyeznie a saját, és a tagintézményeinek a TISZK-ben
tartott óráit. Ebben a lépésben a tagintézményeknek nincs feladata.
1. Kattintson a TISZK modul Oktatásszervezés menüpontjában az adminisztráció fülre.
2. Válassza ki azokat a feladatellátási helyeket, amelyek órarendjét készíti (A), és adja
meg az órarend tanévét (B);
3. Ezután kattintson az „OK” gombra (C)
Ezután betöltődik az órarend elkészítésére szolgáló alkalmazás. Az alkalmazás
futtatásához Sun Java program telepítése szükséges!

4. A megjelenő órarend bal sarkában látja a megjelenített intervallum adatait (D). A sima
nyilakkal („<”, „>”) +/- 1 hetet, a dupla nyilakkal („<<”, „>>”) +/- 5 hetet léphet a
kijelölt dátumhoz képest.
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A jobb felső sarokban lévő vezérlőkkel állíthatja be, hogy milyen elemeket jelenítsen
meg a program az órarendben (E). Ha kiválaszt egy elemet (kijelöli a jelölőnégyzetét),
akkor az ahhoz tartozó órarendbejegyzések fognak látszani az órarendben. (Például,
kiválasztva egy tanárt és egy helyiséget, a tanár órái, és a helyiségben tartott órák
fognak megjelenni az órarendben).
5. A táblázat közepén található az órarend táblázata (F). A függőleges időskálán sárga
téglalapokkal van jelezve a csengetési rend szerinti órák időtartama (G), a vízszintes
skálán pedig a dátumok jelennek meg (H).

6. A táblázat alatt jelennek meg az órarendbe illesztendő órák téglalapjai (I). A
téglalapokban az osztály nevét, a tantárgyat, a hozzá rendelt tanárokat, az éves
óraszámot és az eddig kiosztott órákat (éves és heti) olvashatja. Az óra órarendbe
illesztéséhez húzza a téglalapot a táblázat megfelelő részébe. Ekkor egy
párbeszédablak jelenik meg. Itt láthatja a ciklust, a hetet és a napot (J). Ez alatt
megadhatja a helyiséget (K), ahol az órát tartják, az érvényesség kezdetét és végét (L)
(ezen dátumok között lesz a tanítási napokra kiosztva az óra). Az óra időtartamát
kétféle képen adhatja meg: ha kijelöli a négyzetet a „Csengetés rendi óra” felirat előtt,
akkor megadhatja, hogy melyik órarend szerinti órában tartják meg az órát (M). Ha a
jelölőnégyzet nincs kijelölve, akkor tetszés szerint állíthatja be az óra kezdetét és végét
(N). Ezután kattintson a „Felvesz” gombra, és az óra bekerül az órarendbe (O).
Figyelem: csak akkor fog látszani az óra, ha a tanár, a terem, vagy az osztály
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megjelenítése be van kapcsolva!

7. Az órák módosításához kattintson duplán a kiosztott órára. Ekkor a megjelenő
ablakban módosíthatja a kiosztott óra adatait. Ezután kattintson a „Módosít” gombra
(P).
Az adott óra törléséhez kattintson duplán a kiosztott órára, majd nyomja meg a
„Töröl” gombot (Q). Ekkor az óra törlődik az órarendből, és az órák visszakerülnek a
kiosztandó órák közé.

8. Ha az órák kiosztásakor két óra valamilyen ok miatt fedi egymást, ütközés lép fel (R).

Az ütközést eltérő színnel jelöli a program. Az egérkurzort az ütköző órák felett tartva
leolvashatja az ütközés okát (S).
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Ezután módosítsa az órákat.
9. Mentéshez kattintson a „Mentés” gombra (T). A mentés folyamatát nyomon követheti
a megjelenő ablakban (U). Ekkor csak az adatok mentése történik, a lépést még nem
zárta le, az órarendet még módosíthatja.

10. A lépés lezárásához, és az oktatásszervezés folyamatának folytatásához kattintson a
„Jóváhagyás” gombra. Ezután a TISZK-es órarend adatait már nem módosíthatja!
A „Jóváhagyás” gomb megnyomása után befejeződik a lépés, és a szinkronizációt követően
elérhetővé válik az oktatásszervezés hetedik lépése.

7. A TISZK-re vonatkozó órarend elkészítése a tagintézmények által
A hetedik lépésben a tagintézmények készítik el a saját TISZK-es órákat tartalmazó
órarendjüket. Ha az oktatásszervezés folyamatának elején „A” típust választott a központ,
akkor a harmadik lépésben beállított sorrendben, ha „B” típust akkor egyidejűleg készíthetik
el az órarendjüket.
1. Kattintson a TISZK modul Oktatásszervezés menüpontjában az adminisztráció fülre.
2. Válassza ki azokat a feladatellátási helyeket, amelyek órarendjét készíti, és adja meg
az órarend tanévét;
3. Majd kattintson az „OK” gombra.
Ezután betöltődik az órarend elkészítésére szolgáló alkalmazás. Az alkalmazás
futtatásához Sun Java program megléte szükséges!
A feladat elkészítése megegyezik a 6-os pontban leírtakkal.
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A „Jóváhagyás” gomb megnyomásával zárhatja a lépést. Miután az összes tagintézmény
elkészítette az órarendjét, a szinkronizációt követően elérhető az oktatásszervezés utolsó
lépése.

8. Oktatásszervezés lezárása
Ebben a lépésben a TISZK központ véglegesíti és lezárja az oktatásszervezési folyamatot.
Ebben a lépésben a tagintézményeknek nincs feladata.
1. Kattintson a TISZK modul Oktatásszervezés menüpontjában az adminisztráció fülre.
2. A „Jóváhagyás” gomb (A) megnyomásával zárhatja le az oktatásszervezést.

Ezután az oktatásszervezés folyamata befejeződött.
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