
Tanmenet 

A rendszerben lehetőség van egész évre egy-egy csoporthoz a tanmenetnek, vagyis az órák címének 

berögzítésére. Ha ezt év elején elvégezzük, akkor a második tanítási órától kezdődően a rendszer 

automatikusan kitölti az óra címét. Természetesen lehetőség van egy óra címének megváltoztatására 

a tanmenetben, vagy az a konkrét óra berögzítésekor.  

Tanmenet feltöltése 

Kattintsunk a naplóra, amelybe az első tanítási órát szeretnénk berögzíteni.

 

A megjelenő ablakban kattintsunk a bal alsó sarokban található „Tanmenet” gombra, melynek 

hatására megjelenik az alábbi tanmenet ablak.

 

A megjelenő ablakban kattintsunk az „Új tanmenet” gombra. Erre megjelenik egy ablak, amelybe az 

éves óráink címét kell beírnunk, vagy megtehetjük, hogy word-ből, excel-ből stb-ből ctrl + c, crtl + v 



kombinációval bemásoljuk. Sorszámozni nem érdemes az órákat, mert a rendszer azt automatikusan 

elvégzi azt feltöltés után. 

 

Ha elvégeztük az óracímek bírást, nyomjuk meg a „Rendben” gombot. Ennek hatására sorszámot 

kapnak a leendő óráink címei. A sorrendet módosíthatjuk, ha kattintással megfogunk egy órát és 

egerünkkel lefelé, vagy felfelé húzzuk. Ha a sorrend megfelelő, akkor mentsük el a „Ment” gombbal. 

  

 

  

 

Ide kell egymás alá beírni az órák címét. 

A teljes tanmenetet 

törölhetjük a „Tanmenet 

törlése” gombbal., ha 

például tévesen vittük föl a 

tanmenetet egy csoporthoz. 

Ha csak egy óra címét 

szeretnénk törölni, 

akkor kattintsunk a 

törlendő címre, majd az 

„Cím törlése” gombra. 

Ha módosítani szeretnék 

egy órának a címét, akkor 

kattintsunk a módosítani 

kívánt címre, majd a „Cím 

módosítása” gombra. 

Lehetőségünk van a meglévő 

tanmenetünket egy-egy órával 

kiegészíteni is. Kattintsunk az „Új 

cím hozzáadása” gombra, majd 

írjuk be az óra címét. A beírt cím a 

lista utolsó helyére kerül, ahonnan 

húzással a lista bármelyik helyére 

tehetjük. 

Ha minden cím rendben 

van, akkor a „Ment” 

gombbal mentsük el az 

éves  tanmenetet. 



Ha így felvittük a tanmenetünket és a „Ment” gombbal elmentettük, akkor létrehoztuk az éves 

tanmenetét a csoportnak. 

 

Visszakerültünk az első óra bejegyzése ablakba, ahol most az a feladatunk, hogy az első óra címét 

kiválasszuk. Nyomjuk meg a „Választok” gombot, majd a megjelenő ablakban kattintsunk az első 

sorra, majd a „Kiválaszt” gombra. 

 

Ennek eredményeként megjelenik az óra címe a haladási naplónknak első bejegyzésében. A második 

órától kezdődően a rendszer automatikusan kitölti az óra címét a soron következő bejegyzéssel. Ha 

egy óra címét kiegészítjük, átírjuk, akkor a rendszer nem fogja a következő óránk címét automatikusan 

kitölteni. Ilyenkor ugyan azt kell tennünk, mint az első óránk adminisztrálásakor. A „választok” gomb 

segítségével kézzel ki kell választanunk az óra címét a listából. 

 


