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Bevezetés
Az aSc órarendkészítő program széleskörű használata miatt fontosnak tartjuk, hogy támogassuk az így elkészített órarendek gyors, problémamentes importálását a KRÉTA rendszerbe.

Mivel az aSc és a KRÉTA szoftverek más gyártó termékei, más filozófia alapján, más gyakorlati
megoldásokkal készültek, fontos, hogy néhány szabályt betartsunk, bizonyos adatokat a megfelelő módon kezeljünk.

Jelen útmutató célja, hogy bemutassa, hogyan lehet az aSc-ben úgy megadni adatokat, elnevezéseket, hogy a KRÉTA rendszerbe történő importálás végrehajtható legyen, és ne okozzon
utólagos többletmunkát.
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Alapadatok megadása
A KRÉTA rendszerben végrehajtott importálás során azok a tantárgyak, tantermek, osztályok
vagy csoportok, melyek nincsenek rögzítve, automatikusan létrejönnek1. Az importálás egyetlen előfeltétele, hogy az importálandó fájlban szereplő pedagógusok nevei tökéletesen megegyezzenek a KRÉTA rendszerben rögzített alkalmazotti nevekkel.

A fent leírtakból következik, hogy az első fontos teendő, hogy megvizsgáljuk, hogy az aSc és
KRÉTA programokban rögzített tantárgyaink, tantermeink, osztályaink és pedagógusaink nevei teljesen megegyeznek-e. Ha a pedagógusok nevében eltérés van (akár csak egy plusz szóköz a név után), akkor az importálás nem hajtható végre. Ha a többi adatban van eltérés, akkor
az aSc-ben használt elnevezések új elemként kerülnek be a KRÉTA rendszerbe. Ez így működik
a tantárgyfelosztás (továbbiakban TTF) importálása során is. Fontos tudnunk továbbá, hogy az
órarend importálásakor TTF-t is importálunk. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a program olyan
tanár/tantárgy/osztály - (vagy csoport) hármast talál a beolvasás közben, amely nem szerepel
a TTF-ban, akkor azt a TTF elemet is létrehozza.

Feltételezve, hogy a KRÉTA rendszerben helyesen és pontosan vannak rögzítve az
adataink, az aSc programban TELJESEN azonos módon nevezzük el a termeinket,
tantárgyainkat és osztályainkat!

1

Ezért szükséges megadni feladatellátási helyet az importáláshoz, hogy az így keletkező osztályok/csoportok a
megfelelő feladatellátási helyhez legyenek sorolva. Ha így bizonyos osztályok/csoportok rossz helyre kerülnek
besorolásra, akkor azok „többes módosítással” könnyen a megfelelő feladatellátási helyhez rendelhetők.
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Hetirendek, csengetési rend megadása
Amennyiben iskolánkban A/B hetes rendben folyik tanítás, mindkét programban meg kell adni
a hetek elnevezését. Az aSc-ben ez az „Iskola” adatai között a „Hetek megadása” gombra kattintva adható meg, a KRÉTA rendszerben pedig a „Nyilvántartás” menü „Adatszótárak” pontjában. A „Minden héten” elnevezés mindkét rendszerben alapértelmezetten szerepel. Itt is
érvényes, ami az alapadatoknál: mindkét programban azonos elnevezést kell használnunk!2

A csengetési rendben megadott kezdő- és vég időpontoknak nem kell megegyeznie a két rendszerben, azonban azoknak az óráknak a sorszáma, amelyben óra van elhelyezve az aSc-ben, a
KRÉTA-ban is elérhetőnek kell lennie. Ezt ellenőrizhetjük a „Nyilvántartás” menü „Csengetési
rend” pontjában az aktív csengetési rendben, valamint „Nyilvántartás” menü „Testreszabás”
pontjának „Az elektronikus napló korlátozásainak beállításai” részében.

Legyenek azonosak a hetirendek elnevezései, valamint azonos számozású órák legyenek megadva a csengetési rendekben!

2

Amennyiben nem magyar nyelven használjuk az aSc programot, akkor egy hetes órarend esetén is ellenőrizzük
az elnevezéseket, mert az alapértelmezett „Minden héten” megnevezés is idegen nyelven fog szerepelni.
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Csoportok megadása
A csoportok megadása, meghatározása sokkal körülményesebb, mint a korábban tárgyalt adatok pontos felvitele és ellenőrzése, mivel nagyon sokféle csoportot hozhatunk létre az aSc
programban. Ebben a fejezetben azokat az eseteket tekintjük át, amelyeket kezelni tudunk az
importálás során.
Minden lehetséges esethez megadjuk az órát meghatározó leírás képét az aSc-ből, valamint
az órarendi elhelyezés eredményét, hogy könnyen azonosítható legyen, milyen csoportmegadásról beszélünk. Ehhez kapcsolódóan leírjuk, hogy a KRÉTA rendszerben milyen csoportnév,
ezen keresztül milyen TTF elem keletkezik az importálás során.
Az elérhető lehetőségek közül mindig azokat válasszuk, amelyek a céljainknak megfelelő csoportbontást definiálják, és lehetőség szerint már szerepelnek a KRÉTA-ban megadott csoportjaink között! Ha az importálás során olyan csoportnevek kerülnek meghatározásra, melyek
nem illeszkednek az iskolánkban megszokott rendhez, akkor azok nevét a későbbiekben módosíthatjuk.

A feldolgozható csoportok leírása
Öt lehetséges kombináció, kilenc megadási módját tudjuk feldolgozni az aSc órarendek importálása során. Ezek az alábbiak:
1. Egy osztály egy csoportba, azaz a teljes osztály
2. Több osztály egy csoportba, azaz összevont osztályok
3. Egy osztály több csoportba, azaz osztálybontás
1. többkártyás megadás
2. egykártyás megadás (csak egy tantárgy megadásával lehetséges)
4. Több osztály több csoportba, azaz pl. évfolyambontás
1. többkártyás megadás
1. osztályonként azonos csoportmegnevezéssel
2. osztályonként eltérő csoportmegnevezéssel
2. egykártyás megadás (csak egy tantárgy megadásával lehetséges)
5. Egy (vagy több) osztály és másik osztály(ok) csoportja(i) együtt
1. egy tanárral, egy csoportként
2. több tanárral, több csoportba, de egy kártyán megadva

*1.0
2.0
*3.1
3.2

*4.1.1
4.1.2
4.2
5.1
5.2

a *-gal jelölt esetekben az aSc-ben megadott
csoportnév jelenik meg a KRÉTA-ban is
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Eset 1.0 leírása
Ilyenkor egy teljes osztályhoz egy tanár van rendelve. Ez igazából nem csoportbontás, csak
azért került ide, mert az elvi lehetőségek teljes körű leírására törekedtünk.

Itt nem jön létre csoportbontás, a tanóra a megadott tanárhoz és osztályhoz kapcsolódik az
alábbi TTF elemen keresztül:
Osztály
10.b

Csoport

Tantárgy
Munka

Óraszám
6

Tanár
Egyik Tanár

Ha nincs ilyen nevű osztály, tantárgy, tanterem vagy TTF sor, akkor az automatikusan létrejön
az importáláskor.
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Eset 2.0 leírása
Egyetlen tanár tart órát egyszerre kettő (vagy több) osztálynak, azaz összevont osztályoknak.
Ilyen jellegű óra főleg a délutáni napközik, tanulószobák esetében szokott előfordulni. Itt csak
egy tantárgyat adhatunk meg az aSc-ben.

A szükséges csoportnév az osztályok, a tantárgy és a pedagógus nevéből képződik3. Ez a csoport, mivel több osztályból tevődik össze, nem osztálybontásos. Az azonos jelentésű TTF sor
az alábbi:
Osztály

Csoport
10.b, 11.b Munka Egyik Tanár

Tantárgy
Munka

Óraszám
2

Tanár
Egyik Tanár

Ha már van ehhez az órához rögzített TTF elem a KRÉTA rendszerben, de eltérő csoportnévvel,
akkor vagy töröljük a TTF-ból, vagy nevezzük át ilyen nevűre, hogy ne duplikáljuk az importálás
során!
Ha nincs ilyen nevű csoport, tantárgy, tanterem vagy TTF sor, akkor az automatikusan létrejön
az importáláskor. Ha a csoportnév nem megfelelő, akkor az importálás után módosíthatjuk a
„Nyilvántartás” menü „Csoportok” pontjában.

3

Ha azonos évfolyamú osztályokból tevődik össze a csoport, akkor az elnevezését egyszerűsítjük, azaz pl. nem
„8.a, 8.b, 8.c Napközi Egyik Tanár”, hanem „8.abc Napközi Egyik Tanár”.
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Eset 3.1 leírása
Egy osztályt bontunk kettő (vagy több) csoportra, azaz osztálybontást határozunk meg. Ha az
osztály tulajdonságai között adunk meg csoportokat, mindegyikhez külön tantárgyat rendelhetünk (pl. osztály szintű nyelvi bontás, vagy eltérő tantervű csoportok órái egy osztályon belül).

Az importáláskor az aSc-ben megadott csoportnév kerül a KRÉTA rendszerbe. Az ilyen csoportok osztálybontásnak minősülnek, és az alábbi TTF elemekkel egyenértékűek:
Osztály
10.b
10.b
10.b

Csoport
10.b Csoport1
10.b Csoport2
10.b Csoport3

Tantárgy
Munka
Másik tantárgy
Harmadik tantárgy

Óraszám
3
3
3

Tanár
Egyik Tanár
Másik Tanárnő
Harmadik Pedagógus

Ha már van ehhez az órához rögzített TTF elem a KRÉTA rendszerben, de eltérő csoportnévvel,
akkor vagy töröljük a TTF-ból, vagy nevezzük át ilyen nevűre, esetleg átírhatjuk a csoportnevet
még az aSc-ben is, hogy ne duplikáljuk az importálás során!
Ha nincs ilyen nevű csoport, tantárgy, tanterem vagy TTF sor, akkor az automatikusan létrejön
az importáláskor. Ha a csoportnév nem megfelelő, akkor módosíthatjuk az importálás előtt az
órarendkészítő programban, vagy az importálás után a „Nyilvántartás” menü „Csoportok”
pontjában.
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Eset 3.2 leírása
Egy osztályt bontunk kettő (vagy több) csoportra, azaz a 3.1 esethez hasonlóan, osztálybontást
határozunk meg. Ha az osztály tulajdonságai között nem adunk meg csoportokat, akkor egy
kártyán határozhatjuk meg az összes órát. Ennek előnye, hogy az összes órát együtt mozgathatjuk, de csak egy tantárgyat adhatunk meg, és a csoportnevek sincsenek meghatározva. Külön oda kell figyelni, hogy legalább annyi termet rendeljünk az órához, ahány pedagógus meg
van adva, hogy mindenkinek juson helyiség az órarend megadásakor.

A szükséges csoportnevek az osztály, a tantárgy és a pedagógusok neveiből képződnek. Ezek
a csoportok osztálybontásnak minősülnek. Az azonos jelentésű TTF sorok az alábbiak:
Osztály
10.b
10.b
10.b

Csoport
10.b Munka Egyik Tanár
10.b Munka Másik Tanárnő
10.b Munka Harmadik Pedagógus

Tantárgy
Munka
Munka
Munka

Óraszám
3
3
3

Tanár
Egyik Tanár
Másik Tanárnő
Harmadik Pedagógus

Ha már van ehhez az órához rögzített TTF elem a KRÉTA rendszerben, de eltérő csoportnévvel,
akkor vagy töröljük a TTF-ból, vagy nevezzük át ilyen nevűre, hogy ne duplikáljuk az importálás
során!
Ha nincs ilyen nevű csoport, tantárgy, tanterem vagy TTF sor, akkor az automatikusan létrejön
az importáláskor. Ha a csoportnév nem megfelelő, akkor módosíthatjuk az importálás után a
„Nyilvántartás” menü „Csoportok” pontjában.

Megjegyzés: A csoportnevek meghatározása miatt érdemesebb az osztálybontásokat a 3.1
esetben leírtak szerint definiálni az aSc programban, föladva a csoportok együttmozgatásának
előnyét.
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Eset 4.1.1 leírása
Több osztályból alakítunk ki több csoportot, azaz (pl. évfolyamszintű) csoportbontást hozunk
létre. Ha minden érintett osztályban ugyanazokat a csoportneveket adjuk meg (másoljuk át
egymáshoz), akkor az óra megadásakor, az „Összevont osztályok” pontban automatikusan kínálja fel a csoportnevet az aSc program, azaz láthatóan ezt a megadási módot támogatja.

Az importáláskor az aSc-ben megadott csoportnév kerül a KRÉTA rendszerbe. Az ilyen csoportok nem osztálybontások, és az alábbi TTF elemekkel egyenértékűek:
Osztály

Csoport
10.b 11.b Csoport 1
10.b 11.b Csoport 2
10.b 11.b Csoport 3

Tantárgy
Munka
Másik tantárgy
Harmadik tantárgy

Óraszám
3
3
3

Tanár
Egyik Tanár
Másik Tanárnő
Harmadik Pedagógus

Ha már van ehhez az órához rögzített TTF elem a KRÉTA rendszerben, de eltérő csoportnévvel,
akkor vagy töröljük a TTF-ból, vagy nevezzük át ilyen nevűre, esetleg átírhatjuk a csoportnevet
még az aSc-ben is, hogy ne duplikáljuk az importálás során!
Ha nincs ilyen nevű csoport, tantárgy, tanterem vagy TTF sor, akkor az automatikusan létrejön
az importáláskor. Ha a csoportnév nem megfelelő, akkor módosíthatjuk az importálás előtt az
órarendkészítő programban, vagy az importálás után a „Nyilvántartás” menü „Csoportok”
pontjában.
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Eset 4.1.2 leírása
Lehetőségünk van arra, hogy a 4.1.1 esetben leírt csoportbontást úgy hozzuk létre, hogy a
különböző osztályoknál különböző csoportneveket adjunk meg.

A szükséges csoportnevek az osztályok, a tantárgy és a pedagógusok neveiből képződnek. Ezek
a csoportok, mivel több osztályból tevődnek össze, nem osztálybontások. Az azonos jelentésű
TTF sor az alábbi:
Osztály

Csoport
10.b, 11.b Munka Egyik Tanár
10.b, 11.b Munka Másik Tanárnő
10.b, 11.b Munka Harmadik Pedagógus

Tantárgy
Munka
Másik tantárgy
Harmadik tantárgy

Óraszám
3
3
3

Tanár
Egyik Tanár
Másik Tanárnő
Harmadik Pedagógus

Ha már van ehhez az órához rögzített TTF elem a KRÉTA rendszerben, de eltérő csoportnévvel,
akkor vagy töröljük a TTF-ból, vagy nevezzük át ilyen nevűre, hogy ne duplikáljuk az importálás
során!
Ha nincs ilyen nevű csoport, tantárgy, tanterem vagy TTF sor, akkor az automatikusan létrejön
az importáláskor. Ha a csoportnév nem megfelelő, akkor módosíthatjuk az importálás után a
„Nyilvántartás” menü „Csoportok” pontjában.

Megjegyzés: Mivel ezzel a módszerrel nem élvezhetjük a 3.2 és 4.2 esetekben leírt, az órák
együttmozgatásával járó előnyt, és a 3.1 és 4.1.1 esetben elérhető, a csoportnevek meghatározásából adódó könnyebbség sem áll fenn, nem célszerű ezt a megadási módot alkalmazni.
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Eset 4.2 leírása
Több osztályból alakítunk ki több csoportot, azaz (pl. évfolyamszintű) csoportbontást hozunk
létre a 4.1.1 és 4.1.2 esetekhez hasonlóan, de itt nem adunk meg csoportneveket egyik osztálynál sem, hanem egyetlen órarendi kártyán határozzuk meg a tanórákat. Ennek előnye,
hogy az összes órát együtt mozgathatjuk, de csak egy tantárgyat adhatunk meg, és a csoportnevek sincsenek meghatározva. Külön oda kell figyelni, hogy legalább annyi termet rendeljünk
az órához, ahány pedagógus meg van adva, hogy mindenkinek juthasson helyiség az órarend
megadásakor.

A szükséges csoportnevek az osztályok, a tantárgy és a pedagógusok neveiből képződnek. Ezek
a csoportok nem minősülnek osztálybontásnak. Az azonos jelentésű TTF sorok az alábbiak:
Osztály

Csoport
10.b, 11.b Munka Egyik Tanár
10.b, 11.b Munka Másik Tanárnő
10.b, 11.b Munka Harmadik Pedagógus

Tantárgy
Munka
Munka
Munka

Óraszám
3
3
3

Tanár
Egyik Tanár
Másik Tanárnő
Harmadik Pedagógus

Ha már van ehhez az órához rögzített TTF elem a KRÉTA rendszerben, de eltérő csoportnévvel,
akkor vagy töröljük a TTF-ból, vagy nevezzük át ilyen nevűre, hogy ne duplikáljuk az importálás
során!
Ha nincs ilyen nevű csoport, tantárgy, tanterem vagy TTF sor, akkor az automatikusan létrejön
az importáláskor. Ha a csoportnév nem megfelelő, akkor módosíthatjuk az importálás után a
„Nyilvántartás” menü „Csoportok” pontjában.

Megjegyzés: A csoportnevek meghatározása miatt érdemesebb az osztálybontásokat a 4.1.1
esetben leírtak szerint definiálni az aSc programban, föladva a csoportok együttmozgatásának
előnyét.
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Eset 5.1 leírása
Abban a speciális esetben is van lehetőség az importálásra, ha egy teljes osztály egy másik
osztály egy csoportjával tanul együtt. Ha egyetlen tanár tanít egy tárgyat ennek a csoportnak,
akkor a megadás a 2.0 esetre hasonlít, és a feldolgozás menete és eredménye is azzal azonos.

A szükséges csoportnév az osztályok, a tantárgy és a pedagógus nevéből képződik. Ez a csoport, mivel több osztályból tevődik össze, nem osztálybontásos. Az azonos jelentésű TTF sor
az alábbi:
Osztály

Csoport
10.b, 11.b Munka Egyik Tanár

Tantárgy
Munka

Óraszám
1

Tanár
Egyik Tanár

Ha már van ehhez az órához rögzített TTF elem a KRÉTA rendszerben, de eltérő csoportnévvel,
akkor vagy töröljük a TTF-ból, vagy nevezzük át ilyen nevűre, hogy ne duplikáljuk az importálás
során!
Ha nincs ilyen nevű csoport, tantárgy, tanterem vagy TTF sor, akkor az automatikusan létrejön
az importáláskor. Ha a csoportnév nem megfelelő, akkor az importálás után módosíthatjuk a
„Nyilvántartás” menü „Csoportok” pontjában.
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Eset 5.2 leírása
Abban a speciális esetben is van lehetőség az importálásra, ha egy teljes osztály egy másik
osztály egy csoportjával tanul együtt, több tanárral, több csoportban. Ez a 4.2 esetre hasonlít,
és a feldolgozás menete és eredménye is azzal azonos.

A szükséges csoportnevek az osztályok, a tantárgy és a pedagógusok neveiből képződnek. Ezek
a csoportok nem minősülnek osztálybontásnak. Az azonos jelentésű TTF sorok az alábbiak:
Osztály

Csoport
10.b, 11.b Munka Egyik Tanár
10.b, 11.b Munka Másik Tanárnő
10.b, 11.b Munka Harmadik Pedagógus

Tantárgy
Munka
Munka
Munka

Óraszám
1
1
1

Tanár
Egyik Tanár
Másik Tanárnő
Harmadik Pedagógus

Ha már van ehhez az órához rögzített TTF elem a KRÉTA rendszerben, de eltérő csoportnévvel,
akkor vagy töröljük a TTF-ból, vagy nevezzük át ilyen nevűre, hogy ne duplikáljuk az importálás
során!
Ha nincs ilyen nevű csoport, tantárgy, tanterem vagy TTF sor, akkor az automatikusan létrejön
az importáláskor. Ha a csoportnév nem megfelelő, akkor módosíthatjuk az importálás után a
„Nyilvántartás” menü „Csoportok” pontjában.
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Tanórán kívüli tevékenységek megadása
Ha egy pedagógushoz tanórán kívüli tevékenységet, pl. korrepetálást vagy szakkört, szeretnénk rögzíteni, akkor ezt osztály vagy csoport megadása nélkül tehetjük meg. Az aSc ilyenkor
„Forme nélkül”4 megnevezést ad az osztály/csoport helyett.
Ilyen esetekben felvehetünk újabb tantárgyneveket, melyek a foglalkozás típusára utalnak pl.
a „Matematika” tantárgy mellé: „Matek korrepetálás”, „Matek tehetséggondozás” vagy „Matek szakkör”, melyek nagyban segíthetik az importált csoportok típusának megadását.
Ha egy pedagógusnak több hasonló ilyen jellegű órája is van, akkor
 rendelhetünk hozzá egyetlen csoportot az összesített óraszámmal, melyet az importálás után a KRÉTA rendszerben „bontunk” szét több csoportra, vagy
 annyi csoportot hozunk létre a pedagógushoz, ahány csoportja van, és ezekhez a tényleges óraszámokkat adjuk meg.
Mivel ezen órák megadásakor sem határozunk meg csoportnevet, az importálás során, a csoportoknál alkalmazott eljárás szerint, a tantárgyból és a pedagógus nevéből képzünk elnevezést (pl. „Matek korr Egyik Tanár”). Ha ez a csoportnév nem megfelelő, akkor módosíthatjuk
az importálás után a „Nyilvántartás” menü „Csoportok” pontjában.
Ha már van ehhez a tanórán kívüli tevékenységhez rögzített TTF elem a KRÉTA rendszerben,
de eltérő csoportnévvel, akkor vagy töröljük a TTF-ból, vagy nevezzük át ilyen nevűre, hogy ne
duplikáljuk az importálás során!
Ha nincs ilyen nevű csoport, tantárgy, tanterem vagy TTF sor, akkor az automatikusan létrejön
az importáláskor.

4

Csak magyar nyelven futó programban, más nyelveken, más megnevezés szerepel.
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Összefoglalás
Kettő fontos elvet kell mindig szem előtt tartanunk, hogy az aSc-ben készített órarend KRÉTA
importja sikeres legyen, és a lehető legkevesebb „utómunkát” igényelje:



Az aSc-ben és a KRÉTA-ban használt pedagógus, tantárgy és tanterem elnevezések betűről-betűre egyezzenek meg egymással.
A KRÉTA rendszerben minden csoportnévnek egyedinek kell lennie, ezért a Csoportok
megadása és a Tanórán kívüli tevékenységek megadása pontban leírtak szerint járjunk
el. A csoportok meghatározásánál lehetőleg az 1.0, 2.0, 3.1 és 4.1.1 eseteknél leírt
megadási formát válasszuk.

Ha még egy ellenőrzést be akarunk iktatni az importálás elé, akkor használjuk a
KRÉTA rendszer „Importálások” menüjének „aSc excel konvertálás” pontját. Ezzel
az aSc programból kiexportált XML fájlt alakíthatjuk át olvashatóbb Excel táblázattá. Ennek a táblázatnak kettő előnye is van. Egyfelől ez is importálható, másrészt
ebben már az importálás előtt megnézhetjük, ellenőrizhetjük és átírhatjuk a csoportneveket. A táblázatban szűrhetünk osztályokra, csoportokra vagy pedagógusokra, és így ellenőrizhetjük az adatainkat, szükség esetén módosíthatjuk is őket.

Ha az importálás során hiba lépne fel, kérjük, először az útmutatóban leírtakat ellenőrizzék,
hogy minden adatot helyesen és pontosan adtak-e meg. Ha nem találnak hibát, akkor az „aSc
excel konvertálás” pontban létrehozott Excel táblázatban ellenőrizzék adataikat. Ha továbbra
sem érthető, hogy mi okozza az importálás meghiúsulását, akkor az adminisztrációs felület
jobb felső sarkában található „Ügyfélszolgálat” pontban jelezzék a hibát. Minden esetben
küldjenek egy emailt is az ugyfelszolgalat@ekreta.hu címre, amelyhez csatolják az aSc-ből exportált XML állományt, és hivatkozzanak a bejelentett hibajegy számára!
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