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és koordinátorok
részére.
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A rendszer kialakításánál törekedtünk arra, hogy minél egyszerűbb, átláthatóbb legyen a rendszer
logikája, természetesen igazodnunk kellett a különböző egyházmegyék önállóságából adódó eltérő
rendszereikhez, bevett szokásaikhoz. A programozásnál szem előtt tartottuk, hogy a program minél
érthetőbb legyen, hogy a számítástechnikában esetleg nem annyira járatos munkatársak is könnyen
tudják azt kezelni. Mivel a plébános/parókus atyák és a hitoktatók túlterheltek és egyébként sem az
adminisztrálás az elsődleges feladatuk, ezért fontos volt, hogy ne csak könnyen, hanem gyorsan
kezelhető legyen a program, továbbá ugyan ez okból próbáltuk minimálisra szorítani a kötelező
adminisztrálást. Ezen belül arra is figyeltünk, hogy a program ahol lehet, automatikusan töltsön ki
adatokat. Szeretnénk elérni, hogy a Bellarmin fejlesztése folyamán rövidesen teljesen felváltsa az
excelben, worldben, vagy papíron végzett adminisztrálást. A program pillanatnyi, tovább fejlesztett
változatába a hitoktatók visszajelzései alapján beillesztettünk több funkciót is. Reméljük a program
mindenkinek elnyeri tetszését és nem nyűgként hanem segítségként élik meg, hogy a Bellarmin
rendszerben adminisztrálhat és nem papíron.
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Általános tudnivalók a megújult Ballarminról
A Bellarmin rendszerben a Haladási napló menüpont megújult. Az új menü négy almenüt tartalmaz:
1. Lista (Az elmúlt években használt haladási napló felületet biztosítja a továbbiakban is, pár
apróbb változással.)
2. Naptár (Egy hitoktató egy munkahete jelenik meg napokra és azon belül órákra bontva. A
haladási naplók hittanórái és az úgynevezett egyéb tevékenységek. A betegállomány és a
szabadság adminisztrálására is lehetőség van a naptárba.)
3. Órarend (Ide tudja a hitoktató berögzíteni a saját órarendjét.)
4. Statisztika (Heti, vagy havi nézetben a hitoktató munkája tekinthető meg napi bontásban:
megtartott, elmaradt órák, betegállomány, szabadság, helyettesítések, ünnepnapok stb.)

Újdonságok
A rendszer naptár felületén órarendszerűen, jól láthatóan jelennek meg a hitoktató hittanórái és
egyéb munkatevékenységei. A tervezett, a megtartott, a helyettesített, elmaradt stb. órák
látványosan elkülönülnek egymástól. A felületen lehetőség nyílik arra is, hogy a hitoktató bejelölje,
mely napokon lesz/volt szabadságon, mely napokra ad le betegállományos papírt az
egyházmegyének. A statisztika felületen heti, vagy havi összesítésben, naponkénti részletezésben
tekintheti meg a hitoktató az aktuális, vagy az előző időszak alatti munkáját. A Bellarmin nem
bérszámfejtő program, de úgy véljük, hogy ezeknek a funkcióknak a segítségével a munkaügyes
kollégák munkáját sikerül oly módon megkönnyítenünk, hogy részletes, pontos és naprakész
forrásadatokat találnak a megújult Bellarminban és azokat változatos táblázatok formájában onnan le
is tölthetik. Hitoktatóknak is könnyebb és gyorsabb lesz az új felületeken az adminisztrálás és
lehetőségük nyílik arra, hogy visszamenőleg megnézze mely napokra vett ki szabadságot, mely
napokon volt betegállományban.
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Bellarminban időrendben az alábbi folyamat szerint történik az adminisztrálás
1. Az egyházmegyei adminisztrátor júniusban, az előző tanév végén feltöltötte a következő
tanévtől, azaz szeptembertől várhatóan induló, tervezett hit- és erkölcs csoportokat.
2. Szeptemberben az egyházmegyei adminisztrátor a hitoktatók jelzése alapján ezeket a
csoportokat a valóságnak megfelelően módosítja.
3. A hitoktató létrehozza a fakultatív csoportjait.
4. A hitoktató a haladási naplók lista felületén az összes hittancsoportjához haladási naplót hoz
létre.
5. A hitoktató az órarend felületen órarendet hoz létre a haladási naplóihoz, csoportjaihoz.
6. A hitoktató a lista, vagy a naptár felületen berögzíti az első óráit a haladási naplóiba és óráról
órára vezeti azokat. Ha szükséges, akkor egyéb tevékenységet is rögzít és a naptár felületen
bejelöli a betegállományát és a szabadságát.
7. A hitoktató hó végén a haladási naplóit jóváhagyásra küldi a lista, vagy a naptár felületről.
8. A plébános/parókus a naplókba leadminisztrált havi óráit jóváhagyja a hitoktatójának.
9. A naplóvezetés, a jóváhagyásra küldés, a jóváhagyás, havi ciklikussággal folytatódik a tanév
végéig.
A rendszerből az egyházmegye által előírt dokumentumokat havonta, negyedévente, félévente
nyomtatja ki a hitoktató, amelyeket aláír (szükség esetén a plébánossal/parókussal, iskolával aláírat
és lepecsételtet) és a megfelelő helyre (iskolának, egyházmegyének) megküld.
A használati utasításban ennek a folyamatnak a sorrendjében követik majd egymást a témakörök, de
előtte a Bellarminba való belépés módjáról és a program általános felépítéséről lesz szó.

Bejelentkezés a Bellarmin rendszerbe
Minden munkatársnak a felhasználóneve az e-mail címe. Alaphelyzeti jelszava: 12345678

Belépés után a jobb felső sarokban megjelenik a hitoktató neve és egyházmegyéje. A névre klikkelve
megjelenik az alábbi ablak, ahol a jelszó megváltoztatására van lehetőség. Célszerű mindenkinek
(hitoktatóknak, plébánosoknak stb.) első belépés után új jelszót létrehoznia! Az üres mezőbe kell
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beírni az új jelszót, alatta ismételten be kell írni ezt a jelszót és ezek után a jobb felső saroknál lévő
(zöld) „Módosít” gomb megnyomásával lehet a jelszót véglegesíteni.

Minden egyes belépéskor a haladási naplók menü, naptár almenüjébe találjuk magunkat, hiszen
évközben ezen a felületen fogunk a legtöbbet adminisztrálni. A Bellarmin vizuális felépítése egyszerű.
Baloldalon fölül találjuk a menüt, jobbra fönt a nevünket, egyházmegyén rövidítését és a kilépés
gombot. Baloldalon alul helyezkednek el azok a gombok, amelyekkel valamilyen változást tudunk
létrehozni az oldalon, vagy nyomtatni tudunk. Jobbra lent a színmagyarázatot találjuk (kivétel az
órarend esetén). Középen pedig táblázat szerűen, vagy naptár szerűen elhelyezkedő adatmezőket.

A menü felépítése
- Hit- és erkölcs csoportok (Barna fejléc)
- Fakultatív csoportok (Kék fejléc)
- Haladási naplók
- Haladási naplók lista nézete (Narancssárga fejléc)
- Haladási naplók naptár nézete (Narancssárga fejléc)
- Órarend (Lila fejléc)
- Statisztika (Zöld fejléc)
A haladási napló almenüje
(Lista, Naptár, Órarend,
Statisztika), akkor jelenik meg,
ha a haladási napló menüre
kattintunk.
A Bellarmin oldalait a különböző fejléc színek egymástól könnyen megkülönböztethetővé teszik. A
haladási naplóknál a lista és a naptár nézete egységesen narancssárga fejléccel rendelkezi, ezzel
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jelezve, hogy ezek egymás alternatívái, hiszen mindkét felületen a haladási naplóink és az egyéb
tevékenységeinkkel kapcsolatos adminisztrálást végezhetünk.
Lista (Haladási naplók+egyéb tevékenységek)

Naptár (Haladási naplók+egyéb tevékenységek)

Órarend

Statisztika
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I. A hit- és erkölcs csoportok rendbetétele tanévkezdéskor (szeptemberben)

Mindenek előtt hangsúlyozzuk, hogy ezt nem a hitoktatónak kell elvégeznie a Bellarminban, hanem
az egyházmegyei adminisztrátornak!
A hitoktatók május, június folyamán az iskolákban az igazgatókkal egyeztettek a gyermekek
jelentkezése alapján a következő tanévben várhatóan induló katolikus hit – és erkölcs csoportokról.
Ezeket a csoportokat adatlapon rögzítették. Megfelelő aláírások és bélyegzések után az adatlapot
eljuttatták az egyházmegye kateketikai irodájába. Ott a kateketikai iroda munkatársai, vagyis az
egyházmegyei adminisztrátorok adatlap alapján létrehozták a hit- és erkölcs csoportokat a Bellarmin
rendszerben. Ezeket a várhatóan induló csoportokat látjuk a szeptemberi, év eleji belépésünkkor.
Szeptemberre általában változások történnek az iskolákban. Így a monitoron elénk táruló májusi
tervezett órák látványa és a valóság, amellyel az iskolában az első órán szembesülünk jelentősen
eltérhet. Elsődleges feladatunk, mielőtt bármit is rögzítenénk a Bellarminban, hogy az egyházmegyei
adminisztrátornak mihamarabb jelezzük a különbséget. Lehetséges, hogy látunk olyan csoportokat,
amelyeket ugyan májusban még úgy volt, hogy mi fogunk ősztől oktatni, de szeptemberre végül
kiderült, hogy mégsem mi, hanem egy másik kollégánk. Vagy ennek ellenkezője is megtörténhet,
hogy nem látunk olyan hit- és erkölcs csoportokat, amelyeket viszont mi kaptunk meg oktatásra
szeptembertől. Azzal is szembesülhetünk, hogy a júniusi, várható jelzéshez képest lényegesen
kevesebb gyerek van egy-egy csoportban, ezért az iskola összevonja a két-három kislétszámú
csoportunkat egy nagyobb csoportnak. Ennek ellenkezője is előfordulhat, hogy egy nagy létszámú
csoportot kettébontanak és annak két külön hittanórát tartunk. Mindezeket jelezzük az egyházmegye
kateketikai irodája felé, hogy mihamarabb el tudják végezni a módosításokat és a monitorunkon a
valóságnak megfelelő csoportokat lássuk. (Fontos, hogy a hit- és erkölcs menü alatt található összes
szűrőnk ki legyen kapcsolva, tehát a fejlécben mindenhol a barna színű "mind" felirat legyen
kiválasztva, mert csak akkor látjuk az összes csoportot, amely a nevünkön van.) A plébános/parókus
nem csak a saját csoportjait látja, hanem az összes olyan csoportot amely az ő plébániáján működő
"állami" iskolában van.
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Az is lehetséges, hogy a nyáron fenntartó váltás volt az iskolában és ami eddig hit- és erkölcs
hittannak számított, az ezentúl fakultatív lesz, vagy fordítva. Ezért a fenntartó váltást is jelezni kell.
Ezen kívül az iskola nevében történt legapróbb változást is jelezzük, vagy az utca nevének változását,
a házszám, vagy az irányítószám változást is. Szeptemberben fontos, hogy ezeknek utána kérdezzünk
az iskolában. Azért is fontos ezeknek a változásoknak utána járni és jelezni, mert az elmúlt években
volt olyan eset, amikor a több ezer iskola közül kettőnek nem stimmelt a neve a Bellarminban, és a
Bellarminból lehívott és a MÁK felé elküldött igénylésünket, a MÁK emiatt a csekély eltérés miatt
nem fogadta el. A MÁK a két tévesen megnevezett iskola miatt az ország összes katolikus hit- és
erkölcstan órájának az anyagi támogatását felfüggesztette a korrigálásig. Az iskola törzsadataiban
nem csak nyáron történhet változás, hanem év közben is. Kérjük a változásról mihamarabb
tájékoztassák a egyházmegye hitoktatási irodáját.
Ahogy már írtuk, hit- és erkölcs csoportokat a hitoktatók nem hozhatnak létre, nem módosíthatnak,
azokat csak az egyházmegyei adminisztrátorok és koordinátorok rögzíthetik, módosíthatják.
Szeptemberben amíg az egyházmegye adminisztrátorok nem teszik rendbe az összes hit- és erkölcs
csoportunkat, tehát nem azt látjuk a monitorunkon, ami az iskolai valóság, addig ne rögzítsünk
semmilyen adatot, se fakultatív csoportot, se haladási naplót, se órarendet a Bellarminban.
Amint a valóság jelenik meg a monitorunkon, jogosultak vagyunk a fakultatív csoportjaink
berögzítésére, haladási naplóink létrehozására, órarendünk kitöltésére és a haladási naplóink
vezetésére.
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II. Fakultatív hittancsoport létrehozása (és jóváhagyásra küldése)

A „Fakultatív hittan” menüpont választásakor a kék fejléces oldalra jutunk, ahol év elején egyetlen
csoportot sem fogunk találni. A csoportokat a hitoktató saját maga tölti fel, a plébánossal és esetleg
az intézmény vezetővel történő egyeztetés alapján.
A fakultatív csoportok felvételét két féle képen kezdhetjük el:



OM szám és KIR azonosító alapján a Bellarmin adatbázisában szereplő iskolák közül
kiválasztva.
Szöveges mező kitöltésével.

A Bellarmin adatbázisában azokat az iskolákat fogjuk csak megtalálni OM szám alapján, ahol a
fenntartó a KLIK, vagy valamelyik települési önkormányzat, vagy nemzetiségi önkormányzat, vagy
valamelyik felsőoktatási intézmény: főiskola, egyetem. Ezekben az iskolákban hit – és
erkölcstanoktatás folyik a jogszabályban meghatározott évfolyamokon heti egy órában. (Általános
iskolák összes, azaz 1-8. évfolyamán, a hatosztályos gimnáziumok 7., 8. osztályában, valamint a nyolc
osztályos gimnáziumok 5-8. évfolyamán.) Ezeken az évfolyamokon, ha egy hittancsoportnak hetente
nem egy, hanem kettő hittanórát tartunk, akkor a második óra fakultatívnak számít. Ezeket a
fakultatív csoport létrehozásakor érdemes OM szám és KIR azonosító alapján rögzíteni, továbbá
ezekben az iskolákban azon évfolyamok csoportjait is, ahol hit – és erkölcs nem tartható, csak
fakultatív. (Az iskolák listája sajnos nem naprakész, mivel a KLIK rendszerébe sokszor csak
többhónapos csúszással rögzítik a fenntartóváltásokat. Mindezek ellenére azt javasoljuk, első
lépésben a hitoktató próbálja OM szám alapján megkísérelni a csoport létrehozását, ha nem sikerül,
akkor még mindig van lehetőség a szöveges bevitelre.)
Szöveges bevitellel a fenti listában nem található iskolákban, az alapítványi iskolákban, egyházi
iskolákban (felekezettől függetlenül), óvodákban, vagy plébániákon oktatott hittancsoportjainkat
érdemes rögzíteni.
A fakultatív csoport felvételét a képernyő bal alsó sarkában található "+ Új fakultatív" hittancsoport
gomb megnyomásával indítjuk.
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A gombra való klikkelés után megjelenik az adatfelvételi képernyő.

Ide kell kattintani, ha a fakultatív
csoportot OM szám alapján akarunk
létrehozni. Azokat az intézményeket
fogjuk megtalálni, ahol hit – és
erkölcstanoktatás is folyik.
Ide kell kattintani, ha fakultatív
csoportot alapítványi iskolákban, a
nemzetiségi önkormányzat által
fenntartott iskolákban, egyházi
iskolákban (felekezettől függetlenül),
óvodákban, vagy plébániákon oktatjuk.

Amennyiben OM szám alapján akarjuk a csoportot létrehozni a fent jelzett gomb bejelölése után
lenyílik két új mező. A felsőben, a sorvégi kis fekete nyilacskára klikkelve feltűnnek a legördülő
mezőben a választható intézmények OM szám szerint.
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Itt kell klikkeléssel, vagy a számjegy gyors begépelésével és az enter billentyű megnyomásával
kiválasztanunk az intézmény OM számát. Az alatta lévő cellában ugyanilyen módszerrel az oktatási
helyszínt.
Ezután az „Évfolyam vagy korosztály” mezőbe írjuk be az évfolyamot: pl. 8. és a „KLIK csop. azon.”
cellába az évfolyam jelölését pl. 8.a. , 8/II., 4B stb., ahogy a csoport az iskolában el van nevezve. A
megjegyzés rovatba megjegyzés írható, de csak a hitoktatás vezetőjének útmutatása alapján. Minden
esetben szükséges feltüntetni a csoport létszámát! A többi mező a tankönyvekre vonatkozik,
amelynek a kitöltése nem szükséges, mivel a rendszerben csak a hit- és erkölcstan oktatásra
használható hittankönyvek találhatóak.

Ide kell beírni a csoport létszámát.
Itt lehet kiválasztani a hittankönyvet.
Itt lehet jelölni a hittankönyvek számát.
Itt lehet kiválasztani, ha más
hittankönyvet is használnak.
Itt lehet feltüntetni emlékeztető
üzeneteket a csoporttal kapcsolatosan.

Amennyiben nem OM azonosító alapján akarunk hittancsoportot rögzíteni pl: óvodai csoportot,
akkor egy kicsit más a berögzítési felület. Ekkor ugyanis az oktatási helyszínt nekünk kell szövegként
beírnunk. Ezek alatt kell kiválasztanunk a legördülő menükből az esperesi kerületet és a plébániát. (A
plébániát itt nem egyházon belüli földrajzi fogalomként kell értelmeznünk, hanem az adott
településen a hitoktatás szervezésében illetékes plébániát!) Amennyiben a legördülő menü nem
tartalmazza a kiválasztani kívánt plébániát, azt haladéktalanul jelezni kell a hitoktatás szervezőjének,
aki intézkedik a rendszer adatainak frissítéséről.
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Ide kell beírni az oktatási helyszínt!
Itt kell kiválasztani az
esperesi kerületet!
Itt kell kiválasztani a
hitoktatásért felelős
plébániát!

Az évfolyamot és a többi adatot ugyanúgy kell rögzítenünk, mint az előző esetben.
Amikor befejeztük a fakultatív hittancsoport adatainak bevitelét, akkor az ablak jobb felső része
melletti zöld nyomógombok valamelyikével kell folytatnunk a munkát, attól függően, hogy mit
szeretnénk és mire ad utasítást az egyházmegyei szabályzat. Egyházmegyénként változik, hogy a
fakultatív csoportjainkat mikor kell jóváhagyásra küldenünk a plébánosunk/parókusunk felé. Abban
az egyházmegyében, ahol még nem kell egyből év elején a csoportokat jóváhagyásra küldeni, ott a
"hozzáad", vagy a "hozzáad és folytat" gombok közül válasszunk. Abban az egyházmegyében, ahol a
fakultatív csoportokat egyből jóvá kell hagyatni elektronikusan a Bellarminban, ott a "jóváhagyásra
beküld", vagy a "jóváhagyásra beküld és folytat" gombok egyikét választhatjuk.

Tulajdonképpen ez egy „mentés gomb”. Létrejön a
csoport és ezek után tudunk hozzá haladási naplót
rögzíteni, de még módosíthatjuk is az adatokat
benne, amíg nem küldjük be jóváhagyásra.
Ez is egy „mentés gomb”. Akkor használjuk, ha a következő
rögzíteni kívánt fakultatív hittancsoport ugyanabban az
intézményben van, amelynek a rögzítését most mentjük. Ha így
mentjük el, akkor az adatok egy részét automatikusan kitölti
helyettünk a program, így időt spórolhatunk.

Ez egy mentés, egy
jóváhagyásra küldés és egy
adatrögzítés folytatása gomb.

Ez egy mentés és egy jóváhagyásra küldés gomb. Ha
biztos, hogy jó adatokat rögzítettünk, úgy ezt is
választhatjuk. A csoport adatait a későbbiekben csak
a felettese tudja megváltoztatni.

Persze azt is fontos figyelembe vennünk, hogy a fakultatív csoportokban lévő adatokat a hitoktató
csak addig tudja módosítani, amíg azokat nem küldte be jóváhagyásra, tehát annak idején a
"hozzáad", vagy a "hozzáad és folytat" gombokkal hozott létre és így pillanatnyilag még adatrögzítés
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folyamatban státuszúak. A jóváhagyásra küldött csoportokat a Plébánosok/parókusok és az
egyházmegyei adminisztrátorok tudják módosítani. Ha szükséges forduljunk hozzájuk segítségért.

Fakultatív csoportok módosítása
Kattintsunk a fakultatív csoportjaink listáján a szürke csoportok közül arra, amelyiket módosítani
szeretnénk, majd klikkeljünk a „módosít” gombra. Ezek után végezzük el a javítást. Utána a „hozzáad”
gombbal menthetjük el a változást, vagy a „jóváhagyásra beküld” gombbal egyből jóváhagyásra
küldhetjük a módosított adatokkal.

Fakultatív csoportok jóváhagyásra küldése
Amennyiben az "adatrögzítés folyamatban" státuszú csoportjainkat be szeretnénk küldeni
jóváhagyásra, akkor az a lenti módszerrel csoportonként egyesével tehetjük meg. A fakultatív
csoportjaink listáján a szürke csoportok közül kattintsunk arra, amelyiket beküldeni szeretnénk, majd
klikkeljünk a „módosít” gombra, utána pedig a „jóváhagyásra beküld” gombra. A csoport színe
sárgára, a státusza pedig „jóváhagyásra vár” –ra változik. Amint a csoportunkat jóváhagyták, a
csoport zöld színű lesz és „jóváhagyott” státuszú.

Adatrögzítés folyamatban
szürke

Jóváhagyásra vár
sárga

Jóváhagyva
zöld

Az így létrehozott fakultatív csoportjainkhoz, ezek után már tudunk létrehozni haladási naplót.
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Fakultatív csoportok törlése
Előfordulhat, hogy egy hittancsoportot tévedésből duplán rögzítünk a rendszerben, vagy év közben
valamilyen oknál fogva a csoport oktatása teljesen megszűnik, ilyenkor a valóságnak megfelelően ezt
módosítanunk kell a Bellarminban. A rendszerből törölni nem lehet, ezért a tévesen felvitt, vagy
megszűnt csoportokat nulla főre kell korrigálni és valamelyik megjegyzés mezőbe „Téves rögzítés”-t,
vagy a "Csoport megszűnt" megjegyzést kell beírni (és jóváhagyásra küldeni).

Ha ennek módosításában segítségre van szükségünk, akkor azt jelezzük a koordinátorunknak,
referensünknek, vagy az egyházmegye hitoktatási adminisztrátorának.
Ha az előzőekben leírtak alapján berögzítettük a fakultatív csoportjainkat, akkor a következő
feladatunk, hogy haladási naplót hozzunk létre hozzájuk. Kattintsunk a haladási napló, lista
almenüjére.
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III. Haladási napló létrehozása
A hit- és erkölcs csoportjainkhoz és a fakultatív csoportjainkhoz haladási naplót kell létrehozni és
óráról órára vezetni. A napló egyféle és egységes, ugyanazon a felületen tudjuk adminisztrálni a
fakultatív és a hit- és erkölcs csoportjaink óráit. Minden csoporthoz külön naplót kell nyitnunk. Az
állam külön elszámolás alapján finanszírozza a hit- és erkölcs és a fakultatív hittant. Ezért a hit- és
erkölcs csoportok nem vonhatók össze fakultatívakkal. Sőt, ha egy állami iskolában két hittanórát
tartunk egy héten, akkor az első megtartott óra hit- és erkölcs óra, a másik pedig fakultatív. Így ugyan
azt a csoportot létre kell hozni a hit- és erkölcs csoportok között (egyházmegyei adminsztrátor hozza
létre) és a fakultatív csoportok között (mi hozzuk létre) és két naplót kell vezetnünk párhuzamosan.
Hit- és erkölcs csoportoknál van olyan, hogy a kis létszám miatt a különböző évfolyamokra járó
gyerekeket egy csoportba sorolja az iskola és nekünk egy óra alatt több évfolyamra járó gyerekeknek
kell közös hittanórát tartanunk. Ebben az esetben a Bellarminban, ezeket a hit- és erkölcs
csoportokat kell összetársítatni az egyházmegyei adminsztrátorral a hit- és erkölcs menü felületén és
egyetlen közös haladási naplót kell hozzá nyitnunk, amiben a gyerekek névsorának berögzítésekor
kell a gyerekeknél feltüntetnünk, hogy melyik osztályba járnak.

Haladási napló létrehozása a lista felületen

"+ új napló" gombra kell
kattintanunk haladási
napló létrehozásához.

Most csak annyi a dolgunk, hogy létrehozzuk a naplóinkat, abba nem kell órát berögzítenünk sem
gyereknévsort feltöltenünk. Ennek érdekében a lista felület baloldalán alul kattintsunk az "+ új napló"
gombra. Megfog jelenni egy ablak, amelyben ki kell választanunk az egyik csoportunkat
(Plébánosoknak/parókusoknak az összes olyan csoport megjelenik a legördülő mezőben, ami az ő
plébániájához/parókiájához tartozik és még nem hoztak hozzá létre haladási naplót, mivel az összes
csoporthoz hozzáférési joga van. Azt javasoljuk, hogy a plébánosok/parókusok is csak a saját naplókat
hozzák létre, ezért a legördülőből csak a saját nevükkel jelzett csoportokhoz hozzanak létre naplót.) A
kiválasztott csoportunkat becenévvel kell ellátnunk. A becenév segítséget nyújt abban, hogy a
csoportjainkat könnyen be tudjuk azonosítani, hiszen alapból a csoportok egy bonyolult szám
azonosítóval rendelkeznek csak, amelyet nehéz lenne megjegyeznünk. Becenévnek olyat válasszunk,
ami a könnyebb és gyors megkülönböztetésben segít majd nekünk a későbbiekben. pl.: péceli
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elsősök, szekszárdi 6.B, Napsugár óvis kicsik, Arany János 3.o., plébániai ifik, Elsőáldozásra készülők
stb. Nem érdemes a becenévben
névben a napnak és időpontnak szerepelnie pl. hétfői első órám, mert a
második félévben már nem biztos, hogy ugyan akkor lesz ennek a csoportnak az órája
órá és a naplókba
írt nevet azz első óra berögzítése után a későbbiekben nem fogjuk tudni módosítani.
Ide kattintva tudunk
csoportot választani.
A csoport becenevét
ide írjuk be.
A "Hozzáad"
gombbal tudjuk
elmenteni.

A csoport kiválasztása és a becenév beírása után a "hozzáad" gombbal tudjuk a naplót létrehozni.
Ezzel a módszerrel haladva hozzuk létre az összes naplónkat. Az így létrehozott naplók a lista
felületen egymás alatt helyezkednek el és fehér színűek
színűek. A fehér szín jelöli, hogy üresek, abba még
órát nem rögzítettünk.

Létrehozott, még üres,
fehérszínű haladási naplók.

Napló becenevének módosítása
Ha valamelyik becenevet elgépe
elgépeltük,
ltük, vagy más okból javítani szeretnénk, akkor most, amíg még nem
írtunk bele órát, még módosíthatjuk
módosíthatjuk. Kattintsunk a javítandó naplóra, majd a megjelenő ablak
baloldalán lent található "Napló módosítása" gombra. Ennek hatására megjelenő ablakban írjuk át a
becenevet, majd a "módosít" gombbal véglegesítsük.
Ha az összes naplónkat létrehoztuk és azok nevét mind rendben találjuk, akkor a következő
feladatunk, hogy létrehozzuk
zuk az órarendünket.
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IV. Órarend létrehozása
Órarendet akkor tudunk létrehozni, ha a lista felületen létrehoztuk a haladási naplóinkat. (Haladási
naplót pedig csak akkor tudunk létrehozni, ha az egyházmegye létrehozta a hit- és erkölcs
csoportjainkat és mi magunk pedig a fakultatív csoportjainkat.)
Nézzük, gyakorlatban mit kell tennünk, ha a lista felületen már létrehoztuk a haladási naplinókat és
most szeretnénk az órarendünket feltölteni. Először kattintsunk a „haladási napló” menüre, majd az
„órarend” almenüre. A hitoktatók csak maguknak tudnak órarendet létrehozni. A
plébánosok/parókusok technikailag bárkinek, a plébániájuk/parókiájuk hitoktatói közül, mivel nekik
lehetőségük van hitoktatót választani a fölső legördülő mezőben. Azt javasoljuk, hogy mindenki
sajátmagának hozzon létre órarendet, ezért a plébánosok/parókusok figyeljenek arra, hogy a saját
nevüket válasszák ki a legördülő menüben. Az első órarend egységesen szeptember 1-től jön létre.

Plébánosok itt tudják a saját, vagy a hitoktatóik
nevét változtatva vagy a saját, vagy a hitoktatóik
órarendjét megtekinteni. Órarend létrehozáskor
válasszák ki a saját nevüket.

"Új órarend létrehozása" gombra kattintva tudjuk
létrehozni az első órarendünket. Ha szükséges
félévkor, vagy év közben ugyanezzel a gombbal
lehet újabb és újabb órarendet létrehozni. Az év
közbeni új órarend létrehozásakor pár dologra
figyelnünk kell, ezért olvassuk el alaposan a leírást
előtte.

A képernyőnkön egyhetes órarend jelenik meg. Ha nem szabályos egyhetes ciklusokban követik az
óráink egymást, lehetőségünk van kéthetes A, B váltakozó órarend létrehozására. Ha valakinek a
csoportjaiban túlnyomórészt egyhetes órarend van, de csupán egy csoportjában is A, B hetes
váltakozás van, akkor ezen a felületen A, B hetes órarendet kell létrehoznia. Ebben az esetben a
baloldalon megjelenő: „A, B hét váltakozik, kéthetes órarendet készítek” felirat utáni kis négyzetbe
pipát kell tenni. Ennek hatására egymás alatt két üres órarend jelenik meg.

Ha nincs pipa, akkor csak egyhetes órarendet
hozunk létre, ha van pipa, akkor kéthetes,
azaz A/B hetes órarendet.
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A hét
Ez a hitoktató szombatra és
vasárnapra csak olyan
hittanórát rögzíthet, amelyet
önkéntesként tart. Ezt jelöli a az
adott nap sárga színű fejléce.

B hét
Itt kiválaszthatjuk egy régebbi
órarendünket, ha meg
szeretnénk tekinteni

Hozzuk létre az első óránkat az órarendünkbe. A rögzítést értelemszerűen kezdjük a hét első olyan
napjával és annak is első megtartandó órájával, amikor hittanórát tartunk. Kattintsunk ennek a
napnak, a barna fejlécében, a jobboldalán található „+” gombjára. Ez a gomb szolgál a hittanóra
bejegyzésére.

Ezzel a "+" gombbal kezdjük egy
új hittanórának a bejegyzését az
órarendünkben adott napjára.

Ennek hatására egy ablak jelenik meg, amelyben állítsuk be a kezdés időpontját, órát és percet, majd
állítsuk be a befejezés időpontját a számlálón, vagy válasszuk pipálással a felkínált lehetőségek közül
30, 45, 60 perc hosszúságú órát. Ekkor a rendszer automatikusan kitölti helyettünk az óra
befejezésének idejét, nem nekünk kell azt kiszámolnunk. Az alatta lévő mezőben válasszuk ki annak a
csoportnak a haladási naplóját, amelyik csoportnak abban az időpontban tartunk órát, majd nyomjuk
meg a „ment” gombot. Ennek hatására megjelent az első megtartandó óránk az órarendben. A
második és a többi órát is ugyanígy hozzuk létre az órarendünkben. Ha esetleg valamelyik bejegyzést
elrontottuk és szeretnénk módosítani az időpontot, vagy a csoportot, akkor azt is megtehetjük.
Kattintsunk a javítandó órára, majd a megjelenő ablakban a „módosít” gombra. Végezzük el a
módosítást, majd nyomjuk meg a „ment” gombot. Ha törölni szeretnénk, akkor kattintsunk a törölni
kívánt óránkra, majd az előugró ablakban nyomjuk meg a „módosít gombot”, majd a „törlés”
gombot. A figyelmeztető ablakban pedig erősítsük meg a törlési szándékunkat, kattintsunk az „igen”re.
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Ha 30, 45, vagy 60 perc hosszú órát
tartunk, akkor nem szükséges a
befejezés időpontját kitöltenünk, elég,
ha kipipáljuk valamelyik szám mögött
négyzetecskét.

Becenév alapján itt tudjuk annak a
csoportnak a naplóját kiválasztani, amelyik
csoportunkkal óránk lesz.

Amikor majd a haladási naplóinkat hó végén a plébánosunk/parókusunk jóváhagyja, akkor az abban a
pillanatban aktuális órarendünket a rendszer automatikusan eltárolja magának egy hátsó, nem
látható memóriában. Ennek a lenyomatnak megfelelően jelöli az órákat az egész elmúlt hónapunkra
a naptár és a statisztika felületen órarend szerint megtartottnak, nem megtartottnak, vagy órarenden
kívül megtartott órának a rendszer. Éppen ezért legkésőbb hó végéig van lehetőségünk arra, hogy az
adott hónap tervezett megtartandó óráit módosítsuk az órarendünkben. Gyakorlatban ez úgy szokott
kinézni, hogy létrehozzuk szeptember első - második hetében az órarendünket és beírjuk az iskolai
óráinkat, majd a következő hetekben a templomi fakultatívakat és az óvódaiakat. Közben az egyik
iskola módosítja az egyik csoportunk óráinak időpontját, amit mi is módosítunk az órarendünkben.
Hó végére ezek tisztázódnak és feltehetően egy végleges féléves órarend jön létre, amelyben már
szeptembert követően nem kell semmit módosítanunk.

Tanév közbeni új órarend létrehozása
A 2. félév elején általában az órák időpontjai változnak, így új órarendet kell létrehoznunk. Persze
gyakorlatból tudjuk, hogy nem nagy számban, de előfordul, hogy egyes hitoktatóknak nem csak
félévkor, hanem már előbb félév közben is órarendet kell módosítaniuk, mert van olyan óvódai
csoportjuk, ami sajnos nem tudott szeptemberben elindulni, csak később, vagy az iskola időpontot
változtatott egy csoportjuknál, vagy egy hitoktatótársuk tartós távolléte miatt ők fogják az illető
helyett a továbbiakban annak csoportjait hitoktatni és az ahhoz tartozó haladási naplókat vezetni.
Szeptembert követően ezekben az esetekben új órarendet kell létrehozniuk és nem az aktuálisba
beírni, törölni, módosítani. Új órarend létrehozására akár hó közben is van lehetőségünk, ilyenkor a
rendszer a naptár és statisztika felületen a két, vagy akár több órarendünknek megfelelően veszi
majd figyelembe az oda beírt órákat. Nyomjuk meg az „új órarend létrehozása” gombot, majd a
megjelenő ablakban válasszuk ki azt a napot, amelytől az új órarend szerint oktatunk. (A hét bármely
napja lehet, nem kell hétfőnek lennie. Az új órarendet ugyan hétfőtől vasárnapig töltjük ki, de az
általunk magadott naptól kezdi csak el ezt az új órarendet figyelembe venni.) Órarendet nem lehet
törölni. Ha a kezdődátumot kiválasztottuk, akkor választhatunk, hogy egy teljesen üres órarend jöjjön
létre, ahova minden órát mi akarunk beírni, vagy az előző órarendünk másolata jöjjön létre, mert
nem szeretnénk a teljes munkát elölről kezdeni, csak pár apróbb módosítást szeretnénk elvégezni.
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Figyeljünk arra, ha tanév közben új A/B kéthetes órarendet készítünk, akkor az nem követi
automatikusan az A/B hét váltást, hanem mindig az új órarend az általunk kiválasztott érvényesség
napjától fixen A héttel fog indulni. Ezért, ha B héttől van változás, akkor a Bellarminban pont
fordítva kell kitöltenünk az órarendet, mint év elején, mint ahogy a valóságban van. Javasoljuk,
hogy ilyen esetben próbából csak pár órát töltsünk ki az új órarendben A és B hetében és váltsunk át
a naptár nézetre. A naptár felületen a hetek váltásával letesztelhetjük, hogy az órarendi órák úgy
jelennek meg, ahogy mi azt szeretnénk. Ha megfelelőnek találjuk, akkor lépjünk vissza az órarend
felületre és töltsük ki a teljesen kéthetes órarandet.
Az órarend menüben alapállapotban mindig az utoljára berögzített órarendünket látjuk. Ha
szeretnénk, akkor megtekinthetjük egy régebbi órarendünket is. Az órarendünk fölött középtájon
találjuk a dátum mezőt, ebben tudunk a régebben létrehozott és elmentett órarendjeink közül
választani. A kiválasztott dátum az órarend létrehozásának a dátuma, tehát amikortól az az órarend
volt érvényben. A képernyőn nincs mód arra, hogy két külön időszak órarendjét egyszerre lássuk. Ha
valami miatt mégis erre lenne szükségünk, akkor nyomtassuk ki az órarendet. (lásd lejjebb)
Az órarendünkbe csak a saját csoportjaink óráit tudjuk beírni. Ha valakinek nem csak alkalomszerűen
helyettesítjük az óráit, hanem tartós távolléte miatt hosszútávon, akkor azokat az órákat fel kell
vennünk az órarendünkbe. Természetesen ezt csak azután tudjuk megtenni, ha az egyházmegyei
adminisztrátor a szóban forgó hittancsoportokat és a haladási naplókat a mi nevünkre átírta.
(Vannak időszakok, amikor csak a haladási napló adható át, a hittancsoport nem, így az nem kerület
át az új hitoktatóhoz. A haladási naplóz ettől még ugyan úgy tudja vezetni az új hitoktató.)

Órarend nyomtatása
Az órarendünket nem csak a képernyőn tekinthetjük meg, hanem ki is nyomtathatjuk. Erre a szolgál
az oldal alján baloldalon található zöld „órarend nyomtatása” gomb. A kinyomtatott táblázaton az
összes idei órarendünk látható. A kinyomtatott órarend mindenegyes órája tartalmazza az esperesi
kerületet és a plébániát is, ahol azt az órát tartjuk.
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V. Haladási naplók vezetése
Mindenki csak a saját naplójában adminisztrálhat. Ha egy órán helyettesítés volt, akkor azt is le kell
adminisztrálnunk. Ezt annak a hitoktatónak kell megtennie és csak ő tudja megtenni, akihez a
hittancsoport, vagyis a haladási napló tartozik. Neki kell beírni a naplóba a helyettesítő nevét. A
helyettes hitoktató naptárában is megjelenik ez az óra, de ő csak megtekinteni tudja, módosítani
nem. Ha egy órát nem tudtunk megtartani és nem volt helyettesítés sem, akkor azt is be kell írnunk.
Ezek módjáról részletes leírást találunk a továbbiakban.
Ha létrehoztuk az órarendünket a Bellarminban, akkor elkezdhetjük az óráink adminisztrálását a
rendszerben. Ezt megtehetjük a naptár, vagy a lista felületen. A két felület megjelenésében
különbözik egymástól, de alapvetően ugyanazokat a feladatokat tudjuk elvégezni, néhány apróbb
funkciókülönbséget leszámítva. A naptár felületen átláthatóbban jelennek meg az órák, életszerűbb
az adminisztrálásuk és könnyedén elvégezhetjük a szabadság és a betegállomány jelölését is. A
lista felületet inkább keresésre, órák kilistázására és a hó végi jóváhagyásra küldésre érdemes
használnunk. A leírásban természetesen egymást követve bemutatjuk mind a két felület
használatát, így ki-ki eldöntheti, melyiket használja, melyiken könnyebb számára az órák és egyéb
tevékenységek adminisztrálása.

Lista (Haladási naplók+egyéb tevékenységek)

Naptár (Haladási naplók+egyéb tevékenységek)
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V./I Naptár felületen a hittanórák és egyéb tevékenységek adminisztrálása
A naptár oldalnak a fejléce ugyanúgy narancssárga színű, mint a lista oldalé. Így próbáljuk sugallni,
hogy ez a kettő felület egymással párhuzamosan, szinte egyenértékűként a haladási naplók
kezelésére szolgál. A fejléc alatt a plébánosok és a parókusok kiválaszthatják a saját nevüket, vagy egy
hitoktatójukét. A választástól függően a saját, vagy a kiválasztott hitoktató heti munkáját tekinthetik
meg. A hitoktatók fixen csak a saját adataikat látják.
A következő mező mindenki számára elérhető, amelyben a megtekinteni kívánt időszakot tudjuk
változtatni. Vagy a legördülőből választunk hetet, vagy a legördülő mező két oldalán található
nyilakkal tudjuk előre és hátra léptetni az időszakot hétről-hétre haladva.
Az órarendünkben berögzített óráink, automatikusan, egyből megjelennek a naptárunkban az adott
nap, adott időpontjában tervezett, megtartandó hittanóráinkként. Ezek fehér háttérszínű,
szürkekeretes bejegyzések. Egyéb színjelölésük nincsen.

A helyettesítések és óra elmaradások miatt persze több esetben mást fogunk látni a tervezetthez
képest hétvégére. Akár ezekhez hasonló látvánnyá is alakulhat.
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A napok fejléce annál több információt tartalmaz, mint a naptári nap neve és dátuma. Az is látható,
hogy aznapra teljes jogkörrel rögzíthet órát a hitoktató, vagy csak önkéntesként, illetve hogy
betegállományban, vagy szabadságon van, esetleg ünnepnap, vagy olyan szombati munkanap van,
amikor egy hosszú hétvége miatti hétköznapi munkanapot kell ledolgoznunk és adminisztrálnunk.
Minden napnál a dátumtól jobbra két gomb található. Az egyikkel olyan órát lehet berögzíteni, amely
nem szerepel az órarendben, a másikkal pedig az úgynevezett egyéb tevékenységeket hozhatunk
létre.
A "+H" gomb segítségével olyan hittanórát
tudunk létrehozni, amely nem szerepel a
tervezett órarendi óráink között.

A "+E" gomb segítségével egyéb tevékenységet
tudunk létrehozni.

Saját csoportjainknál kétféle hittanóránk lehet és ezeket kétféle módon tudjuk adminisztrálni. Egyik,
ami az órarendünkben szerepel, tehát tervezett óra a saját csoportunknak, a másik, amit valamilyen
oknál fogva nem az órarend által jelölt megszokott időben tartottunk a saját csoportunknak. (pl.
elmaradt óra pótlása) Ha egy tervezett, órarendi órát akarunk adminisztrálni, akkor válasszuk ki az
órát és kattintsunk rá. A megjelenő ablakban pedig végezzük el az adminisztrációt. Ha egy olyan órát
akarunk adminisztrálni, ami nincs az órarendünkben, vagy kivételesen nem azon a napon tartottuk
meg az órát, amelyen az órarendben szerepelt, akkor az adott nap fejlécében szereplő „+H” gombra
kattintva tehetjük meg. Ez a gomb a hittanóra hozzáadása gomb. A gomb megnyomására egy ablak
jelenik meg, amelyben az adott óra adminisztrálást el tudjuk végezni.
Bármelyik módszert is választottuk ugyan azt kell adminisztrálnunk. A megjelenő ablakok között az
első pillanatban annyi a különbség, hogyha egy váratlan hittanóra adminisztrálását választottuk,
akkor először ki kell választanunk a csoport haladási naplóját a becenév alapján. Ha az órarendi órát
akarunk rögzíteni, akkor ezt nem kell tennünk.
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Kezdés időpontjánál állítsuk be az órát és a percet. Az hittanóra végét beállíthatjuk a számlálón, vagy
ha nem akarunk számolgatni, akkor pipálással választhattunk 30, 45, vagy 60 perc hosszúságú órát is,
amelyből a rendszer automatikusan kikalkulálja a befejezés idejét. Az óra címe rubrikába az óra
címét, vagy az elmaradás okát tudjuk beírni. Ha az óra elmaradt, vagy helyettesítés történt, akkor azt
nem csak az óra címénél kell adminisztrálnunk, hanem külön jelölő négyzetek alkalmazásával is, erről
a későbbiekben olvashatunk részletesebben.
Osztálynévsor feltöltése
Első óra adminisztrálásakor kell a csoport teljes névsorát berögzítenünk. Ehhez nyomjuk meg az ablak
alján balra található "Új résztvevő hozzáadása" gombot. Egy kis ablak jelenik meg, ahova vagy
vesszővel elválasztva, vagy minden nevet új sorba írva írhatjuk be a gyerekek nevét. Esetleg, ha van
régebbről world, excel, vagy egyéb elektronikus osztálynévsorunk, akkor azt is megtehetjük, hogy
megnyitjuk és onnan ctrl + c, ctrl + v módszerrel bemásolhatjuk a teljes névsort a Bellarmin
ablakocskájába. Ha az adott csoportba járók nevét beírtuk valamelyik módszerrel, akkor nyomjuk
meg a rendben gombot.
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Miután így visszajutottunk abba az ablakba, ahol az első óránkat adminisztráljuk, láthatjuk már az
osztály névsort. Ám sok esetben ezek a gyerekek ugyan egy évfolyamra járnak, de nem egy osztályba,
hanem A, B, C, Zeni stb. osztályokba. Soroljuk őket osztályba, ehhez nyomjuk meg az „Osztályba
sorolás” gombot. Ennek hatására megjelenik egy új ablak a gyerekek névsorával.

Az osztályba sorolás két lépcsőben történik. Először meg kell adnunk azokat az osztályokat, amikbe a
gyerekek járnak. Nyomjuk meg az „osztályok hozzáadása” gombot és a megjelenő kis ablakba írjuk be
az osztályokat. pl. A, B, Zenei, Torna stb. Majd a „Rendben” gombbal mentsük el.
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Ezek után egy mátrix felületen találjuk magunkat, ahol föntről lefelé haladva a névsorban a
gyerekektől jobbra az osztályok közül arra kell kattintanunk, amelybe az adott gyerek jár. A megjelölt
osztály kék lesz. Ha az összes gyereknél választottunk osztályt, nyomjuk meg a „Ment” gombot.

Ha elvégeztük így a gyerekek névsorba sorolását, akkor most láthatjuk, hogy az első óra
adminisztrálására szolgáló ablakban a gyerekek neve mögött megjelenik az osztályuk is. Ha a
gyerekek egy osztályba járnak csak pl. A osztályba, akkor is soroljuk a gyerekeket osztályba. Ha ezt
nem tesszük, akkor a későbbiek során, adatlapok nyomtatáskor ez gondot okozhat.
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Ha már az első alaklommal van hiányzó betegség, vagy egyéb miatt, akkor a neve előtt található
négyzetbe kattintással tegyünk egy pipát. A megjegyzés mezőkbe írjuk be az aktuális információkat.
Ha a fentiek alapján mindent beírtunk és beállítottunk, amit akartunk az adott órával kapcsolatban,
akkor kattintsunk az „óra mentése” gombra. Ha ezt nem tesszük, akkor nem csak az első órával
kapcsolatos információk vesznek el, hanem a csoportnévsorunk is és kezdhetjük elölről az egészet.
Ha utólag egy órát módosítani szeretnénk, mindaddig megtehetjük, amíg nem küldtük el a naplónkat
hó végi jóváhagyásra. Kattintsunk a módosítani kívánt órára, majd az "Óra módosítása" gombra. Ezek
után végezzük el a megfelelő módosítást, majd mentsük el a változtatásokat a "Hittanóra mentése"
gombbal. Ha a módosításba belekeveredünk és még nem mentettük el a módosítást, akkor a
"Mégse" gombbal állíthatjuk vissza az eredeti állapotot és futhatunk neki újra a módosítási
kísérletnek. (Módosítás mentése után már ez a gomb sem tudja visszaállítani a módosítás előtti
állapotot.)
Hittanóra törléséhez kattintással válasszuk ki a törölni kívánt órát, majd nyomjuk meg a "Óra
módosítása" gombot, utána pedig a piros színű "Hittanóra törlése" gombot.

Ha év közben új gyerek érkezik a csoportba, akkor annak az órának az adminisztrálásakor kell őt a
névsorba felvennünk, amikor először van, órája velünk. Ennek az órának az adminisztrálásakor az
ablakban a névsor alatt található „Új résztvevő hozzáadása” gombra kell kattintanunk és a kattintás
hatására megjelenő ablakba az új, csak az új gyerek nevét kell beírnunk, majd a „rendben” gombbal a
névsorhoz hozzáadnunk. Ezután soroljuk osztályba. Végezzük el az órával kapcsolatos többi
adminisztrációt, majd az "Óra mentése" gombbal véglegesítsük az adatokat.
Ha egy gyerek távozik a csoportból iskolaváltás miatt, akkor szintén az aktuális óra adminisztrációja
folyamán, amikor már nem tartozott a csoporthoz, akkor kell a távozó gyerek neve mellett található
piros „eltávolít” gombbal kivennünk őt a névsorból. Természetesen ez a változás is csak akkor
mentésre a Bellarminba, ha az óra adminisztrációját az "Óra mentése" gombbal fejezzük be.
Megjegyzés rovatok
A megjegyzés rovatok használatával és kitöltésükkel kapcsolatosan mindig tartsuk be az
egyházmegye útmutatását és csakis annak megfelelően rögzítsünk bármilyen adatot! Minden egyes
haladási naplóhoz többféle megjegyzés rovat tartozik. Két típusa van. Egyik amelyik olyan információt
tartalmaz, amely általánosságban igaz hosszútávon, vagy egész tanévben. Másik, amelyik óráról órára
változik.
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Napló megjegyzés, amelyben a naplóval kapcsolatosan egy általános megjegyzést tudunk
berögzíteni. Olyan, mint a becenév rovat, de bármikor átírható az év folyamán, ha szükséges.
Célja a csoportról általános információ: pl. hallássérültek, sajátos nevelési igényűek,
fogékonyak a zenére, szeretnek kézműveskedni, terem száma ahol tartjuk nekik az órát stb.
Névsor megjegyzés gyerekenként 2 db. Célja a gyermekről általános információk: pl.
magántanuló, SNI-s gyermek, diszlexia, elsőáldozás dátuma, gitáron játszik, csoportvezető stb.
A megjegyzés év folyamán bármikor átírható.
Óra megjegyzés, amelyben órával kapcsolatos információt lehet beírni. Pl.: Óralátogatás volt
nálam, külső helyszínen tartottuk meg az órát, Tankönyvek kiosztásra kerültek, nem volt
hiányzó, de két gyermek ünnepségre készült az osztályfőnökkel stb. Napló jóváhagyása után
nem változtatható meg.
Tanulmányi információk gyerekenként. Minden gyerekhez 2 db megjegyzés rovat tartozik,
amelybe aktuális órához kapcsolódó adott gyermeket érintő információt érdemes rögzíteni.
Például a vasárnapi mise látogatásról, vagy jellemzés, értékelés, feladathiány, egyéb
megjegyzés. Ugyanaddig szerkeszthető, mint maga az óra.

A hittanórák és egyéb tevékenységek színjelölése
A naptár felületen a színeknek jelentőségük van. A bejegyzés háttérszíne (legyen az hittanóra, vagy
egyéb tevékenység), valamint az időpont alatt található kicsi színes négyzet, valamint a bejegyzés
kerete külön-külön információkat tartalmaz. A hittanórákat és az egyéb tevékenységeket egymástól a
bejegyzés kerete különbözteti meg. Az egyéb tevékenység keretének színe narancssárga, így
látványosan elkülönül a hittanóráktól.
Az órarend által felkínált megtartandó órák háttérszíne fehér. Ha rákattintunk és elvégezzük az adott
óra adminisztrálását, akkor a háttér színe szürkére változik. A szürke háttérszín az adatrögzítés
folyamatban státuszt jelzi. Minden leadminisztrál (megtartott/elmaradt) órának és egyéb
tevékenységnek a háttérszíne a naptárban mindig az adott bejegyzés státuszához igazodik.

fehér = órarend szerinti óra, amelyet még nem adminisztráltunk le

szürke = adatrögzítés folyamatban

sárga = jóváhagyásra vár

zöld = jóváhagyott

piros = javításra visszaküldött
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Jelölő négyzetek színmagyarázata

Nincs jelölés = A hitoktató megjelent, az órát
megtartotta
a
saját
csoportjának
az
órarendszerinti napon.
Szürke = Hitoktató megjelent az iskolában, de az
órát nem tudta megtartani, valamilyen előre nem
látott iskolai ok miatt.
Fekete = Az óra elmaradt, mert a hitoktató nem
jelent meg és nem volt helyettesítés sem.
Kék-piros = Helyettesített óra, amelyen a
hitoktató nem tudott megjelenni, ezért valaki
helyettesítette és az órát megtartotta.
Lila = Az előző ellentettje, amikor valakit
helyettesítettünk az ő csoportjában.
Barna = Amikor a saját csoportnak tartottunk egy
olyan órát, amely nem szerepelt az aznapi
órarendünkben. (Pótlás, vagy extra óra stb.)
Nincs jelölés = A hitoktató megjelent, az órát
megtartotta a saját csoportjának az
órarendszerinti napon.
A helyettesített órák mindkét hitoktató naptárában megjelennek. Annak, akit helyettesítettek
és
annak is, aki helyettesített . Az órát természetesen az adminisztrálja le, akié a haladási napló, akit
helyettesítettek. (Lista felületen csak annál jelenik meg ez az óra, akié a csoport, aki naplót vezeti
róla.)
Ha az órarendünk szerint nekünk például 8 órakor kellene egy órát megtartanunk, de a gyerekek
váratlan iskolai elfoglaltsága miatt azt akkor nem tudtuk, csak később a nap folyamán, mondjuk
13:00-kor, akkor az egy órarend szerinti órának minősül a Bellarminban és ez az óra nem kap
színjelölő négyzetecskét, nem lesz barna. Ha nem aznap, hanem másnap tartjuk meg az elmaradt
órát, akkor viszont barna színű négyzetecske fog megjelenni rajta, ezzel jelezve, hogy ez az óránk egy
olyan óra, amely nem szerepel az aznapi órarendünkben. (Ebben az esetben két bejegyzést kell
elvégeznünk. Aznap, amikor órarend szerint eredetileg lett volna az óránk, akkorra egy elmaradt órát
kell adminisztrálnunk és amikor megtartottuk, akkor pedig egy órarenden kívüli megtartott órát.)
Azok a hittanórák és egyéb tevékenységek, amelyeket önkéntesként végzünk, egy kis "ö" betű
jelölést kapnak a dátum alatt a színes jelölő négyzeteknél. Hittanóráknál a Bellarmin dönti el, hogy a
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hittanórák önkéntesek, vagy nem. Egyéb tevékenységek esetén ennél bonyolultabb a helyzet, erről az
egyéb tevékenységek fejezetben lehet bővebben informálódni.

A leadminisztrált hittanórákat és az egyébtevékenységeket nem csak a keretük különbözteti meg,
látványosan, hanem az is, hogy a hittanórák bal alsó sarkában megjelenik egy zöld színű kis
gombocska.

Ha arra a kis ikonra rákattintunk, akkor annak a csoportnak a teljes tanévi haladási naplója fog
megjelenni egy ablakban, ugyanúgy, mintha azt a lista felületen tekintenénk meg. Ebben az ablakban
is módosíthatunk órákat és nyomtathatunk adatlapokat. Ha már nincs szükségünk a listás nézetre,
akkor a „Bezár” gombbal térhetünk vissza a naptár felülethez. (Ezzel a módszerrel, természetesen
egyszerre csak egy, az általunk kiválasztott naplóját tudjuk megtekinteni. Ha több naplóra, netán az
összesre kíváncsiak vagyunk, akkor azt a lista felületen tehetjük meg.)
Egyéb tevékenységek csak megtartottak lehetnek. Azokat az órarendbe nem lehet előre beírni,
berögzíteni. Egyéb tevékenységet nem tarthat helyettünk helyettesítő. Csak azokat a
tevékenységeket rögzítsük, amiket mi tartunk. Ezek kapcsolódhatnak saját csoportjainkhoz, vagy
lehetnek hittancsoportoktól függetlenek is.
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V./II. Lista felületen hittanórák és egyéb tevékenységek adminisztrálása

Haladási napló lista almenüje

Ide kattintva is narancssárga fejlécet láthatunk, mert a naptár felület alternatívája a lista felületnek. A
két felületnek, külön-külön megvan a maga előnye a másikkal szemben. A haladási naplókkal
kapcsolatos hó közbeni munka nagy részét, órarögzítéseket stb. a hitoktatók általában nem itt a lista
felületen végzik, hanem a naptár felületen, de a teljesség kedvéért bemutatjuk, hogy ezen a felületen
ugyan azokat a feladatokat hogyan lehet elvégezni.
Tanév elején az első megnyitáskor értelemszerűen egy csoport naplóját sem fogunk itt találni, de
mivel már jártunk ezen a felületen, a III fejezetben leírt haladási naplók létrehozásakor, ezért most
egymás alatt listaszerűen elhelyezkedve látjuk a létrehozott fehér színű, üres haladási naplóinkat. A
látvány ránézésre nagyon hasonlít a hit- és erkölcs és a fakultatív felületre. A későbbiekben
tapasztalni fogjuk, hogy a naplók színe a státuszoktól függően megváltozik. A színek magyarázata a
lista felületen az oldal jobb alsó részén található.

Fehér:
Év eleji állapot. A
naplót létrehoztam,
de még nem
rögzítettem benne
egyetlen órát sem.
„Alapadat
módosításokra nyílik
lehetőség”

Szürke:
A naplómat tudom
szerkeszteni.
„Hó közbeni állapot”

Sárga:
A naplómat már
elküldtem jóváhagyásra.
Ezeket az óráimat már
nem tudom szerkeszteni.
„Hó végi állapot”

Piros:
Kivételes
esetekben
javítható a
napló.

Zöld:
A naplómat
jóváhagyták, az új
hónapra órákat
rögzíthetek,
szerkeszthetek.
„Hó eleji állapot”

Az új, következő
hónaphoz berögzíthetek
órákat, attól függetlenül,
hogy a felettesem mikor
fogja jóváhagyni az előző
hónapomat.

A „Jóváhagyva”, lezárva – zöld hátterű – mezők adatait már sem a hitoktatók, sem a plébánosok, sem
a koordinátorok nem tudják módosítani. Amennyiben utólag észrevesszük, hogy ezekben a
mezőkben téves adminisztrálásból adódóan nem a valóságnak megfelelő adatok vannak, akkor azt
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haladéktalanul jelezzük a hitoktatás felelősének, aki bizonyos esetekben a javítás elvégzésére
jogosult.
A III. fejezetben már ezen a felületen létrehoztuk a haladási naplóinkat, amelyek most egymás alatt
fehérlenek, mivel még üresek, abba még semmit nem rögzítettünk, csak becenévvel láttuk el.
Az első óra berögzítésekor több teendőnk lesz, mint hó közben egy átlagos óra adminisztrálásakor,
mert ilyenkor kell az osztálynévsort feltöltenünk, tanmenetet és megjegyzéseket elhelyeznünk a
csoporthoz. Válasszuk ki annak a csoportnak a naplóját, amelynek az első óráját szeretnénk
adminisztrálni. Kattintsunk rá. Egy ablak jelenik meg azt szimbolizálva, mintha kinyitnánk a naplót.
Ebben az ablakban kattintsunk a „hittanóra hozzáadása” gombra.

Kattintás után megjelenik egy ablak, amiben állítsuk be bal dátum mezőt, majd a legördülő menü
segítségével jelöljük be az óra kezdetének időpontját. Ha 30, 45, vagy 60 perc hosszú az óra, akkor a
megfelelőt pipáljuk be, így nem kell kiszámolnunk és beírnunk az óra befejezésének időpontját, a
program elvégzi helyettünk. Ha az óra hossza ezektől eltér, akkor a befejezés idejét is nekünk kell
kitöltenünk. Fontos: Dupla órát ne 1 hosszú alkalomnak, hanem két normál órának rögzítsük! Hités erkölcs órából csak egyet szabad rögzíteni hetente. Abban az esetbe lehet többet, he előzőleg
elmaradt órát tartunk meg pótlólag.
Írjuk be az óra címét az erre kialakított üres mezőbe.

Dátumválasztás.

Óra kezdete
Óra vége
Óra hossza

Óra címe,
elmaradás oka.

A gyerekek névsorát ezzel tudjuk
feltölteni. Illetve év közben érkező
új gyerekeket is beírni a névsorba.

A gyerekek névsorának feltöltése
után ezzel a gombbal tudjuk
osztályba sorolni őket. (A, B, C stb.)
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Ezt a gombot kell megnyomnunk
minden óra adminisztrációjának végén.
Ha ezt nem tesszük, elvesznek a beírt
adatok.

Első óra adminisztrálásakor kell a csoport teljes névsorát berögzítenünk. Ehhez nyomjuk meg az
ablak alján balra található "Új résztvevő hozzáadása" gombot. Egy kis ablak jelenik meg, ahova vagy
vesszővel elválasztva, vagy minden nevet új sorba írva írhatjuk be a gyerekek nevét. Esetleg, ha van
régebbről world, excel, vagy egyéb elektronikus osztálynévsorunk, akkor azt is megtehetjük, hogy
megnyitjuk és onnan ctrl + c, ctrl + v módszerrel bemásolhatjuk a teljes névsort a Bellarmin
ablakocskájába. Ha az adott csoportba járók nevét beírtuk valamelyik módszerrel, akkor nyomjuk
meg a rendben gombot.

Miután így visszajutottunk abba az ablakba, ahol az első óránkat adminisztráljuk, láthatjuk már az
osztály névsort. Ám sok esetben ezek a gyerekek ugyan egy évfolyamra járnak, de nem egy osztályba,
hanem A, B, C, Zeni stb. osztályokba. Soroljuk őket osztályba, ehhez nyomjuk meg az „Osztályba
sorolás” gombot. Ennek hatására megjelenik egy új ablak a gyerekek névsorával.
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Az osztályba sorolás két lépcsőben történik. Először meg kell adnunk azokat az osztályokat, amikbe a
gyerekek járnak. Nyomjuk meg az „osztályok hozzáadása” gombot és a megjelenő kis ablakba írjuk be
az osztályokat. pl. A, B, Zenei, Torna stb. Majd a „Rendben” gombbal mentsük el.

Ezek után egy mátrix felületen találjuk magunkat, ahol föntről lefelé haladva a névsorban a
gyerekektől jobbra az osztályok közül arra kell kattintanunk, amelybe az adott gyerek jár. A megjelölt
osztály kék lesz. Ha az összes gyereknél választottunk osztályt, nyomjuk meg a „Ment” gombot.

Ha elvégeztük így a gyerekek névsorba sorolását, akkor most láthatjuk, hogy az első óra
adminisztrálására szolgáló ablakban a gyerekek neve mögött megjelenik az osztályuk is. Ha a
34

gyerekek egy osztályba járnak csak pl. A osztályba, akkor is soroljuk a gyerekeket osztályba. Ha ezt
nem tesszük, akkor a későbbiek során, adatlapok nyomtatáskor ez gondot okozhat.
Ha már az első alaklommal van hiányzó betegség, vagy egyéb miatt, akkor a neve előtt található
négyzetbe kattintással tegyünk egy pipát. A megjegyzés mezőkbe írjuk be az aktuális információkat.
Ha a fentiek alapján mindent beírtunk és beállítottunk, amit akartunk az adott órával kapcsolatban,
akkor kattintsunk az „óra mentése” gombra. Ha ezt nem tesszük, akkor nem csak az első órával
kapcsolatos információk vesznek el, hanem a csoportnévsorunk is és kezdhetjük elölről az egészet.
Ha utólag egy órát módosítani szeretnénk, mindaddig megtehetjük, amíg nem küldtük el a naplónkat
hó végi jóváhagyásra. Kattintsunk a módosítani kívánt órára, majd az "Óra módosítása" gombra. Ezek
után végezzük el a megfelelő módosítást, majd mentsük el a változtatásokat a "Hittanóra mentése"
gombbal. Ha a módosításba belekeveredünk és még nem mentettük el a módosítást, akkor a
"Mégse" gombbal állíthatjuk vissza az eredeti állapotot és futhatunk neki újra a módosítási
kísérletnek. (Módosítás mentése után már ez a gomb sem tudja visszaállítani a módosítás előtti
állapotot.)
Hittanóra törléséhez kattintással válasszuk ki a törölni kívánt órát, majd nyomjuk meg a "Óra
módosítása" gombot, utána pedig a piros színű "Hittanóra törlése" gombot.

Ha év közben új gyerek érkezik a csoportba, akkor annak az órának az adminisztrálásakor kell őt a
névsorba felvennünk, amikor először van, órája velünk. Ennek az órának az adminisztrálásakor az
ablakban a névsor alatt található „Új résztvevő hozzáadása” gombra kell kattintanunk és a kattintás
hatására megjelenő ablakba az új, csak az új gyerek nevét kell beírnunk, majd a „rendben” gombbal a
névsorhoz hozzáadnunk. Ezután soroljuk osztályba. Végezzük el az órával kapcsolatos többi
adminisztrációt, majd az "Óra mentése" gombbal véglegesítsük az adatokat.
Ha egy gyerek távozik a csoportból iskolaváltás, vagy egyéb okból, akkor szintén az aktuális óra
adminisztrációja folyamán, amikor már nem tartozott a csoporthoz, akkor kell a távozó gyerek neve
mellett található piros „eltávolít” gombbal kivennünk őt a névsorból. Természetesen ez a változás is
csak akkor mentésre a Bellarminba, ha az óra adminisztrációját az "Óra mentése" gombbal fejezzük
be.
Ha elírtuk a gyermek nevét, ezzel
javíthatjuk.
Távolítsuk el az osztály névsorából, ha
elhagyja az iskolát, csoportot.
Pipáljuk be,
ha egy óráról
hiányzik.

35látható, ha
A gyermekek neve mögött az osztályuk
elvégeztük az osztályba sorolást. Ez egy B osztályos tanuló.

A 2. óra felvitele
A második óra rögzítése hasonlít az első óra rögzítéséhez, de itt már értelem szerűen kimarad a
tanulók névsorának beírása. A haladási napló menüpontban kiválasztjuk azt a csoportot, amelyiknek
a következő óráját szeretnénk rögzíteni. Ekkor kinyílik a napló, megjelennek rajta, a már megtartott
órák sorai (előző példánkban még csak az első óra), a későbbiekben pedig valamennyi korábban már
rögzített óra sora.
A második óra rögzítését is a „+Hittanóra hozzáadása” gombra való klikkeléssel indítjuk. Az óra
megtartásának időpontját kell beírnunk. Ezek után írjuk be az óra címét. Jelöljük be a hiányzókat a
már előzőekben leírt módon, majd a „Hittanóra mentése” zöld gombra való klikkeléssel fejezzük be
az óra adminisztrációját.
A 3. óra felvitele
A harmadik óra és innentől kezdve valamennyi óra adminisztrációja megegyezik a második óra
adminisztrációjánál leírtakkal. Tehát a „Haladási napló” menüben látjuk a csoportjainkat, kiválasztjuk
azt a csoportot, amelyhez újabb hittanórát szeretnénk rögzíteni, majd a „+Hittanóra hozzáadása”
zöld gombra való klikkeléssel elindítjuk az adminisztrációt. Ha kell, módosítjuk a dátumot. Beírjuk az
óra címét. Bejelöljük a hiányzókat az előbb leírt módon, majd „Hittanóra mentése” zöld gombra való
klikkeléssel befejezzük az óra adminisztrációját.
Extra esetek adminisztrálása
A tanórák adminisztrációja változhat annak függvényében, hogy a hitoktató megjelent-e az órát
megtartani, volt-e szakmai helyettesítés, volt-e módja megtartani, illetve az órát az osztálynaplóban
hivatalosan megtartott órának írta-e be az osztályfőnök, vagy sem. Naplónkban három jelölőnégyzet
segítségével bármelyik valós szituációt jelölni tudjuk. Nézzük meg sorra a lehetséges eseteket!

A hitoktató hiányzik, helyettesítő hitoktató tartja meg az órát
Naplónkban az óra időpontjának és címének rögzítése melletti területen találjuk azokat a kis jelölő
négyzeteket, amelyeket használnunk kell. Alaphelyzetben a négyzetekben kis pipa található, ami azt
jelenti, hogy a hitoktató megjelent az órán és az órát meg is tudta tartani.
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A hitoktató megjelent

Az óra meg lett tartva

Amennyiben a hitoktató nem tudott megjelenni az órán, úgy a jelölőnégyzetre klikkelve a bejelölést
el tudjuk távolítani és megjelenik a helyettesítő kiválasztásának lehetősége.
A hitoktató nem jelent
meg az órán

Ide klikkelve a legördülő menüből ki lehet választani a
szakmai helyettesítőket – hitoktató kollégát, vagy a
helyettesítő egyházi személyt.
Amennyiben nem tudtunk szakmai helyettesítésről
gondoskodni, az iskola felügyeli a gyerekeket, akkor
az egyházmegye idevonatkozó utasítása alapján
válasszunk.

A hitoktató megjelent az órán, de a hittanórát nem tudta megtartani
Előfordulhat, hogy az iskola nem jelzi előre, hogy más programja van a tanulóknak és a hitoktató
megérkezik az iskolába, hogy az órát megtartsa, de erre nincs lehetősége. Pl. a gyerekeket kell
fogászatra vinnie, a tanulóknak központi szintfelmérőt kell írniuk, iskolai ünnepséget tartanak,
kirándulás, szavalóverseny stb.
Ebben az esetben ki kell vennünk a jelölőnégyzetből a pipát, ezzel jelölve, hogy a hittanóra valójában
nem lett megtartva.
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A hitoktató nem jelent
meg az órán
Az óra meg lett tartva

Fontos, hogy a naplónk a valóságot tükrözze, ezért meg
kell bizonyosodnunk róla, hogy az osztályfőnök azt az
órát, amit nem tudott a hitoktató megtartani,
megtartott órának írta be az osztálynaplóba, vagy sem.
Az itt megjelenő jelölőnégyzetet használjuk ennek
jelölésére! Pipa = órát megtartottnak adminisztrálta az
osztályfőnök. Üres négyzet = az óra elmaradt.

Ügyeljünk arra is, hogy ebben az esetben az „Óra címe/Óra elmaradásának oka” mezőbe a valódi
helyzetet írjuk be. Lásd alább.

Hittanóra
elmaradásának az oka.
Ahogy látjuk az így rögzített meg nem tartott hittanóra is megjelenik a naplónkban, tartalmazza a
részleteket is és nem növeli a haladási naplóban a megtartott hittanórák sorszámát. (sor eleje)

Nem növekedett az óraszám.
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A hitoktató nem jelenik meg, az óra nincs megtartva
Előfordulhat, hogy az iskola előre értesíti a hitoktatót, hogy a tanulóknak egyéb elfoglaltsága lesz a
hittanóra időpontjában és a gyerekek felügyeletéről az intézmény gondoskodik. Ekkor a hitoktató
nem jelenik meg és az óra sincs megtartva, ennek megfelelően kell a pipákat eltávolítanunk a
négyzetekből. Viszont kérdésként merülhet fel, hogy az osztályfőnök elkönyvelte-e az órát megtartott
óraként. (Ez akár indokolt is lehet, ha pl. a gyerekeket egy karácsonyi színdarab megtekintésére viszik
el, vagy pl. meglátogatnak egy idősotthont, ahol műsort adnak stb.)

Ebben az esetben is rögzítsük az esedékes hittanórához a valóban történteket az előző pontban
leírtak szerint! (Elmaradás oka stb.)
Az iskolai szünetek (őszi, téli stb.) miatt „elmaradt” hittanórák lejelentésének módját az egyházmegye
kateketikai vezetőjének utasítása alapján kell, vagy nem kell elvégezni a Bellarmin rendszerben.
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VI. Haladási naplók hó végi jóváhagyásra küldése
Ha az összes naplónkban az összes csoportunk összes óráját már berögzítettük a hónap folyamán,
valamint az egyéb tevékenységeinket is, akkor hó végén egyetlen dolgunk marad, hogy a rendszerben
néhány kattintással elküldjük a haladási naplóinkat jóváhagyásra. Ezeket nem egyesével, hanem
egyszerre tudjuk beküldeni. Ezt megtehetjük a Naptár, vagy a Lista felületről egyaránt. A képernyő
bal alsó sarkában találjuk a "Jóváhagyásra küld gombot, aminek a megnyomása után egy előugró
ablakban ki kell választanunk az adott hónapot és az "Elküld" gombbal jóváhagyásra kell küldenünk.
Ettől az órák státusza jóváhagyásra vár státuszú, sárga színű lesz.
A gombok programverziótól függően kétféle képpen jelenhetnek meg.

Egy hónap
Hónap
összes
naplójának
összes
jóváhagyásra
naplójának
küldése.
jóváhagyásra
küldése.

Plébános /
parókus ezzel
tudja
jóváhagyni a
naplókat.

Jelenléti ív
letöltésére,
nyomtatására
szolgál.

Havi egyéb
tevékenységeink
letöltése,
nyomtatása.

Plébánosoknál, koordinátoroknál, adminisztrátoroknál a jóváhagyásra küld gomb csak akkor lesz zöld
színű és működőképes, ha a szűrőben kiválasztanak egy hitoktatót.
Lista felületen a narancssárga fejléc fölötti zöld "szűrő" gombra kattintással lehet a szűrőt aktiválni.

A kattintás hatására megjelenik a szűrő ablak, amelyben a plébános/parókus kiválaszthatja önmagát
vagy egy hitoktatóját, akinek a naplóit szeretné beküldeni jóváhagyásra. Választás utána az
"alkalmaz" gombra kell kattintani. Ezek után a kiválasztott személy naplóit el kell küldeni
jóváhagyásra.
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Naptár nézetben, az oldal tetején, a narancssárga fejléc alatt középen kell kiválasztania azt a
hitoktatót, vagy esetleg önmagát, akinek a naplóit jóváhagyásra akarja küldeni. A jóváhagyásra
küldeni az oldal bal alsó sarokban található gombbal lehet.

Ugyan ez a listás és naplós szűrési folyamat szükséges ahhoz, hogy a plébánosok/parókusok
"Hónapot jóváhagy" gombja zöld színűre változzon, tehát aktív legyen. A gombra kattintva a
kiválasztott személy havi naplói jóváhagyásra kerülnek. Lásd a VII. fejezetben.
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VII. Haladási naplók jóváhagyása hó végén
A plébánosok/parókusok
ok/parókusok jogköre, hogy hó végén, amikor a hitoktatóik beküldték a havi haladási
naplóikat jóváhagyásra, akkor azokat átnézzék, szükség esetén módosítsák és jóváhagyják.
Természetesen a plébánosok/parókusok hó közben is bármikor meg tudják tekinteni a h
hitoktatók
haladási naplóit,, de jóváhagyni csak hó végén fogják
fogják. A plébánosok/parókusok
plébánosok
a
plébániájukhoz/parókiájukhoz tartozó hitoktatók által egy
egy-egy
egy hónapra beküldött haladási naplókat
szükség esetén módosítani, majd az esetleges módosítás után jóváhagynii tudják. A plébános/parókus
plébános
a saját haladási naplóit saját magának csak úgy tudja jóváhagyni, ha azt a többi hitoktatóhoz
hasonlóan ő is beküldte jóváhagyásra saját magá
magának az előző fejezetben leírtak szerint.
A jóváhagyás maga csak pár kattintás a Bellar
Bellarminban
minban és ezzel egy kiválasztott hitoktató összes
naplójában található, egyhavi összes órája jóváhagyásra kerül. Tehát nem naplónként, nem óránként
történik a jóváhagyás, hanem egy hitoktatónak egyszerre,, egy havi teljes munkáját tudja jóváhagyni a
parókusa/plébánosa. Tehát a jóváhagyásra az összes napló megtekintése és esetleges módosítása
után kerüljön sor.
Első lépésként ki kell választanunk egy adott személyt vagy a Lista felületen, vagy Naptár felületen.
haladási naplók bal oldalán fölül a vastag naran
narancssárga
cssárga csíkban a „hitoktató” felirat alatt a szűrőben ki
kell választania azt a hitoktatót, akinek a hónapját jóvá akarja hagyni. Ha kiválasztotta a hitoktatót,
akkor az oldal legalján baloldalon a „Hónapot jóváhagy” zöld gomb megnyomásával indíthatja a
jóváhagyás
óváhagyás menetét. (Ha kék színű ez a gomb, akkor nem szűrt le egy hitoktatóra, hanem az összes
hitoktatója haladási naplói látszanak, ilyenkor nem működik a jóváhagyás funkció, mivel tudja a
rendszer, hogy melyik hitoktatójának szeretné a naplóit jóváhagy
jóváhagyni. Szűrjön
zűrjön rá egy hitoktatóra, ettől a
jóváhagyás gomb zöldre vált,, nyomja meg.) Ennek hatására egy új ablak jelenik meg, ahol ki tudja
választani az adott hitoktató jóváhagyásra váró hónapjai közül azt, amelyiket jóvá akarja hagyni, majd
a „Jóváhagy” gombbal
bbal véglegesítheti.

Itt választhatjuk ki, hogy a
hitoktató
oktató melyik hónapját
hagyjuk jóvá.

Ide klikkelve véglegesítjük
az adott hitoktató, adott
hónapjának jóváhagyását.

Ha ezek után egy másik hitoktatót is jóvá akar hagyni a plébániáján/parókiáján, akkor szűrjön rá a
következő hitoktatóra és ismételje meg az előzőekben leírtakat.
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VIII. Statisztika

Ha a hónapjaik közül szeretnénk részletesen megtekinteni az egyiket, akkor a hónapra történő
kattintás után megjelenik a havi részletezés napokra lebontva.

A megjelenő sorok két csoportra oszthatók:
Az 1-11. sorok azokat a hittanórákat és egyéb tevékenységeket tartalmazzák, amelyek a jelenléti ívbe
megjelennek, bérszámfejtendőek. (Ebbe beletartoznak azon hitoktatók szombati és vagy vasárnapi
órái, akiknek az adatlapján azt állítottuk be, hogy szombatra és, vagy vasárnapra rögzíthetnek és
bérszámfejtésre kerülnek.)
Az alsó három sorban, az önkéntes órák száma jelenik meg. Így a 12. sorban azok a hittanórák
jelennek meg, amiket önkéntesként végzett szombaton és vagy vasárnap. (Ebbe beletartoznak azon
hitoktatók szombati és vagy vasárnapi órái, akiknek az adatlapján azt állítottuk be, hogy szombatra
és/vagy vasárnapra rögzíthetnek önkéntesként, nem jelenik meg a jelenléti ívben, egyedi
kimutatásba kerül.) A 13. sorban azok az egyéb tevékenységek óraszáma jelenik meg, amiknél nem
jelölte be, hogy a jelenléti ívbe megjelenjenek. A 14. sorban a 12. és a 13. sor együttes összege jelenik
meg.
Mielőtt részletesen ismertetnénk, hogy mely sorokban milyen adatok jelennek meg, egy fontos
dologra hívnánk fel a figyelmet. Vannak egyházmegyék, ahol az az előírás, hogy a hitoktatók az összes
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elmaradt hittanóránál egységesen úgy jelöljék be a Bellarminban az óra adminisztrálásakor, hogy
nem jelentek meg a helyszínen órát tartani. Mindenki érdeklődjön a saját egyházmegyéjében,
miképpen adminisztrálja az elmaradt óráit és rögzíthet-e egyéb tevékenységet és ha rögzíthet,
akkor mi módon rögzítse!
Az alábbi sorokat láthatjuk egy hónap részletezőjében:
1. Ledolgozott össz. munkaóra (hittan + egyéb tevékenység)
-

-

-

Az összes hittanóra hétfőtől péntekig, amit megtartott saját vagy más csoportjában
helyettesítőként. Illetve az elmaradtak közül azok, amiket a naplóban úgy jelölt, hogy a
helyszínen megjelent.
A szombati és/vagy vasárnapi órái, ha szombatra és/vagy vasárnapra órát rögzíthet és az
bérszámfejtésre kerül. Valamint az elmaradt órái közül azok, amelynél úgy jelölte, hogy
megjelent a helyszínen órát tartani.
Ide tartoznak azok az egyéb tevékenységek, amiknél bejelölte a hitoktató, hogy a jelenléti
ívbe megjelenjenek, tehát nem önkéntesként, hanem díjazás ellenében végezte.
NEM tartozik ide, tehát NEM SZÁMÍT BELE a helyette más hitoktató által megtartott óra.

2. Tervezett órarendi hittanóraszám
-

Ez az óraszám a hitoktató órarendjében szereplő aznapra tervezett megtartandó órák száma.

3. Összes hittanóra, amelyen megjelent a hitoktató
-

-

-

Az összes hittanóra hétfőtől péntekig, amit megtartott saját vagy más csoportjában
helyettesítőként. Illetve az elmaradtak közül azok, amiket a naplóban úgy jelölt, hogy a
helyszínen megjelent.
A szombati és/vagy vasárnapi órái, ha szombatra és/vagy vasárnapra órát rögzíthet és az
bérszámfejtésre kerül. Valamint az elmaradt órái közül azok, amelynél úgy jelölte, hogy
megjelent a helyszínen órát tartani.
NEM tartozik ide, tehát NEM SZÁMÍT BELE a helyette más hitoktató által megtartott óra.

4. Különbözet (Megjelent - Tervezett)
-

Az előző kettő különbsége. Megjelent órát tartaniból kivonva a tervezett órák.
o Ha a szám plusz, akkor több órát tartott az órarendjében szereplőnél.
o Ha a szám mínusz, akkor kevesebb órát tartott az órarendjében szereplőnél.
o Ha a szám nulla, akkor annyi órát tartott ahány óra szerepel az órarendjében.
A rendszer itt csak egy számot jelenít meg. Ha nulla szerepel, még nem biztos, hogy
megtartotta az összes óráját, ami az órarendjében szerepelt, lehet például olyan, hogy a
saját csoportjai közül egynek nem tartott órát és a helyszínen sem jelent meg, viszont
valaki mást helyettesített. Ugyan ez a logika igaz a plusz és mínusz órák esetén is. Nem ad
tájékoztatást arról sem, hogy az órát valóban megtartotta a hitoktató, hanem csak azt
tudjuk, hogy az órát oly módon adminisztrálta, hogy ő a helyszínen megjelent felkészülve
órát tartani.
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5. Saját csoport hittanórái, amelyeknél megjelent a hitoktató
-

-

Ez a szám az összes olyan órát tartalmazza, ahol a hitoktató a saját csoportjaiban
(amelyeknek a haladási naplói az ő nevén vannak) órát tartott, vagy úgy adminisztrált, hogy
megjelent órát tartani. Függetlenül attól, hogy az órarendje szerint aznap, vagy máskor
kellene órát tartania annak a csoportnak.
NEM tartozik bele az adott hitoktató saját csoportjában más, azaz helyettesítő által
megtartott óra.

6. Helyettesítéssel töltött hittanórák száma
-

Csak azok az órák tartoznak ide, amelyeket mások csoportjában helyettesként ő tartott meg.
o Szombaton és/vagy vasárnap csak akkor tud helyettesíteni, ha az adatlapján úgy van
jelölve, hogy szombatra és/vagy vasárnapra órát rögzíthet és az bérszámfejtésre
kerül, vagy ha, szombatra és/vagy vasárnapra rögzíthet, de azt önkéntesként végzi.
Természetesen a beállítások közül csak az első beállítás esetén jelenik meg itt az a
hittanóraszám, amit szombaton és/vagy vasárnap helyettesített, a másik esetben az
önkéntes résznél fog szerepelni.
o A rendszer nem kínálja fel, tehát nem választható ki helyettesnek szombaton és/vagy
vasárnap az a hitoktató, akinek az adatlapján az van beállítva, hogy szombaton
és/vagy vasárnap nem rögzíthet órát.

7. Helyette megtartott hittanórák
-

Azok az órák tartoznak ide, amelyeket az adott hitoktató saját csoportjában más tartott meg
helyette.

8. Különbözet (Helyettesítések)
-

Ö helyettesített mínusz őt helyettesítették.
o Ha a szám pozitív, akkor ő többször helyettesített, mint ahányszor őt
helyettesítették.
o Ha a szám mínusz, akkor ő kevesebbszer helyettesített, mint ahányszor őt
helyettesítették.
o Ha a szám nulla, akkor ő ugyanannyit helyettesített, ahányszor őt helyettesítették.

9. Hit- és erkölcstanóra összes
-

-

-

Idetartozik a bérszámfejtésre kerülő összes hit- és erkölcs óra, amelyet a saját, vagy más
csoportjában helyettesként tartott, vagy úgy adminisztrálta, hogy a helyszínen megjelent órát
tartani, függetlenül attól, hogy meg tudta tartani, vagy sem.
NEM tartozik ide az a szombati és/vagy vasárnapi óra, amelyet önkéntesként tart, tehát az
adatlapján be van állítva, hogy szombatra és/vagy vasárnapra rögzíthet, de csak
önkéntesként. (Hit- és erkölcs óra egyébként sem esne szombatra és vasárnapra.)
NEM tartozik ide, tehát NEM SZÁMÍT BELE a helyette más hitoktató által megtartott óra.

45

10. Fakultatív hittanóra összes
-

-

-

Idetartozik hétfőtől péntekig az összes fakultatív óra, amelyet a saját csoportjában, vagy
helyettesként más csoportjában tartott meg, vagy úgy adminisztrálta, hogy a helyszínen
megjelent órát tartani, függetlenül attól, hogy meg tudta tartani, vagy sem.
A szombati és/vagy vasárnapi, (esetleg ünnepnapi) órái, ha szombatra és/vagy vasárnapra
órát rögzíthet és az bérszámfejtésre kerül.
NEM tartozik ide az a szombati és/vagy vasárnapi óra, amelyet önkéntesként tart, tehát az
adatlapján be van állítva, hogy szombatra és/vagy vasárnapra rögzíthet önkéntesként és az
egyedi kimutatásba kerül.
NEM tartozik ide, tehát NEM SZÁMÍT BELE a helyette más hitoktató által megtartott óra.

11. Egyéb tevékenységek óraszám
-

Azok az egyéb tevékenységek tartoznak ide, amelyek rögzítésénél bejelölte, hogy a jelenléti
ívbe kerüljön.
o Szombatra és/vagy vasárnapra (és ünnepnapra) csak azoknak engedi a rendszer,
hogy bejelölhessék, hogy jelenléti ívbe kerüljön, akiknek az adatlapján az áll, hogy
szombatra és/vagy vasárnapra hittant és egyéb tevékenységet rögzíthet és az
bérszámfejtésre kerül.

Az eddigi sorokban azok az órák jelentek meg, amik a jelenléti ívbe bekerültek, bérszámfejtendőek. A
következő három azokat tartalmazza, amiket önkéntesként végeznek, a jelenléti ívbe nem kerülnek
bele, nem bérszámfejtendőek.
12. Önkéntesként végzett hittanórák száma (pl.:Szo, V, Ünnep)
-

Ha a hitoktató szombatra és/vagy vasárnapra rögzíthet hittanórát, de csak önkéntesként,
akkor a szombatra és/vagy vasárnapra berögzített óra itt jelenik meg.
o Ha például szombatra és vasárnapra más-más van beállítva, akkor annak megfelelően
csak annak a napnak az órái jelennek meg itt, amiket önkéntesként végez. Amiket
pedig teljes jogkörrel, azok a jelenléti ívben és a statisztika felület 1-11 megfelelő
soraiban jelennek meg.

13. Önkéntesként végzett egyéb tevékenységek óraszáma
-

Azok az egyéb tevékenységek tartoznak ide, amelyek rögzítésénél nem jelölte be, hogy a
jelenléti ívbe kerüljön. Így azok a tevékenységek mind önkéntesnek számítanak.

14. Önkéntes össz. munkaóra
-

Az előző kettő összege.

Fontos:
A rendszer figyel arra, hogy a szombati és/vagy vasárnapi megkülönböztetés mindig az átlagos
szombatokra és vasárnapokra vonatkozik! Azokon a szombatokon, amelyek ledolgozandó
munkanapok - mert egy ünneppel összevont hosszúhétvégés munkanapból munkaszüneti nap lett és
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ezt kell előre, vagy utólag ledolgozni ezen a szombaton - mindenki tud órát rögzíteni, attól
függetlenül, hogy mi van az adatlapján beállítva, mert hétköznapnak számít.
Ünnepnap, vagy iskolaszünet miatt elmaradt órák adminisztrálását az egyházmegye útmutatása
alapján végezzük.

Óraszám számítás a rendszerben
A jelenléti ívben, a jelentésekben, a statisztika felületen megjelenő óraszámokra mindig a következők
vonatkoznak. Hittanóra esetén egy bejegyzett hittanóra (a haladási naplóban leadminisztrált óra
hosszától függetlenül) egy munkaórának számít.
Egyéb tevékenység esetén minden megkezdett óra egy munkaórának számít. (Ha a haladási naplóba
1 percnek jelöltünk egy tevékenységet, az is ugyanúgy egy órának minősül, mintha 60 percnek
adminisztráltuk volna. Ennek mintájára a 61 perc hosszúságú tevékenyég már 2 órának minősül. Stb.)
Kérjük, hogy egyéb tevékenységeket mindenki kerek óra (1,2…) hosszúságúnak adminisztrálja. Tehát
például ne 3 alkalommal 20 percet adminisztráljon, hanem a három alkalom közül csak egyet és azt
viszont 60 perc hosszúságúnak.
--------
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