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PODRĘCZNIK POMOCNICZY DO PROGRAMÓW
•

Plan Zajęć.

•

Przeglądarka Planów Zajęć.

Program
komputerowy
Plan
Zajęć
jest
przeznaczony do układania planów zajęć w
uczelniach dziennych (plan tygodniowy) lub typu
zjazdowego (ciągły plan o zasięgu do 330 dni
kalendarzowych.
Program Przeglądarka Planów Zajęć służy do
udostępniania planów szerokiej społeczności. Może
być instalowany na dowolnej liczbie komputerów.
Programy
wymagają
systemu
operacyjnego
Windows’98 lub nowszego z pominięciem Window
NT. Mają niewielkie wymagania sprzętowe.
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Rozdział dla eksperta komputerowego.
Programy wymagają komputera z systemem operacyjnym Windows’98 lub nowszym z wykluczeniem
systemu Windows NT. Prosimy Państwa informatyków o zwrócenie uwagi na poniższe aspekty pracy z
programem.

Instalacja.
Programy nie modyfikują żadnych ustawień w
komputerze. By je kiedyś usunąć, wystarczy skasować
ich pliki.
Instalacja polega na uruchomieniu programu
Instaluj.exe z krążka CD. W części Hasło
aktywacyjne uważnie wpiszmy tekst hasła i kliknijmy
przycisk Sprawdź. Hasło znajduje się na rachunku za
program – ukryjmy je w bezpiecznym miejscu, bo
będzie ono potrzebne przy każdej instalacji. W części
Gdzie zainstalować, wpiszmy lub wskażmy nazwę
katalogu docelowego. Jeśli katalogu nie ma, program
go utworzy. W części Instalacja zaznaczmy, które
programy na tym komputerze chcemy instalować i
kliknijmy w przycisk Instaluj.
Uwaga:
Tekst hasła zawiera między innymi dane adresowe właściciela oprogramowania. Bardzo
prosimy nie udostępniać hasła innym placówkom
Po zakończeniu instalacji prosimy wyprowadzić na pulpit tzw. skróty do programów. W tym celu należy
kliknąć prawym klawiszem myszki w dowolne, czyste miejsce pulpitu i z pojawiającego się menu wybrać
opcję Nowy i dalej Skrót. Potem należy wskazać, do jakiego pliku na dysku powinien prowadzić właśnie
tworzony skrót.
Mogą też Państwo skojarzyć z programem Plan pliki o rozszerzeniu pln. Dzięki temu użytkownik
będzie mógł uruchamiać program także dwukrotnie klikając myszką w dokument. Należy kliknąć prawym
klawiszem myszki w którykolwiek plik pln, z menu wybrać operację Otwórz i wskazać, że otwieranie
powinno nastąpić za pomocą programu Plan.

Operowanie blokiem.
Wypełnianie tabel można znacznie przyspieszyć, jeśli
wpisujemy dane nie w jedno oczko, a od razu w wiele
zaznaczonych oczek tabeli (oczywiście o ile jest to
uzasadnione). Po takim wpisaniu wartość pojawi się
jednocześnie we wszystkich, zaznaczonych oczkach
tabeli.
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Przenoszenie tabel z i do innych aplikacji.
Programy umożliwiają przenoszenie niektórych danych za pomocą tzw. schowka. Dane do schowka
wkładamy kombinacją klawiszy Ctrl + C, zaś wyjmujemy zeń klawiszami Ctrl + V. Pamiętajmy jednak,
że istnieje jeszcze bardziej efektywny mechanizm „rozmnażania danych” – operowanie blokiem.

Drukowanie.
Zwracamy uwagę na możliwość oszczędnego
stosowania koloru, wydruk zaznaczonego fragmentu
zestawień oraz na skalowanie wydruków, co
wpływa na oszczędność papieru.
Opcję Wysuń kartkę po wydrukowaniu
wykorzystujemy wtedy, gdy na jednej kartce
chcemy wydrukować kilka małych tabel. Ostatnia z
małych tabel niech zostanie wydrukowana z
wysunięciem kartki.
Podgląd wydruku działa poprawnie, gdy stosujemy
czcionkę TrueType – np. TimesNewRoman, Arial.

Formatowanie tabelek.
Parametry każdej tabeli określamy po kliknięciu w
jej skrajne, lewe, górne okienko, oznaczone trzema
kolorowymi prostokącikami..
Opcje Liczba nieruchomych wierszy/ kolumn są
przydatne przy analizie dużych formularzy, które nie
mieszczą się w całości na ekranie. Po ustawieniu
marginesy będą zawsze widoczne.
Spośród wielu możliwych czcionek wybierajmy
raczej czcionki gatunku TrueType – np.
TimesNewRoman, Arial.
Opcja Głębokość cieniowania ma znaczenie
estetyczne i powinna być wyłączona na słabszych
komputerach.
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Plan Zajęć.
Program komputerowy Plan Zajęć służy do układania
tygodniowego lub semestralnego rozkładu zajęć w uczelniach
różnego typu: Zawiera wszystkie mechanizmy, niezbędne do
automatycznego i interaktywnego tworzenia planów zajęć.
•
•
•
•
•
•

przyjmuje jako założenie informację o niedostępności
nauczycieli, grup studenckich i sal,
przyjmuje informację o limicie okienek (wolnych godzin
w dniu pracy) nauczycieli,
dzieli przedmioty na grupy, np. WF kobiet i mężczyzn,
pracownie specjalistyczne, fakultety,
łączy grupy w zespoły, np. na wykładach adresowanych
do wielu grup równoległych,
realizuje wpisy blokowe, np. Jęz. Polski, 1a, 2 godziny w
jednym ciągu,
oferuje wiele narzędzi obsługujących planszę rozkładu
zajęć, m. in. tryb pracy ręcznej, wsparty "inteligencją"
komputera, automat realizujący wpisy w zadanym
fragmencie planszy, dogrywkę, odpowiadającą na pytania
"Co jeszcze pozostało do wpisania" i "Gdzie można to
wpisać".

Ponadto:
•
bezpłatna przeglądarka gotowych planów, do np. rozdania nauczycielom lub studentom.
•
automatyczne generowanie planów w formacie html, możliwych do natychmiastowego
umieszczenia w Internecie,
•
możliwość przenoszenia danych do i z innych aplikacji, np. do Excela.
Ważniejsze różnice w Planie Zajęć w stosunku do poprzednich wersji:
•
Nowy system publikacji planów w Internecie.
•
Doskonałe eksporty planów zbiorczych i indywidualnych do Excela.
•
Hurtowy wydruk planów indywidualnych za pomocą Excela.
•
Ulepszona diagnostyka błędów krytycznych i niezręczności.
•
Nowe, syntetyczne zestawienia przydziałów z punktu widzenia uczniów i nauczycieli.
•
Określenie dnia rozpoczynania i/lub kończenia zajęć.
•
Liczba grup w zespołach zwiększona do 30.
•
Liczba dni planowania zwiększona do 330.
•
Ulepszone współgranie okienek w procedurze kończenia planu "Dogrywka".
•
Nowe okienka pomocnicze "Mikroprzydziały", ilustrujące "schodzenie" obciążeń.
•
Zsynchronizowanie okienek pomocniczych z Listą Wariantów Dozwolonych i Zabronionych.
•
Eksport danych do uniwersalnego formatu XML.
Praca nad rozkładem lekcji zazwyczaj przebiega w 4 etapach:
1.
2.
3.
4.

Wpisywanie danych,
Wypełnianie interaktywne lub automatyczne arkusza planu lekcji,
Wpisywanie brakujących wariantów za pomocą dogrywki „Gdzie mogę to wpisać”,
Końcowe poprawki (retusz) i wydruki gotowych formularzy, publikowanie w Internecie, rozdanie
przeglądarek.

Plan Zajęć
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Wpisywanie danych o szkole.
Pracę nad rozkładem lekcji zaczynamy od wprowadzenia do komputera
informacji o swojej placówce. Dane o placówce są zgromadzone pod
pozycją menu o nazwie Dane. Można też sięgać do danych za pomocą
przycisków z żółtymi rysunkami, widocznych w oknie głównym
programu.
Uwaga:
Każdy przycisk, nad którym kursor myszki zawiśnie na sekundę, zostanie
skomentowany krótką podpowiedzią.
Program umożliwia budowanie planów w oparciu o wcześniejsze plany
(opcja Nowy – kasuj tylko plan, która powoduje, że plan znika, ale
pozostają założenia do niego, oraz Synchronizacja planów, która
powoduje, że jeden plan jest inicjowany przez inny jako niedostępności
wybranych elementów).
Tabele z danymi o szkole należy wypełniać kolejno, tak jak są
wymienione w menu Dane. Nie należy chaotycznie skakać od jednej tabeli
do drugiej, ponieważ w niektórych tabelach wykorzystujemy informacje z
poprzednich.
Co pewien czas zapisujmy dane pod nową nazwą. Wtedy przy jakiejś
awarii łatwo wrócimy do danych np. z dnia wczorajszego (czyli do danych
zamkniętych we wcześniejszym pliku).

Synchronizacja planów.
Program oferuje dwie metody łączenia planów w
zespołach placówek, operujących oddzielnymi planami:
Zapoczątkowanie nowego planu z ograniczeniami,
nałożonymi przez inny plan,
Nałożenie ograniczeń z innego planu w podanym
okresie planowania.
Druga z tych procedur dotyczy raczej planów długich,
osadzonych w kalendarzu – nie tygodniowych.
Najprawdopodobniej wykorzystają Państwo te
procedury do zaznaczenia w nowym planie, kiedy
nauczyciele i sale są niedostępne, bo akurat uczestniczą
w innym planie.
Obsługa procedur synchronizacji wymaga wykonania trzech czynności.
Najpierw wskazujemy na dysku plik, z którego mają być zaczerpnięte założenia nowego planu. Procedura
nakładania ograniczeń dodatkowo wymaga podania okresu, którego ma dotyczyć cały proces.
Jednak procedura synchronizacji oferuje dużo więcej możliwości. Z jej pomocą można np. szybko usunąć
retusze, wyzerować przydział czynności, momenty niedostępności i wiele innych elementów sztuki
układania planu.
Obsługa procedury synchronizacji wymaga wykonania trzech czynności. Najpierw wskazujemy na dysku
plik, z którego mają być zaczerpnięte założenia nowego planu.
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Potem zaznaczamy, które elementy tego planu mają obowiązywać w nowym planie. Zaznaczenie jakiegoś
elementu może wpłynąć na zaznaczenie innych elementów – np. zaznaczając program nauczania
modyfikujemy zaznaczenia przydziału czynności i planu zajęć. Odzwierciedla to fakt, że dane są ze sobą
powiązane i istnienie danych jednego rodzaju wpływa na istnienie innych danych. Wykluczenie programu
nauczania musi pociągnąć za sobą usunięcie planu zajęć.
Na koniec wciskamy przycisk Utwórz, po czym padnie pytanie o nazwę nowego, zainicjowanego właśnie
planu zajęć. Synchronizacja jest zakończona.
Uwaga:
Synchronizacja jest procedurą niebezpieczną. Najpierw upewnijmy się, że nasze dane są
dobrze zapisane na dysku.

Dni i godziny w dniu.
W tej tabeli definiujemy liczbę dni planowania i momenty rozpoczynania
lekcji w każdym dniu. Wypełnianie jej zaczynamy od utworzenia
odpowiedniej liczby kolumn, czyli dni. Dodajemy je klawiszem z dużym
plusem, usuwamy klawiszemz dużym minusem.
Potem używamy przycisku z małym plusem, który w kolumnach dniach tworzy miejsce na lekcje. Zalecamy ustawić kursor w
kolumnie pierwszego dnia (poniedziałku) i tam odpowiednią ilość
razy (tyle razy, ile lekcji ma być w poniedziałek) kliknąć przycisk
z małym plusem. Zawsze będziemy mogli dodać brakującą
godzinę pracy placówki lub usunąć godzinę nadmiarową.
Potem wpisujemy brzmienia momentów rozpoczynania godzin w
pierwszym dniu, np. 8.00, 8.50, ... Jeśli będziemy publikować plan
w formacie Google Kalendarz, separatorem godzin i minut może
być przecinek, kropka, dwukropek.
Niektóre dni możemy zostawić bez godzin – uczelnia nie pracuje
np. w poniedziałki i wtorki. Puste dni zostaną usunięte z formularzy.
Gdy pierwszy dzień już jest gotowy, przechodzimy kursorem do drugiej
kolumny (do wtorku) i klikamy myszką w przycisk z zawiniętą strzałką. Jest to operacja kopiowania
godzin z poprzedniej kolumny. Czynności te powtarzamy we wszystkich kolumnach, wypełniając całą
tabelę. Jeżeli jednak rozkład godzin w poszczególnych dniach jest na tyle zróżnicowany, że nie warto
przenosić treści jednej kolumny do drugiej, w każdej kolumnie możemy wykonać niezależną edycję
brzmienia godzin.
Gdy tabela została wypełniona, możemy różnym dniom nadać różne kolory, co zostanie uwzględnione w
dalszych tabelach i podniesie ich czytelność. By zabarwić jakiś dzień na czerwono, ustawmy kursor w
kolumnie tego dnia i naciśnijmy czerwone oczko w palecie barw.
Uwaga odnośnie planów weekendowych, semestralnych, miesięcznych:
Szkoły pracujące w systemie okresowych zjazdów wolą operować planem obejmującym np.
wszystkie piątki, soboty i niedziele w dłuższym okresie – np. semestrze. Szkoły takie
wygenerują dni na całe półrocze i w Opcjach programu zaznaczą opcję Pokazuj daty. Wtedy
obok nazwy dni (Poniedziałek, Wtorek, ...) pokażą się daty kalendarzowe zjazdu. Ponieważ
program zawsze rozpoczyna planowanie od poniedziałku (nawet jeśli szkoła nie pracuje w
poniedziałek), wskazana tutaj data powinna być datą poniedziałkową. Jeśli tego nie
dopilnujemy, program sam zadba o zgodność dat i nazw dni.
Choć musimy wygenerować dni w sposób ciągły (poniedziałek, wtorek, środa, ...), to w
planowaniu nie będą widoczne dni bez godzin lekcyjnych.
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Nauczyciele.
W tej tabeli definiujemy imiona i nazwiska nauczycieli, dozwolone limity
ich okienek (przerw w pracy) i ograniczenia w dyspozycji nauczycieli.
Jak zwykle, zaczynamy od kliknięcia w przycisk z dużym plusem, który
tworzy odpowiednią liczbę wierszy - po jednym dla każdego nauczyciela.
Potem wpisujemy każde nazwisko i imię. Nazwisko jest niezbędne, imię
na dobrą sprawę mogą Państwo pominąć.
W kolumnie Liczba okienek zadajemy limit okienek, klikając weń
odpowiednią liczbę razy prawym (zwiększenie) albo lewym
(zmniejszenie) klawiszem myszki. Program niechętnie wstawia
okienko nauczycielowi, nawet jeśli zdefiniujemy tutaj ich limit.
Mimo tego zacznijmy pracę z zerowymi limitami - a nuż uda się
ułożyć plan doskonały bez okienek. Jeśli w trakcie pracy nad planem
okaże się niezbędne utworzenie okienek, wrócimy do tej tabeli i
podniesiemy odpowiednie limity.
Kolumna Dyspozycja zawiera indywidualne grafiki każdego z
nauczycieli. Na grafiku takim zaznaczamy, kiedy nauczyciel nie
może być ujęty w planie. Grafik rozwinie się, gdy klikniemy myszką
w upatrzone pole w kolumnie Dyspozycja. W polach tabeli
Dyspozycja, odpowiadających momentom z wcześniej wypełnionej
tabeli Dni i Godziny, naciskamy klawisz Z - wstaw zakaz
umieszczania w planie. Klawiszem Z także zdejmujemy niepotrzebne
zakazy. Zakaz możemy wstawiać nie tylko w pojedynczym polu tabeli, ale
także w kilku jej zaznaczonych oczkach. Tabela Dyspozycja wypełnia się w miarę tworzenia planu lekcji.
Tabela ta będzie więc indywidualnym planem nauczyciela.
Gdy tabela Nauczyciele jest wypełniona, możemy różnym wierszom - nauczycielom nadać różne kolory,
co zostanie uwzględnione w dalszych tabelach i podniesie ich czytelność.

Grupy studenckie.
W tabeli tej definiujemy wiedzę związaną z grupami - ich
nazwy i momenty ograniczenia dyspozycji, czyli zakazy
ujmowania w planie. W każdym wierszu wpisujemy nazwę
grupy, raczej w brzmieniu arabskim 3c, 4a niż rzymskim IIIc,
IVa. Dlaczego? Bo po grupy często będziemy sięgać naciskając
klawisz z pierwszą literą ich nazwy. Zauważmy, że w notacji
rzymskiej pierwsze znaki nazw IIIc i IVa są identyczne, zatem
wydobywanie upatrzonej grupy byłoby tutaj mniej precyzyjne,
aczkolwiek także możliwe.
Kolumna Dyspozycja zawiera znane już grafiki niedyspozycji.
Zaznaczamy tam klawiszem Z (zakaz) te momenty, kiedy
oddział nie może być ujęty w planie zajęć, bo np. ma praktyki
pozaszkolne. Grafik dyspozycji zacznie się wypełniać w miarę
tworzenia planu. Grafik ten jest więc indywidualnym planem
zajęć grupy studenckiej.
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Przedmioty.
W tej tabeli definiujemy brzmienia nazw przedmiotów, system dzielenia
na podgrupy (np. na specjalistycznych pracowniach czy lektoratach) i
system wielogrupowych zespołów (np. na ogólnych wykładach,
przeznaczonych dla wielu grup.
W każdym wierszu wpisujemy nazwę przedmiotu. Przedmioty dzielone
na grupy, np. takie jak WF Kobiet i WF Mężczyzn, czy Jęz. Angielski
Zaawansowany i Jęz. Angielski Początkujący (o ile są takie), fakultety, to
oddzielne przedmioty. W komputerze będzie zatem więcej
przedmiotów, niż w rzeczywistości. Przedmioty dzielone na grupy będą
wymienione jako oddzielne przedmioty.
Potem określamy, które przedmioty są dzielone. W drugiej kolumnie,
obok przedmiotu WF Kobiet, wstawiamy przedmiot WF Mężczyzn. To
samo dotyczy innych przedmiotów dzielonych. Wypełnianie tej
kolumny polega na naciskaniu klawisza z literą zgodną z pierwszą
literą nazwy przedmiotu. Nie bójmy się, że na przykład WF Kobiet
można tylko dzielić z WF Mężczyzn, a już nie z Informatyką. W
jednym oczku planu możemy dzielić nawet do 30 przedmiotów.
Trzecia kolumna zawiera wejście do formularzy wielogrupowych zespołów na konkretnym przedmiocie.
Na każdym przedmiocie możemy zbudować do 20 zespołów, z których każdy może być złożony z 15
oddziałów. Konkretnie - na przedmiocie WF Kobiet możemy połączyć grupy 1a + 1b + 1c, także 2a + 2b,
także 3a + 3b + 3c. Wpis przedmiotu w którejkolwiek grupie, wymienionej w zespole, zostanie
natychmiast uzupełniony wpisami w pozostałych grupach - członkach zespołu.
Zespoły mogą mieć swoje nazwy. Nazwy te uwidocznią się na planach nauczycieli i sal w widoku
"Informacja skondensowana".
Wypełnianie oczek formularza zespołów (tworzenie zespołów) polega na naciskaniu klawisza z literą
zgodną z pierwszą literą nazwy grupy - członka zespołu. Gdy chcemy sięgnąć po klasę 1a, należy nacisnąć
klawisz 1.
•
•

System dzieleń (druga kolumna) może być wielokrotnie przebudowywany (angielski z francuskim,
a za chwilę angielski z niemieckim, ...)
System zespołów (trzecia kolumna) musi być zbudowany tylko jeden raz i nie będzie mógł być
modyfikowany (co nie jest ograniczeniem programu).

Izby lekcyjne.
W tej tabeli definiujemy nazwy sal lekcyjnych, określamy do
kogo lub czego należy sala i kiedy jest niedostępna.
W ostatniej kolumnie, zatytułowanej Dyspozycja, na już
znanym
formularzu
możemy
zaznaczyć
momenty
niedostępności każdej z sal. Wykorzysta to placówka dzieląca
swoje zasoby lokalowe z innymi szkołami lub instytucjami.
Grafik dyspozycji wypełni się w miarę układania planu. Będzie
on stanowił więc indywidualny plan zajęć, realizowanych w
izbie lekcyjnej - można go wydrukować i nakleić na drzwi.

Plan Zajęć
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Trzy kolumny o nazwach Należy do ... nie muszą być wypełniane. Określają one, do kogo należy dana
sala. W kolumnach tych naciskamy albo klawisz N, albo O albo P. Po naciśnięciu klawisza N ukaże się
lista nauczycieli, po klawiszu O lista oddziałów i po klawiszu P lista przedmiotów. Z listy wybieramy
nauczyciela, grupę lub przedmiot, do którego należy sala. Jeśli więc sala jest laboratorium chemicznym i
chcemy ją przypisać do przedmiotu Chemia, w dowolnej z kolumn Należy do ..., w wierszu sali
chemicznej, naciskamy literkę P - należy do przedmiotu. Z listy wszystkich przedmiotów wybieramy
przedmiot Chemia. Sala jest ogólnodostępna, gdy wszystkie trzy kolumny Należy do ... są niewypełnione.
System przynależności sal może i powinien być zmieniany w trakcie układania planu. Nie wpływa to na
dotychczas ułożony plan. Dbajmy też, by sale tylko w wyjątkowych sytuacjach miały więcej, niż jedną
przynależność. Zbyt obfity system przynależności gmatwa układanie planu. W pozycji menu Dane
znajduje się opcja Kontrola poprawności danych. Jest tam kontrola spójności przynależności sal narzędzie badające, czy czasem jakiś nauczyciel, przedmiot i oddział nie wymagają każde innej sali. Jeśli
tak jest, nie uda się zrealizować takiego wpisu.
Uwaga:
•
•

Kolumn Należy do ... nie trzeba wypełniać, gdy będziemy pracować w trybie interaktywnym.
Będzie wówczas moment na wybranie sali z listy wszystkich, dostępnych sal.
W Przydziale Czynności możemy też określić, w której sali ma być realizowany dany przedmiot.
Określenie tamto będzie mocniejsze niż dokonane tutaj.

Program nauczania.
Tabela ta określa wymiary wszystkich, wcześniej
zdefiniowanych przedmiotów we wszystkich,
wcześniej zdefiniowanych grupach. W każdym oczku
tabeli wpisujemy, ile godzin danego przedmiotu ma w
okresie objętym planem dany oddział. Zera (oddział
nie ma przedmiotu) nie musimy wpisywać.
Wpisywanie wartości polega albo na bezpośredniej
edycji wartości, albo na używaniu lewego
(zwiększenie) i prawego (zmniejszenie) klawisza
myszki, albo na użyciu klawiszy ‘+’ i ‘-‘.
Wypełnianie tabeli zalecamy przeprowadzać
kolumnami, czyli całymi grupami. Pozwoli to
wykorzystać mechanizm kopiowania programu z
grupy Ia do grupy Ib, itd. Gdy wypełnimy kolumnę
pierwszej grupy, przechodzimy do następnej kolumny
i naciskamy tam przycisk z rysunkiem zawiniętej
strzałki. Przycisk ten powoduje skopiowanie
zawartości całej poprzedniej kolumny do kolumny bieżącej. Jest to sposób na szybkie wypełnienie tabeli.
Pod przyciskiem z rysunkiem grubej literki ‘i’ znajduje się tabela z informacją o już dokonanych
ustaleniach.
Jeśli wcześniej omówione tabele Przedmioty i Grupy były kolorowane, nadane im barwy teraz
uwidocznią się na marginesach tabeli.
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Sposób realizacji przedmiotu.
Tabela ta określa wymiar bloków lekcyjnych. Nie musimy jej wypełniać
– w trybie interaktywnym możliwe będzie wpisanie np. kilku języków
polskich pod rząd. Jeśli blok nie zostanie tutaj określony, komputer w
trybie automatycznym nie wpisze kilku godzin tego samego przedmiotu w
jednym dniu nauki.
W każdym oczku tabeli wpisujemy, ile godzin danego przedmiotu ma
znaleźć się w jednym, spójnym ciągu godzin. Pojedynczych godzin (czyli
jedynek) nie musimy wpisywać. W każdą kratkę tabeli możemy wpisać
do sześciu wymiarów bloków. Wpisywanie wartości polega na używaniu
lewego (zwiększenie) i prawego (zmniejszenie) klawisza myszki.
Nie wszędzie uda się wpisać wymiar bloku – w grupie muszą być
przynajmniej 2 godziny przedmiotu do realizacji.
Wypełnianie tabeli zalecamy przeprowadzać kolumnami, czyli całymi
grupami. Gdy wypełnimy kolumnę pierwszej grupy, przechodzimy do
następnej kolumny i naciskamy tam przycisk z rysunkiem zawiniętej
strzałki. Przycisk ten powoduje skopiowanie
zawartości całej poprzedniej kolumny do kolumny
bieżącej. Jest to sposób na szybkie wypełnienie
tabeli.
W miarę układania planu lekcji i realizowania
bloków, tabela ta będzie tracić swoje wartości.
Można wprowadzać je ponownie.
Pod przyciskiem z rysunkiem literki ‘i’ znajduje się
tabela z informacją o już dokonanych ustaleniach.
Tabela bloków lekcyjnych nie musi być wypełniana
– powstawanie bloków możemy nadzorować
interaktywnie.

Przydział czynności.
Tabela ta określa, kto uczy danego przedmiotu w
danej grupie. Może też (ale nie musi) określić, w
której sali mają się odbywać zajęcia, kiedy mają się
zacząć i zakończyć.
Wypełnianie tabeli polega na naciskaniu klawiszy z
pierwszą literą nazwy nauczyciela, który ma
realizować dany przedmiot w danej grupie. Pojawi
się lista nazwisk, które dotyczy ta pierwsza litera.
Możemy zawężać listę, pisząc dalsze litery
poszukiwanego nazwiska.
Tabela ta musi być wypełniona do końca – w
każdym oczku, gdzie wcześniej (znaczy w tabeli
Program nauczania) wpisano wymiar przedmiotu, teraz musi być
wskazany nauczyciel.
Gdy wpiszemy jakiegoś nauczyciela, możemy natychmiast powtórzyć to
samo nazwisko w innym oczku tabeli. Służy do tego przycisk z rysunkiem
zawiniętej strzałki. Zalecamy więc wypełniać tą tabelę nauczycielami.

Plan Zajęć
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W tabeli tej możemy (ale nie musimy – jeszcze będzie okazja) od razu określić, w której sali ma być
realizowany wpis. Określenie to ma wyższy priorytet, niż określenie przynależności sali w tabeli Sale.
Zaznaczenie opcji Wpisuj sale spowoduje, że zamiast nauczycieli, będziemy wpisywać sale.
Pod przyciskiem z literą ‘i’ znajduje się tabela z informacją o już dokonanych ustaleniach.
W pozycji menu Dane znajduje się opcja Kontrola poprawności danych. Jest tam kontrola kompletności
wypełnienia tabeli.

Kontrola poprawności danych.
Dane o Państwa placówce, ujęte w tabele, są ze sobą powiązane na różne sposoby. Gdy zakończymy
wpisywanie danych, przed przejściem do układania planu należy skontrolować system danych. Kontrolę
danych zalecamy przeprowadzać co pewien czas, szczególnie po jakichś głębszych zmianach w opisie
uczelni.
Tylko pozytywny wynik kontroli poprawności danych gwarantuje poprawną pracę algorytmów
układających rozkład lekcji.
Kontrolę poprawności danych przeprowadzamy albo z menu głównego programu, z pozycji Dane, albo
naciskając kombinację klawiszy Ctrl+K.
Jeśli kontrola przebiegła pomyślnie, wszystkie komunikaty w okienku kontroli mają kolor niebieski. Jeśli
wykryto jakiś defekt, odpowiedni komunikat ma kolor czerwony. O ile to możliwe, obok takiego
komunikatu wyszczególniono źródło defektu. Komputer od razu po zauważeniu defektu stara się go
naprawić. Jeśli więc były jakieś defekty, chcąc zorientować się w skuteczności tych napraw,
procedurę kontroli poprawności należy uruchomić ponownie.
•
•
•
•
•
•

Nie zdefiniowano żadnej godziny lekcyjnej.
Nie zdefiniowano żadnego nauczyciela.
Nie zdefiniowano żadnej grupy studenckiej.
Nie zdefiniowano żadnego przedmiotu.
Nie zdefiniowano żadnej sali lekcyjnej.
Niewypełniony program nauczania.

Odpowiednia tabela nie została wypełniona.
•

Niewypełnione oczko przydziału czynności.

Tabela Przydział Czynności zawiera oczko bez nazwiska
nauczyciela.
•

Oddział, przedmiot i nauczyciel wymagają różnych sal.

Tabela Izby Lekcyjne w kolumnach "Należy do" zawiera
sprzeczne informacje o przynależności sal. Oto przykład takiej
sprzeczności: w klasie 1a uczy nauczyciel Kowalski. Klasie 1a
przypisano salę nr 1 (tzn. sala nr 1 należy do klasy 1a), ale
nauczycielowi Kowalskiemu przypisano salę nr 2. Gdzie ma się odbyć lekcja w klasie 1a z nauczycielem
Kowalskim?
Tabeli Izby Lekcyjne w części "do kogo należy sala" (czyli w kolumnach 2 - 4) można nie wypełniać, o
ile będziemy układać plan w trybie interaktywnym. Komputer każdorazowo pokaże listę dostępnych sal,
pozostawiając ich merytoryczny dobór Państwu. Defekt niniejszy musi być skorygowany, gdyż
uniemożliwia dobór sali, satysfakcjonującej wszystkich uczestników wpisu w arkusz planu (czyli grupę,
nauczyciela i przedmiot). Najlepiej jest oszczędnie wpisywać informację o przynależności sal, często i
sukcesywnie ją modyfikując. Niech jedna sala należy albo do jednego nauczyciela, albo do jednej grupy,
albo do jednego przedmiotu. Po wykonaniu odpowiednich wpisów salę można przypisać komuś innemu
(lub czemuś innemu). Taka zmiana przypisania nie naruszy dotychczas ułożonego planu lekcji.
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Niezgodność wymiaru przedmiotu w kilkugrupowym zespole.

W tabeli Przedmioty zdefiniowano zespół na jakimś przedmiocie (np. na jakimś ogólnym wykładzie).
Poszczególne grupy, wchodzące w skład tego zespołu, mają różne wymiary godzin przedmiotu w tabeli
Program Nauczania. Powyższy błąd należy skorygować w tabeli Przedmioty i dalej Zespoły albo w
tabeli Program Nauczania.
•

Niezgodność wymiarów bloków lekcyjnych w kilkugrupowym zespole.

W tabeli Przedmioty zdefiniowano zespół na jakimś przedmiocie. Poszczególne grupy, wchodzące w
skład tego zespołu, mają różne sposoby realizacji przedmiotu w tabeli Sposób Realizacji. Powyższy błąd
należy skorygować w tabeli Przedmioty i dalej Zespoły albo w tabeli Sposób Realizacji.
•

Różni nauczyciele w zespole.

W tabeli Przedmioty zdefiniowano zespół na jakimś przedmiocie. Poszczególne grupy, wchodzące w
skład tego zespołu, mają różnych nauczycieli, przypisanych w tabeli Przydział Czynności. Powyższy błąd
należy skorygować w tabeli Przedmioty i dalej Zespoły albo w tabeli Przydział Czynności.
•
•
•
•
•

Nauczyciel bez obciążeń dydaktycznych?
Grupa bez obciążeń dydaktycznych?
Niewykorzystany przedmiot?
Niewykorzystana sala?
Zespół bez obciążeń dydaktycznych?

Są to uwagi wskazujące ewentualną niezręczność i nie wpływające na pracę programu. W odpowiedniej
tabeli zdefiniowano obiekt, który nie uczestniczy w dalszych elementach sztuki układania planu i może
być usunięty.
•
•

Niewłaściwie zliczone okienka nauczycieli.
Nauczyciel ma zdublowany wpis.

W tabeli Nauczyciele określono maksymalny limit okienek (przerw w pracy) każdego z nauczycieli. Z
niewiadomego powodu limit ten został przekroczony. Kontrola defektów naprawia ten błąd. Jeśli błąd
ustawicznie i z nieznanego powodu powtarza się, prosimy o kontakt z producentem programu.
•
•
•

Niepoprawna suma godzin nauczyciela.
Niepoprawna suma godzin grupy studenckiej.
Niepoprawna suma godzin przedmiotu w grupie studenckiej.

Komputer źle zliczył już zrealizowane godziny. Kontrola defektów naprawia ten błąd. Jeśli błąd
ustawicznie i z nieznanego powodu powtarza się, prosimy o kontakt z producentem programu.
•

Niepoprawne znaczniki <Grupa Ma Przedmiot W Dniu>.

Komputer źle zliczył przedmioty zrealizowane w jednym dniu. Ma to wpływ na doskonałość planu lekcji
(nie za dużo matematyki w jednym dniu ...). Kontrola defektów naprawia ten błąd.
•
•

Niepoprawna wartość <Ile Wpisów W Dniu Grupy>.
Niepoprawna wartość <Ile Wpisów W Dniu Nauczyciela>.

Komputer źle zliczył dzienne obciążenie. Kontrola defektów naprawia ten błąd. Jeśli błąd ustawicznie i z
nieznanego powodu powtarza się, prosimy o kontakt z producentem programu.
•

Kłopot z rozłożeniem przedmiotu w tygodniu nauki.

Błąd nieistotny dla trybu interaktywnego. Komputer stara się realizować przedmiot w taki sposób, by w
jednym dniu znalazł się tylko jeden wpis przedmiotu. Wpis ten może być kilkugodzinnym blokiem.
Przedmioty o dużym wymiarze tygodniowym powinny mieć określony odpowiednio duży blok.
Oto przykład: klasa 1a ma mieć 8 godzin matematyki, ale szkoła pracuje tylko przez 5 dni. Jeśli nie
określono żadnego bloku, nie starczy dni, by zrealizować 8 godzin matematyki w 5 dniach. Należy
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zdefiniować jeden lub dwa odpowiednio duże bloki lekcyjne z matematyki w klasie 1a. Jest to błąd
nieistotny w interaktywnym trybie układania planu.
•
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Zbyt duży blok lekcyjny.

Blok lekcyjny jest zbyt duży, by dał się zrealizować (grupa ma zbyt mało spójnych godzin, by wystarczyło
na realizację bloku). Kontrola defektów nie naprawia tego błędu. Należy ręcznie zmodyfikować tabelę
Sposób realizacji przedmiotu. Ponieważ kontrola defektów wskazuje tylko jedno oczko z
nieprawidłowym blokiem, test kontroli poprawności danych należy przeprowadzić ponownie.
•

Pogwałcony zakaz wpisu.

Nauczyciel, grupa lub sala na danej godzinie mają zakaz wpisu, a mimo to znaleźli się w arkuszu planu.
Kontrola defektów naprawia ten błąd (a raczej go legalizuje ...), usuwając zakaz.
•

Złe określenie dnia rozpoczęcia albo zakończenia zajęć.

W Przydziale Czynności określono dzień, w którym zajęcia mogą się rozpocząć albo w którym muszą się
zakończyć, ale momenty te zawierają błąd (np. początek zajęć jest po ich końcu). Kontrola defektów
naprawia ten błąd (a raczej go legalizuje), usuwając błędny moment.
•

Pogwałcony dzień rozpoczęcia albo zakończenia zajęć.

W Przydziale Czynności określono dzień rozpoczynania albo zakończenia zajęć, ale momenty te
naruszono podczas planowania. Należy albo skorygować momenty, albo zmienić wpis w planie zajęć.
•

Nie ma Przydziału, ale jest wpis.

Błąd wewnętrznych znaczników wpisu nieznanego pochodzenia. Kontrola defektów powinna naprawić ten
błąd przez usunięcie wadliwego wpisu.
•
•

Sala wpisana niewłaściwie.
Nauczyciel wpisany niewłaściwie.

Błędy wewnętrznych znaczników nieznanego pochodzenia. Kontrola defektów powinna je naprawiać.
•

Wpis niezgodny z Przydziałem Czynności.

W planie lekcji wpisano innego nauczyciela, niż wynika z ustaleń w Przydziale Czynności. Błąd
niewiadomego pochodzenia, naprawiany tutaj automatycznie.
•
•

Nauczyciel zawiera pusty wpis.
Grupa zawiera pusty wpis.

Błąd nieznanego pochodzenia, powodujący złe odczytywanie liczby już zrealizowanych zajęć, naprawiany
automatycznie.
•
Retusze.
•
Formaty.
Ta część procedury kontroli poprawności danych zlicza retusze w planie klas, nauczycieli i sal oraz tzw.
formatowane oczka, opracowane w mikrookienku pomocniczym pod literką L.
Uwaga:
•
•
•

Po wykryciu istotnych defektów (a nie uwag) kontrolę przeprowadźmy ponownie.
Kontrolę danych prosimy przeprowadzać często.
Gdy jakiś błąd ustawicznie się powtarza, prosimy o zapisanie danych pod nową nazwą i kontakt z
nami. Być może wykryli Państwo usterkę w programie lub jakąś operację wykonują Państwo w
nieodpowiedni sposób.
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Formularz planu lekcji.
Po wpisaniu danych o uczelni ( wypełnieniu tabel ujętych w
pozycji menu Dane) możemy rozpocząć zasadniczą pracę nad
rozkładem. Zanim jednak to zrobimy, sprawdźmy kompletność i
poprawność danych - z pozycji menu Dane wybierzmy opcję
Kontrola poprawności danych. Kontrolę poprawności danych
przeprowadzajmy tak często, jak to tylko możliwe. Jeśli wystąpi
jakiś błąd, zasięgnijmy o nim informacji klawiszem F1.
Przed przystąpieniem do układania planu, jak i przed każdą,
poważniejszą ingerencją w dane zapisujmy je na dysku pod nową
nazwą, tak by można było odtworzyć stan poprzedni.
Jeśli są Państwo początkującym użytkownikiem, plan należy
układać w łatwym trybie interaktywnym. Nie trzeba wtedy
wypełniać kolumn Należy do w tabeli Sale i tabeli Sposób
realizacji przedmiotu, gdyż komputer w odpowiednim
momencie umożliwi wybór wariantu.
Tryb automatyczny, kiedy to warianty są wpisywane bez naszej
ingerencji, wymaga precyzyjnego wypełnienia powyższych tabel.
Po zrealizowaniu większości wpisów (powiedzmy 70%),
przystąpimy do kończenia rozkładu procedurą o nazwie
Dogrywka. Dogrywka wskaże, gdzie można umieścić brakujące
wpisy. Zostaną przy tym Państwo poinformowani, czy wpis w dane oczko wiąże się z przebudową
dotychczas ułożonego planu. Przebudowa oznacza tutaj, że wpis spowoduje ingerencję w już ułożony plan
innych grup.
Marginesy tabeli planu (czyli godziny z lewej strony i nazwy grup u góry) będą barwione według
schematu przypisania koloru, zastosowanego w tabelach podstawowych Dni i Godziny oraz Grupy
studenckie. Pamiętajmy też, że marginesy mogą być blokowane na ekranie (patrz str. 6).
W pozycji menu o nazwie Co widać? znajdziemy kilka receptur barwienia tej i innych tabel.. Kolor może
być czerpany z tabel Przedmioty, Grupy, Nauczyciele albo Izby lekcyjne. Zastosowanie koloru ułatwi
percepcję wzrokową. Tutaj też zdecydujemy, jaka informacja ma znaleźć się w oczkach planów.
Zaznaczenie w polu Informacja skondensowana spowoduje inne wyświetlanie treści w oczkach
złożonych – jest to przydatne np. w sytuacji, gdy wiele grup uczestniczy w jednym wykładzie.
Na lewym marginesie (czyli w jakichś konkretnych momentach) pojawią się znaczki wyczerpania
wszystkich sal. Znaczy to, że plan na takich godzinach w pełni wykorzystuje nasze warunki lokalowe. W
górnym marginesie (czyli w konkretnych oddziałach) pojawią się znaczki kompletności planu dla grup.
Na wielką uwagę zasługują małe przyciski z oznaczeniami literowymi. Ukrywają się pod nimi okienka
pomocnicze, którymi należy otoczyć okno główne. Okienka pomocnicze są odświeżane po każdej
zmianie, dokonanej w planie i absorbują znaczną część mocy obliczeniowej komputera.
Tak jak i większość pozostałych tabel, formularz planu może być indywidualizowany po kliknięciu w
skrajne, lewe, górne pole tabeli.
Formularz może być przeniesiony do innych aplikacji, np. arkusza Excel.
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Interaktywne układanie planu.
Tryb ten polega na pytaniu komputera, co można wpisać w
upatrzonym oczku. Komputer przedstawi wszystkie dostępne
warianty i pozwoli na wybór najwłaściwszego. Tryb
interaktywny tylko pozornie wydaje się gorszy od trybu
automatycznego. Tryb automatyczny wymaga precyzyjnego
ustalenia, które przedmioty są dzielone (czyli mogą znaleźć się
w jednym oczku planu), do kogo należy sala i jak przedmiot
ma być realizowany. W trybie interaktywnym tabel tych można
nie wypełniać, od razu dokonując wpisów.
Tryb interaktywny możemy nazwać trybem
ręcznym, ale pod nadzorem "inteligencji"
komputera. Komputer w każdym kroku układania
planu przedstawia posortowane listy wariantów
dozwolonych i zabronionych. Nasza rola
sprowadza się do wybrania tego czy innego
wariantu.
Bądźmy pewni, że opcja Auto (umieszczona w górnej części
głównego okna planu) nie jest włączona (czyli jest wyłączona).
Stańmy kursorem w upatrzonym rejonie planszy planu i
kliknijmy weń lewym klawiszem myszki lub naciśnijmy myszką
przycisk z dużym plusem lub naciśnijmy klawisz Insert. Na
ekranie pojawi się lista wariantów dozwolonych i zabronionych,
zajmująca dwa okna – w jednym są dostępne przedmioty, w
innym sale. Wystarczy kliknąć myszką w wybrany wariant.
Przyciskiem z dużym minusem lub klawiszem Del usuniemy niepotrzebny wpis. Przyciskiem z małym
plusem zmienimy wcześniej przypisaną salę.
Na zawartość listy wariantów dozwolonych i zabronionych wielki wpływ mają Opcje, ukryte pod
przyciskiem z symbolem młotka. Szczególnie istotna jest opcja Łącz tylko przedmioty dzielone, która
umożliwia zablokowanie lub odblokowanie swobodnego wpisywania wielu zajęć w jedno oczko (czyli np.
sytuacji typu WF Kobiet / WF Mężczyzn).
Pod przyciskiem z rysunkiem klucza jest ukryty mechanizm zabezpieczania oczka przed przypadkową
zmianą. Zabezpieczamy wpisy najistotniejsze, stałe, nienaruszalne. Istnienie zabezpieczenia jest
sygnalizowane przekreśleniem oczka. By potem zmienić taki wpis, należy najpierw zdjąć z niego
zabezpieczenie przez ponowne użycie tego samego przycisku z kluczem.
Pod przyciskami z literami SONSLDPSON są ukryte synchroniczne okienka pomocnicze. Okienka te
pozwalają widzieć dużo więcej, niż na tradycyjnej płachcie planu. Plansza planu powinna być otoczona
wybranymi okienkami pomocniczymi.
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Automatyczne układanie planu.
W trybie tym komputer sam wybiera i wpisuje
warianty. Najważniejsze operacje są zgrupowane pod
prawym przyciskiem myszki.
Bądźmy pewni, że opcja Auto (umieszczona w górnej
części okna planu) jest włączona.
Zaznaczmy myszką obszar planu, który ma być
wypełniony. Może to być pojedyncze oczko planu lub
grupa oczek.
Zaznaczanie myszką obszaru jest najwygodniejsze, ale
możemy też generować plan dla upatrzonych
nauczycieli, wybranych grup, przedmiotów, sal czy na
określone momenty tygodnia. Wymaga to jednak
ingerencji w formularzu Wsadu - dla kogo generować
plan?
Klawiszem Insert lub przyciskiem z dużym plusem dokonajmy wpisów. Klawiszem Del lub przyciskiem
z minusem możemy usuwać wpisy.
W tym trybie na ekranie nie pojawia się żadna diagnostyka wariantów. Gdy w jakimś oczku nie chcą
pojawić się wpisy (lub pojawiają się, ale nie takie jakich oczekujemy), wyłączmy tryb automatyczny i
spróbujmy dokonać wpisu nieautomatycznego. Tabele wariantów dozwolonych i zabronionych powinny
dokładnie wyjaśnić sytuację w takim podejrzanym oczku.

Wsad i programowanie automatu.
Wsad służy do wskazywania, dla kogo lub
czego ma być ułożony plan. Wsad ma
zastosowanie raczej tylko w pracy
automatycznej. Pracując interaktywnie nie
jesteśmy zainteresowani ograniczaniem
przestrzeni wariantów.
Przyciski w górnej części okna wsadu służą
do szybkiego zaznaczenia wszystkiego lub
do równie szybkiego wykluczenia
wszystkiego. Przyciski w środku okna
umożliwiają precyzyjne dobranie wsadu dla
każdego z elementów.
Gdy wsad jest pusty choć w jednym
elemencie sztuki układania planu (np. ze
wsadu wykluczono wszystkie sale), żaden
wariant nie zostanie wpisany. Pusty wsad jest
zatem sytuacją błędną.
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Programowanie automatu polega na
wypełnianiu planu według wcześniej
przygotowanych sekwencji wsadów.
Okazuje się, że automatyczna generacja
planu najlepiej działa wtedy, gdy komputer
otrzymuje polecenia wypełniania
niewielkich porcji – np. generuje plan dla
upatrzonych nauczycieli czy na wybrane
momenty. Wielką sztuką jest umiejętność przygotowania takich porcji. Przydaje się tu rutyna. Jeśli np.
wiemy, że wąskim gardłem w naszej szkole jest np. WF, zacznijmy układać plan od tego przedmiotu lub –
co na jedno wychodzi – od nauczycieli wuefistów lub od sal gimnastycznych).
Każdy wiersz formularza trybu programowego opisuje jedną porcję wsadu. Nazwa jest dowolnym
tekstem, opisującym charakter wsadu. Wsad jest przed chwilą omówionym zestawem grup, momentów,
nauczycieli, przedmiotów i sal, dla których ma być generowany plan.
W kolumnie Ile wpisano zobaczymy, ile oczek automat wypełnił. W kolumnie Zapisać na dysku
zaznaczmy, czy wygenerowana porcja ma być niezwłocznie zapisana na dysku.
Po przygotowaniu sekwencji wsadów uruchamiamy automat przyciskiem z ogniskiem. Sekwencja
wykona się od wiersza w której stoi kursor do wiersza ostatniego.

Okna pomocnicze.
Okna pomocnicze są zestawem formularzy, synchronicznie
połączonych z planszą główną. Dokonanie jakiejkolwiek
zmiany na planszy głównej powoduje uaktualnienie treści okien
pomocniczych. Okna te są jedną z najciekawszych możliwości
programu. Właściwie wykorzystane, dają niesamowitą siłę
trybowi interaktywnemu układania planu.
Wśród okien pomocniczych znajdujemy: okno o wolnych
salach, o planie bieżącej grupy, nauczyciela, sali, o szczegółach
w bieżącym oczku, okienko dogrywki i okienko planu dla
nauczycieli oraz planu dla sal. Dwa ostatnie okienka to
mikroprzydziały dla oddziału i nauczyciela.
Główny formularz planu powinien zostać otoczony wybranymi
oknami pomocniczymi, co niezmiernie ułatwia orientację w
bieżącej sytuacji.
Szczególnie cenne wydaje się okno o wolnych salach.
Okno Lupa („L”) umożliwia manipulowanie kolejnością
wpisów, np. przesunięcie wpisu dzielonego na prawo. Na
lewym marginesie możemy przeciągać wpisy myszką; możemy
też dodać pusty wpis (by przesunąć w oczku istniejący) i
zmienić salę..
Wśród okien pomocniczych jest też plan w wersji nauczycielskiej (z nazwiskami nauczycieli, nie
nazwami oddziałów w nagłówkach tabeli). Zwróćmy też uwagę na okienko Dogrywka. Okno to wskazuje
zielonym kółeczkiem te miejsca, w które można „wepchnąć” brakujący wpis.
Bywa, że okno pomocnicze nie pojawia się. Prawdopodobnie schowało się pod formularz główny. Inną
przyczyną może być złe ułożenie kursora w oknie głównym planu - okienka pomocnicze pojawiają się
wtedy, gdy kursor nie jest w pustym oczku (bo w pustym oczku algorytm nie wie, którego nauczyciela,
jakiej sali okienko pokazać).
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Okno pomocnicze - Dogrywka.
Okienka pomocnicze są ukryte pod przyciskami z literkami S, O, N,
L, D P, S. Pod przyciskiem z literką D znajduje się bardzo silne
okienko - Dogrywka. Okienko to składa się (nietypowo) z dwóch
okienek.
Mniejsze pokazuje wszystkie braki tego oddziału, w którego kolumnie
akurat znajduje się kursor (chodzi o planszę główną planu). Większe
pokazuje, gdzie każdy brak, wyliczony w okienku mniejszym, można
"wepchnąć".
Dogrywka jest więc doskonałym mechanizmem
kończącym plan. Oto w klasie 6a brakuje 6 wpisów.
Gdzie je wepchnąć? Dogrywka pokaże to zielonym
kółeczkiem. Wystarczy kliknąć w takie kółeczko, by
algorytm przeniósł nas na planszę główną. Oczko z
możliwym wpisem zostało znalezione.

Operacja Wyszukaj najlepsze warianty.
Po obrysowaniu myszką jakiegoś fragmentu planszy i
kliknięciu weń prawym klawiszem myszki mamy możliwość
wywołania operacji, wyszukującej najlepsze propozycje,
dotyczące obrysowanego rejonu.
W upatrzoną propozycję należy kliknąć – program odszuka
ów wariant na planszy głównej i przeniesie tam kursor,
byśmy mogli dokonać wpisu.

Okna pomocnicze - plan nauczycielski i plan sal.
Pod przyciskami z literką P i S znajdują się bardzo
przydatne okienka - plan w wersji nauczycielskiej i
plan dla sal. Okienka te w nagłówkach kolumn
zawierają nie nazwy oddziałów, a nazwiska nauczycieli
albo nazwy sal. Formularze te wydrukujemy i
powiesimy w pokoju wykładowców.
Na treść prezentowaną w każdym oczku planów ma
wpływ opcja "W oczkach planów pokazuj".
Formularze te można przenieść do innych aplikacji,
np. do arkusza Excel. Można też przygotować je w
wersji internetowej.
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Opcje.
Grupa parametrów Ogólne odpowiada za właściwości czasu planowania.
Opcja Pokazuj daty jest przeznaczona dla placówek, operujących planem
długim (semestralnym). Opcja Mam różne godziny ...
spowoduje, że w każdym dniu niezależnie będą
wyświetlane godziny lekcyjne. Opcja Pokazuj obszar
definiuje czasową rozpiętość wszystkich tabel i zestawień.
Umożliwia ograniczanie widoków, wydruków i eksportów
do Worda lub Excela do wybranych dni. . Wersje wpisów
to numery dodawane do każdego wpisu, przydatne w
eksportach do formatu XML i do identyfikacji zmian.
Grupa Planowanie definiuje właściwości algorytmu
układania planów. Podgrupa Sygnalizuj że zawiera spis
możliwych powodów wykluczenia wariantu. Odznaczenie
jakiegoś powodu wykluczenia nie znaczy, że przestanie on
obowiązywać. Znaczy tylko tyle, że komunikat o danym
zdarzeniu nie pojawi się w liście wariantów dozwolonych
i zabronionych. Podgrupa Inne ograniczenia jest daleko
istotniejsza. Dokonywać zmian w tej grupie należy
ostrożnie i z wyczuciem. Niekiedy uchyla się opcję Plan bez okienek studentów. Uchylenie opcji Łącz
tylko przedmioty dzielone jest także praktykowane często – umożliwia wpisywanie dowolnych
przedmiotów dzielonych – np. matematyki z religią (co nie ma sensu...). Uchylanie jest niecelowe, gdy
często zastępujemy jeden wpis innym – program zamiast dokonać takiej zamiany, połączy dwa przedmioty
w jednym oczku planu.
Grupa Przywracanie odpowiada za sposób działania poleceń Cofnij wpisy i Przywróć wpisy z menu
Edycja na formularzu planu. Pierwszy parametr określa, ile kolejnych sytuacji ma być zapamiętywanych.
Gdy wpiszemy tam 0 – zapis przywracania nie będzie wykonywany (zalecane dla bardzo słabych
komputerów). Drugi parametr decyduje, co ile elementarnych zmian w planie ma nastąpić zapis. Parametr
ten powinien być tym większy, czym gorszym komputerem dysponujemy.
Uwaga: omawiane tutaj zapisy odbywają się w tle, bez wiedzy użytkownika. Pliki są zapisywane w
katalogu śmieciowym” Windows i są możliwe do odzyskania jako ostatnia deska ratunku – np. w
przypadku utraty pliku z danymi.
Grupa Dwa monitory informuje, jak zestawić sprzęt i oprogramowanie do pracy na dwóch ekranach
jednocześnie. Opcja ta jest szczególnie dedykowana tym z Państwa, którzy mają bardzo skomplikowane
zagadnienia planowania.
Pamiętajmy, że:
Odznaczenie jakiegoś wariantu w grupie zaznaczeń Sygnalizuj że nie ma wpływu na
układanie planu, ale powoduje ukrycie ocen bieżącej sytuacji.
Odznaczenie opcji Łącz tylko przedmioty dzielone jest zalecane wtedy, gdy mamy dużo
sytuacji typu WF Dziewcząt - WF Chłopców i nie chce nam się definiować ich w tabeli
Przedmioty.
Układanie planu z okienkami jest ryzykowne – potem tych okienek możemy nie załatać!
Ograniczenie obszaru czasowego definiuje widoczną rozpiętość niemal wszystkich tabel.
W grupie Przywracanie definiujemy częstotliwość automatycznych zapisów planu dla
operacji Cofnij i Przywróć. W przypadku dramatycznej utraty danych zapisy te mogą być
ostatnią deską ratunku...
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Co widać w planie lekcji?
Pamiętamy, że poszczególne przedmioty, nauczyciele i
sale mogły być barwione na różne kolory. Teraz
możemy użyć tamtych barw do kolorowania oczek
arkusza planu. Ponieważ w jednym oczku planu może
znajdować się zarówno przedmiot, jak i nauczyciel oraz
sala, należy zdecydować, który z tych wpisów ma
dostarczać schematu kolorów.
Zaznaczenie w polu Informacja skondensowana
spowoduje inne wyświetlanie treści w oczkach
złożonych – jest to przydatne np. w sytuacji, gdy wiele
grup uczestniczy w jednym wykładzie. Gdy dodatkowo
w tabeli Przedmioty i dalej Zespoły jest określona
nazwa zespołu, zostanie ona użyta.
Mikrookienko towarzyszące jest formularzem, dodatkowo określającym sytuację w tym oczku, nad
którym akurat wisi myszka. Opcje mikrookienka uzyskamy klikając w nie prawym klawiszem myszki.

Plan Zajęć
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Przenoszenie planów do Excela.
Gotowe plany lekcji mogą być automatycznie przenoszone do
Excela, np. po to, by je starannie wydrukować. Przenoszenie
wykonujemy w dwóch etapach:
1.

2.

Opcje panu (marginesy, układ graficzny, kolory, efekty
3d, ...) definiujemy na formularzu ukrytym pod
przyciskiem z ikonką Excela. Dane do planu zostają
automatycznie utworzone w windowsowym Schowku.
W Excelu otwieramy plik o nazwie PlanDoExcela.xls i
tam kończymy import danych.

Ważne jest, by wszystkie czynności wykonywać w takiej
kolejności, jak oznaczono je na formularzach.
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Udostępnianie planów w formacie XML.
Eksport planu w uniwersalnym formacie XML
umożliwia dalszą obróbkę danych, zmierzającą np. do
opracowania innych dokumentów czy budowy własnych
baz danych. Metody te są dostępne raczej dla
specjalistów. Niespecjalistom polecamy eksporty do
bardziej znanych formatów: Worda, Excela, HTML-u.
Program dostarcza pliku XML, opisującego każde oczko
planu. Struktura danych w
pliku jest maksymalnie
„płaska” i sprowadza się do
sekwencji opisu oczek. Opis
oczka określają Państwo za
pomocą formularza
widocznego na fotografii.
Wygenerowany plik XML ma
strukturę widoczną na
fotografii.
Tag o nazwie Znacznik
wersji jest przypisywany
każdemu oczku planu zgodnie
z ustaleniami w Opcjach
programu. Umożliwia
identyfikację oczek np.
ostatnio zmienionych.
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Oszczędny wydruk na paskach papieru.
Program realizuje wydruki planów indywidualnych w formie pasków
papieru, które rozdamy zainteresowanym. Wejście do procedury znajduje się
na formularzu planu głównego.
Procedura pozwala na generowanie planów dla nauczycieli, oddziałów lub
izb lekcyjnych, obejmujących określone dni nauki.
Procedura nie drukuje planów, a jedynie generuje
odpowiedni plik w formacie RTF, czyli otwierany przez
edytor Word.
Plik ten powstaje w tym katalogu, w którym znajduje się
Plan Lekcji i nosi nazwę plany.rtf. Po otwarciu tego pliku
w Wordzie, ewentualnej
edycji i wydrukowaniu,
tniemy kartkę papieru na
paski i rozdajemy
zainteresowanym.
Uwaga:
Na szczegółowość
drukowanych informacji
wpływ mają ustalenia,
dokonane w menu planu
głównego „Co widać?”.

Retusz planów.
Gotowy lub prawie gotowy plan dla grup, nauczycieli
lub sal możemy poddać drobnym, kosmetycznym
poprawkom. Poprawki te nie są ingerencją w logiczną
strukturę planu, ale korektą wydruku.
Do formularza retuszu dochodzimy naciskając
myszką przycisk z rysunkiem tabelki, w której
skreślono jedno oczko. W małym okienku zmieniamy
brzmienie tekstu w oczku. Przywracamy oryginalny
tekst kasując wcześniej wprowadzony retusz.
Oczko zretuszowane jest oznaczone niebieskim
kwadracikiem.
Retusz będzie też widoczny w planach pojedynczego
oddziału, nauczyciela czy sali (czyli w mikroplanach)
Retusz nie ingeruje w logiczną strukturę planu, jedynie koryguje treść napisów.
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Udostępnianie planów w formacie Google Kalendarz.
Program posiada nieskomplikowany mechanizm
generowania tabel w formacie plików ics, możliwych
do przeczytania i graficznego zobrazowania w
bezpłatnej aplikacji Google Kalendarz. Dzięki temu
można efektownie i elegancko udostępnić plany
słuchaczom i nauczycielom.
Procedura działa w dwóch etapach:
najpierw jest tworzony plik –
przewodnik html, który zawiera łącza (w
formie menu do klikania myszką) do
właściwych plików kalendarzy. Komputer
pyta o nazwę tego przewodnika i jego
lokalizację na dysku.
Pliki kalendarzy ics są tworzone w tej
samej lokalizacji, co plik – przewodnik
html. Ich nazwy są tworzone z nazwy
podanej na samym dole formularza i z
kolejnego numeru. Jeśli w polu Nazwa
pliku kalendarza wpiszemy np.
Nauczyciel, pliki kalendarzy będą miały
nazwy Nauczyciel1.ics, Nauczyciel2.ics,
itd. Pliki te rozdamy (lub umożliwimy
ściągnięcie z sieci) zainteresowanym. Z
kolei zainteresowani uruchomią Google Kalendarz i za pomocą znajdujących się tam narzędzi wskażą
swoje pliki ics.
Jeśli zajrzą Państwo (np. Notatnikiem) do pliku ics,
zauważycie precyzyjną notację momentów wydarzeń,
tutaj zajęć. Aby program prawidłowo ustalił
momenty, godziny muszą być podane w formacie
8.15 (ewentualnie z przecinkiem lub dwukropkiem)
albo w formacie 8.15-9.30 (początek i koniec zajęć).
Ponieważ chodzi tu o kalendarz, musi też być
odpowiednio zaznaczony dzień początku planu, a
dla planów powtarzalnych (tygodniowych) także
ostatni dzień nauki.
Uwaga:
Na obraz kalendarzy mają wpływ
ustawienia w menu Co widać na
formularzu planu głównego. Przed
generacją koniecznie musimy ustalić
zawartość oczek (Nauczyciel? Sala? Przedmiot? Oddział?). Ponieważ jest kłopot z
przeniesieniem do Kalendarza oczek dzielonych na podoczka, należy się zastanowić, czy w
menu Co widać nie ustawić opcji Informacja skondensowana.
Po utworzeniu rodziny plików należy obejrzeć przewodnik w swojej przeglądarce i choć
jeden plik ics otworzyć w Google Kalendarz.
Na zakończenie wysyłamy rodzinę plików na serwer i na stronie głównej dodajemy link do
pliku - przewodnika.
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Przeglądarka planów zajęć.
Zamiast drukować różne zestawienia czy formularze
indywidualne, możemy zainteresowanym nauczycielom lub
studentom dać plik gotowego planu lekcji oraz przeglądarkę
PLA_VIEW.EXE.
Przeglądarka posiada procedury podglądania planu, ale nie ma
żadnych możliwości ingerencji w ułożony plan.
Pracę z przeglądarką rozpoczynamy od odczytania pliku
planu lekcji.
Przeglądarka – tak jak i program główny – posiada
możliwości publikowania rozkładów w Internecie.
Przeglądarka jest bezpłatna i może być dowolnie
rozpowszechniana przez użytkownika Planu Zajęć.

