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Bevezetés 
Az Aromo felhasználóinak régi vágya, hogy használható szöveges értékelési modul álljon 
rendelkezésükre. Hosszas készülődés után remélhetőleg sikerült egy olyan modul keretét 
elkészíteni, ami néhány kiegészítéssel mindenki megelégedésére szolgálja tisztelt 
felhasználóimat, írtam néhány éve, amikor megszületett a modul. Néhány év használat 
tapasztalatait levonva, a nem használt funkciókat megszüntettük, viszont a felvitel folyamán 
jobban nyomon lehet követni a már meglevő értékeléseket, valamint rugalmasan lehet 
állítani a megjelenítés sorrendjét. 

A Szöveges Értékelés modul koncepciója 
A szöveges értékelés vonatkozhat az Aromoban általánosan használt tantárgyakra, vagy 
külön a szöveges értékelésre definiált, az Aromoban máshol nem használt ”tantárgyakra”. 

Szöveges értékelést előre felvitt mondatbanki elemek kiválasztásával, majd ezek szükség 
szerinti módosításával, vagy mondatbank használata nélkül lehet felvinni. A mondatbank 
elemeit minősíteni kell típus (évközi, félévi, év végi), tantárgy, tantárgy nyelv, kategória és 
évfolyam szerint.  
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A Szöveges Értékelés modul használata 

Működési mód  
A szöveges értékelés vonatkozhat az Aromoban általánosan használt tantárgyakra, vagy 
külön a szöveges értékelésre definiált, az Aromoban máshol nem használt ”tantárgyakra”. 

Ez a leírás a normál, év közben is használt tantárgyak értékelését mutatja be. 

Működési mód megadása 

A működési módot a szöveges értékelés modul használatának kezdetén kell megadni. Ha 
később változtat a működési módon, úgy az a változtatásig felvitt szöveges értékelések 
eltűnnek. 

1. Indítsa el a Rendszeradminisztráció  menüből a Beállítások  programot.  

 

2. Ha a Tantárgy használat szöveges értékelésnél  jelölő négyzet bejelölt, úgy az 
Aromo tantárgyaihoz, ha nem bejelölt a felviendő tantárgyakhoz lehet majd szöveges 
értékeléseket felvinni. 

A mondatbank kezelése normál tantárgyak esetén 

Új mondatbank betöltése Excel-b ől normál tantárgyak használata esetén 

Excel fájl kitöltése 
A mondatbank betöltése nagy körültekintést és előkészítést igényel. Ha nem biztos 
valamiben, úgy hívja bizalommal az ügyfélszolgálatot. 

Lehetőség van a mondatbank elemeinek betöltésére Excel-ből. A minta fájl az Aromo 
template mappájában található (SzovErtTantargyMB.xls). Készítsen annyi Excel táblázatot, 
ahány fajta minősítéssel szeretné a mondatbank elemeit betölteni. Pl.: külön Excel fájlba 
kerüljön az év végi Rajz 1. évfolyam, az év végi Rajz 2. évfolyam, az év végi Matematika 1. 
évfolyam, stb. A példa egy két tanítási nyelvű iskola fájlját tartalmazza. 
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Az első oszlopba írja be a kategória sorszámát. Ebben a sorrendben fognak megjelenni az 
értékelések a nyomtatványokon. A második oszlopba a Kategória megnevezését, a 
harmadik oszlopba az értékelés szövegét kell írni. Ha csak magyar nyelvű értékelésre van 
szüksége, úgy ne töltse ki a további oszlopokat. Két tanítási nyelvű iskola esetén meg kell 
adni idegen nyelven is a kategóriát és az értékelés szövegét, valamint a tantárgy nevét 
idegen nyelven. A kategória megadása nem kötelező, viszont az első oszlopban mindig 
legyen ott a sorszám, valamint idegen nyelvű értékelés esetén a tantárgy neve idegen 
nyelven az F oszlopban. 

Adja oda az így elkészített fájlokat az rendszergazdának. A fájl neve tetszőleges lehet, de 
ajánlatos olyan nevet választani, ami megkönnyíti az azonosítást. Pl.: Rajz_1_evvegi.xls. 

Excel fájl betöltése (csak a rendszergazda teheti) 
3. Másolja az Excel fájlt az aromodb\adatbetoltes mappába. 

4. Indítsa el a Rendszeradminisztráció  menu Szöveges értékelés betöltése  
parancsával a Szöveges értékelés adatbetöltés  programot. 

5. Adja meg a minősítéseket majd kattintson a Betölt  gombra. 

 

6. Töltse be az összes tantárgy fájlját  

A mondatbank elemeinek megtekintése 

1. Indítsa el a Nevelés-oktatás - Tervezés  menü Szöveges értékelés mondatbank  
parancsával a Szöveges értékelés mondatbank  táblázatot. Ha az idegen nyelvű 
mondatbankot is látni szeretné, úgy a parancsra való kettős kattintás közben tartsa 
lenyomva a bal oldali Nagybet ű gombot. Feljön a Szöveges értékelés mondatbank  
szűrő, állítsa be a keresési feltételeket, 



6 Aromo Iskolaadminisztrációs Szoftver – Felhasználói kézikönyv -Szöveges értékelés 

 

2. Majd kattintson a Halmazt képez  gombra. 

 

A mondatbank elemeinek exportálása 

3. Kattintson a táblázat Export  gombjára, mire elkészül az Excel táblázat. 

 

Ha az Önök iskolája már az előző tanévekben is használta az Aromo szöveges értékelését, 
úgy érdemes a mondatbankokat tantárgyanként kinyomtatni és megmutatni az illetékes 
pedagógusoknak. Ha nagyon sok váltaozást akarnak a pedagógusok a mondatbankban, 
akkor egyszerűen ki lehet törölni és betölteni újból Excel-ből. Ha csak kevés módosítást 
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óhajtanak, akkor célszerű a meglévőt módosítani. Egy mondatbankhoz bármikor hozzá lehet 
tölteni új elemeket Excel-ből. 

A mondatbank elemeinek törlése 

4. Jelölje meg a törlendő sorokat a Szöveges értékelés mondatbank  táblázatban, 
majd kattintson a Mindent töröl  parancsra. 

 

A mondatbank elemeinek módosítása 

5. Ha változtatni akar a mondatbank egy elemén, kettős kattintson a soron és feljön a 
Szöveges értékelés mondatbank  dialógus. 
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6. Át tudja írni a magyar és az idegen nyelvű szövegeket, mentéshez kattintson a Ment  
gombra. 

A mondatbank b ővítése 

Új szöveg hozzáírása meglévő kategóriához 
7. Kattintson a Szöveges értékelés mondatbank táblázat  Új parancsára, feljön a 

Szöveges értékelés mondatbank  dialógus. A dialóguson az a kategória lesz 
kiválasztva, amelyik az Új gombra való kattintáskor ki volt választva a táblázatban. A 
minta képernyőkön ez a 2-es kategória (Vizuális kifejezése). 

 

8. Az Új gombra kattintás után 
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9. A Kategória  mezőben választhat más kategóriát, vagy akár más tantárgyat is. Ha a 
tantárgyat változtatja, akkor a Kategória  mező újra töltődik. Persze egy másik 
tantárgy mondatbankját érdemes a másik tantárgyat tartalmazó táblázatból kezelni. 
Írja be a szövegeket, majd kattintson a Ment  gombra. 

 

10. Majd zárja a be a dialógust, visszatérünk a Szöveges értékelés mondatbank  
táblázatra. 
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11. Az újonnan beírt elem bekerült a táblázatba. 

A mondatbank kategória sorrendjének változtatása 

Csak ínyenceknek. 

Lehetőség van a már felvitt mondatbank kategóriáinak sorrendjének megváltoztatására. Ez 
akkor szükséges, ha nem abban a kategória sorrendben szeretnék a pedagógusok 
viszontlátni a szöveges értékelést a nyomtatványokon, mint a mondatbankban van. 

1. Indítsa el a Nevelés-oktatás - Tervezés  menü Szöveges értékelés kategória 
sorrend  parancsával a Szöveges értékelés kategória sorrend  dialógust. Válassza 
ki, hogy melyik mondatbank kategória sorrendjét kívánja változtatni, majd katintson a 
Betölt  gombra. 

 

2. A sorrendet a Fel és a Le gombokra kattintva lehet módosítani. Ha már van 
tanulóhoz kapcsolt szöveges értékelés a mondatbankból és azt szeretné, hogy azok 
sorrendje is változzon, a Fel és Le gombok lenyomása közben tartsa lenyomva a bal 
oldali Nagybet ű gombot.  
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A tanuló szöveges értékelése 

Alapértelmezett értékelés beállítása 

Az értékelés megkezdése előtt érdemes az alapértelmezett értékelés típust beállítani, hogy 
ne kelljen ezt tanulónként megtenni. 

1. Indítsa el a Tanulócsoportok  táblázatot a Tanügyigazgatás – Tervezés  menüből, 
válassza ki azt az osztályt amely tanulóihoz szöveges értékelést akar hozzáadni, majd 
kattintson a Tantárgy sorrend  parancsra. Feljön a Tantárgy sorrend  dialógus. 

 

2. Állítsa be az Érdemjegy típust  (a példában ez év végi). 

Értékelend ő tanuló kiválasztása 

3. Indítsa el a Tanulócsoportok  táblázatot a Tanügyigazgatás – Tervezés  menüből, 
válassza ki azt az osztályt amely tanulóihoz szöveges értékelést akar hozzáadni, majd 
kattintson a Részvételek  parancsra. Feljön a Részvételek  táblázat, válassza ki a 
tanulót, majd kattintson a Szöveges értékelés  parancsra. 

 

Tanuló értékelése mondatbankból 

4. A feljövő Szöveges értékelés  táblázaton  kattintson az Új gombra, mire feljön a 
Szöveges értékelés  dialógus. Válassza ki a szöveges értékelés típusát, valamint a 
tantárgyat. 
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5. A jobb oldali Értékelések  táblázatban egy sor látszik, mivel ehhez a tantárgyhoz csak 
egy kategória van a mondatbankban. Ha értékelni akar, akkor kettős kattintson az 
Értékelések  táblázat során (ezzel áll a dialógus Új állapotba, ezt az állapotsorban 
megjelenő Új felirat jelzi), majd kettős kattintson a Szöveg  mezőn, mire feljön a 
Szöveges értékelés  táblázat a kiválasztott tantárgyhoz tartozó mondatbankkal. 

 

Egy sor választása a mondatbankból 

6. Kettős kattintson a kiválasztott soron, mire a kiválasztott mondatbank elem 
megjelenik a Szöveges értékelés  dialóguson. 
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7. Ha csak egy elemet választott a mondatbankból, akkor lehetősége van módosítani a 
mondatbankból származó értékelést. Ha megfelelő az értékelés, úgy kattintson az 
Ment  gombra. 

 

8. A mentett értékelés megjelenik a jobb oldali Értékelések  táblázatban. 

Több sor választása a mondatbankból 

9. Válasszon egy olyan tantárgyat, amelyhez több kategória is tartozik, pl. Rajz. A jobb 
oldali Értékelések  táblázatban megjelennek soronként a kategóriák. Az Értékelés  
oszlop minden sorban üres, mutatván azt, hogy még egyik kategóriához sincs 
értékelés. 

 

10. Ha értékelni akar, akkor kettős kattintson az Értékelések  táblázat során (ezzel áll a 
dialógus Új állapotba, ezt az állapotsorban megjelenő Új felirat jelzi), majd kettős 
kattintson a Szöveg  mezőn, mire feljön a Szöveges értékelés  táblázat a kiválasztott 
tantárgyhoz tartozó összes mondatbanki elemmel. Jelölje meg a tanulóra jellemző 
mondatbanki elemeket, 
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11. Majd kattintson az Eszköztár Átad  gombjára. Több mondatbanki elem választása 
esetén nem kell menteni a Szöveges értékelés dialóguson, a kiválasztott elemek 
hozzákapcsolódnak a tanulóhoz. 

 

12. A jobb oldali Értékelés  táblázatban megjelennek a tantárgy értékelései. Ha egy 
kategóriához több értékelés is hozzá van rendelve a tanulóhoz, akkor az több sorban 
jelenik meg (ilyen a példában az 1-es, 2-es, 3-as és 5-ös kategória). Az üres 
Értékelés  oszlop jelzi, hogy ahhoz a kategóriához még nincs értékelés. 
A még nem értékelt kategória értékeléséhez kettős kattintson a soron, hogy Új 
állapotba kerüljön a dialógus, majd a jobb oldali Nagybet ű gomb lenyomva tartása 
mellet kettős kattintson a Szöveg  mezőben. Feljön a Szöveges értékelés 
mondatbank  táblázat, a jobb oldali Nagybet ű gomb lenyomása miatt csak a 
kiválasztott kategória mondatbanki elemeivel. 

 



Aromo Iskolaadminisztrációs Szoftver – Felhasználói kézikönyv -- Szöveges értékelés 15  

13. Ha több mondatbanki elemet akar kiválasztani, akkor jelölje meg a sorokat és 
kattintson az Eszköztár Átad  gombjára, ha csak egyet, akkor kettős kattintson a 
kiválasztott soron. Ha az utóbbit választotta, ne felejtsen el menteni a Szöveges 
értékelés  dialóguson. 

 

Értékelések sorrendjének változtatása egy kategóriá n belül 

14. Ha egy kategórián belül változtatni kívánja az értékelések sorrendjét, akkor a jobb 
oldali Értékelések  táblázatban álljon rá a változtatandó sorra és kattintson a táblázat 
melletti Fel vagy Le gombokra. 

 

Mondatbanktól független értékelés felvitele 

15. Kattintson a Szöveges értékelés  dialógus Új gombjára, majd írjon be akár egy új 
kategóriát, szöveget. 
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16. majd mentsen. Az Aromo új kategóriaként veszi fel az értékelést. Ez a kategória 
természetesen nem kerül be a mondatbankba. 

 

Szöveges értékelés megtekintése 

17. Indítsa el a Tanulócsoportok  táblázatot a Tanügyigazgatás – Tervezés  menüből, 
válassza ki azt az osztályt amely tanulóihoz szöveges értékelést akar hozzáadni, majd 
kattintson a Részvételek  parancsra. Feljön a Részvételek  táblázat, válassza ki a 
tanulót, majd kattintson a Szöveges értékelés  parancsra. 
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18. Feljön a Szöveges értékelés  táblázat a tanuló év végi szöveges értékeléseivel. 

 

19. Az értékelések közötti kereséshez hívja fel a Szöveges értékelés sz űrőt az 
Eszköztár Szűrő gombjára való kattintással. 

 

20. A keresési feltétel beállítása után kattintson az Eszköztár Halmazt képez  gombjára, 
mire a táblázatban a keresési feltételt kielégítő szöveges értékelések jelennek meg.  
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21. Egy szöveges értékelés részletes adatainak megtekintéséhez kettős kattintson a 
táblázat során, mire feljön a Szöveges értékelés  dialógus. 


