Catalogul PitiClic
"Catalogul PitiClic" este o aplicaţie menită să vină în sprijinul cadrelor didactice, având ca
scop urmărirea prezenţei zilnice a copiilor dintr-o grupa sau dintr-o clasa.
Pregătirea aplicaţiei pentru utilizare:
Pentru a utiliza aplicaţia pentru o grupă de copii, faceţi o copie a kitului original într-un
director pe calculatorul Dvs. În acest director se află un subdirector numit "poze". Aici se
vor copia de catre educator fotografiile copiilor din grupa respectivă, câte una pentru fiecare
copil.
Pentru ca programul să funcţioneze corect, fişierele cu fotografiile copiate trebuie să
respecte următoarele condiţii:
- Fiecare fişier trebuie să fie denumit cu numele copilului, urmat de extensia fişierului (ex.
"Matei Georgescu.jpg")
- nu pot fi mai mult de 36 de fişiere în directorul "poze"
- numele fişierului nu trebuie să depăşească 39 de caractere
- fotografiile trebuie să fie orientate vertical (portrait)
- fotografiile trebuie să aibă aspectul 4:3 - de exemplu pot avea dimensiunea 400x300
pixeli, sau 800x600 pixeli, sau 1024x768 pixeli ş.a.m.d.
- numele fişierelor trebuie să fie introduse corect de la început, înainte de a rula prima dată
aplicaţia; corecturile asupra denumirilor făcute dupa prima rulare, fiind considerate de
program ca fiind fotografii noi ale altor copii
Dacă în grupă sunt incluşi copii noi, se copiază fişierele cu fotografiile acestora în
directorul "poze" în acelaşi mod.
Dacă unii copii pleacă din grupă, se şterg fişierele cu fotografiile acestora din folderul
poze. Raportul despre aceştia în perioada în care ei au făcut parte din grupă va fi în
continuare disponibil în pagina "Catalog".
În cazul în care se doreşte folosirea aplicaţiei pentru mai multe grupe de copii, se face câte
o copie a kitului original pentru fiecare grupă, denumind fiecare dintre aceste directoare cu
numele grupei, apoi se urmează instrucţiunile de mai sus pentru fiecare copie.
Utilizarea aplicaţiei
La pornirea aplicaţiei se afişeaza o animaţie de introducere, după care se intră în pagina
principală. Se poate sări peste animaţie cu un simplu clic in fereastră. Fereasta principală
conţine elementele necesare pentru stabilirea şi afişarea prezenţei pentru ziua în curs. Este
important ca data sistemului Dvs. să fie stabilită corect, pentru că informaţia afişata şi
memorată este corelată strict cu data sistemului şi această va fi înregistrată ca atare în baza
de date.
Ecranul conţine trei zone active: zona cu categoriile în care se află fiecare copil, zona cu
fotografiile copiilor şi zona cu butoanele de navigare.
Prima zonă, cea a categoriilor, este reprezentată de desenul cu grădiniţa, casa şi strada;
acestea sunt cele 3 elemente ce corespund celor trei categorii - prezent, absent şi nedecis. La

prima pornire dintr-o zi a programului, toţi copii se vor afla în categoria "nedecis",
reprezentată de strada din desen, care este şi evidenţiată cu un contur de selecţie. Pe masură
ce copii sosesc la gradiniţa, ei vor fi trecuţi în categoria "prezent", asociată desenului cu
gradiniţa. La final, cei care nu au sosit, vor fi trecuţi în categoria "absent", reprezentată de
casă.
Cea de-a doua zonă, cea a fotografiilor, facilitează trecerea copiilor dintr-o categorie întralta. Pentru a trece un copil în categoria "prezent", se trage cu mouse-ul fotografia
corespunzatoare şi se dă drumul deasupra desenului cu gradiniţa. Pentru a trece un copil în
categoria "absent" se trage fotografia şi se dă drumul deasupra desenului cu casa. Dând clic
pe gradiniţă, se afişeaza pozele copiilor prezenţi, iar dând clic pe casă se afişeaza
fotografiile copiilor absenţi. Pentru a reveni la afişarea fotografiilor copiilor din categoria
"nedecis", se dă clic pe desenul cu strada. În general, pentru a muta un copil între oricare
două categorii, se dă clic pe desenul corespunzator categoriei, apoi se trage fotografia pe
una dintre celelalte doua categorii neselectate.
Cea de-a treia zona, contine butoanele de navigare, cu urmatoarele functii:
- Catalog - deschide pagina de catalog ce ofera posibilitatea afisarii prezentei pe o luna la
alegere
- Ajutor - deschide fereastra cu instructiunile de utilizare a programului
- Despre - deschide fereastra cu informatiile despre producatorul aplicatiei
- Iesire - inchide aplicatia
Informatiile despre prezenta copiilor sunt salvate in baza de date in mod automat la iesirea
din aplicatie, si la accesul paginii "Catalog".
Acestea sunt restaurate in pagina principala la deschiderea aplicatiei in cursul aceleiasi zile,
sau pot fi regasite in pagina catalog de unde poate fi vizualizat tot istoricul de prezente.
Pagina Catalog - ofera posibilitatea vizualizarii si a salvarii sub forma de fisier imagine a
prezentei pentru o luna oarecare, selectata de catre educator, dintre lunile pentru care s-au
introdus date anterior.
Selectarea se face cu ajutorul celor doua liste, una pentru an, si cealalta pentru luna.
Salvarea se face apasand butonul "Salveaza" si selectand apoi o locatie si un nume pentru
fisierul care se salveaza.
Datele de prezenta sunt afisate intr-un tabel in care fiecare linie reprezinta prezenta pentru
luna selectata pentru un copil, iar coloanele reprezinta zilele lunii. Simbolul "p" inseamna
prezent, simbolul "-"(minus) inseamna absent, iar simbolul "?" inseamna ca nu este decis
daca copilul este prezent sau nu.
Va multumim ca ati ales sa folositi acest program si speram ca el vă va fi de folos in
activitate.
www.soft4kids.ro
www.PitiClic.ro

