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γενικά

µ@θητολόγιο v 6.00

Ο σχεδιασµός και η πραγµατοποίηση του λογισµικού, των µεθόδων, των
γραφικών και των αναφορών, όλου εν γένει του υλικού που απαρτίζει το
µ@θητολόγιο, έγιναν από τον Στράτο Κυριαζίδη. ∆εν επιτρέπεται η
αντιγραφή, χρήση και διακίνηση του προγράµµατος (όλου ή µέρους) δίχως τη
συναίνεση του δηµιουργού του. ∆εν επιτρέπεται η πώλησή του. Το
µ@θητολόγιο δηµιουργήθηκε για συγκεκριµένο σκοπό. Σας παρακαλώ να
τον στηρίξετε.

___________________________________ επικοινωνία
Μπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µου µέσω της ηλεκτρονικής µου
διεύθυνσης: stratari@otenet.gr
Για να ενηµερώνεστε σχετικά µε τις νέες εκδόσεις του µ@θητολογίου
µπορείτε να επισκέπτεστε τη σχετική σελίδα µου στο δίκτυο στη διεύθυνση
http://stratari.gr/mathitologio
∆είτε επίσης τις άλλες σελίδες που διατηρώ (µόνος ή µε άλλους) στο δίκτυο:
http://stratari.gr/

http://daskalos.edu.gr
http://stratari.gr/daskalos/s/e-fhmerida
http://www.scifi.gr/

µε πλούσιο υλικό γύρω από θέµατα
υπολογιστών, επιστηµονικής φαντασίας και
άλλα
µε πλούσιο υλικό για σχολεία, µαθητές και
εκπαιδευτικούς.
η πρώτη διασχολική εφηµερίδα!
αποκλειστικά µε θέµατα επιστηµονικής
φαντασίας (science fiction)

Μη διστάσετε να µου εκφράσετε σχόλια, παρατηρήσεις, κρίσεις, διορθώσεις
ή ότι άλλο νοµίζετε σχετικά µε το µ@θητολόγιο. Η βοήθειά σας είναι
απαραίτητη για τη βελτίωση της εφαρµογής που ήδη έχει κάνει πολύ δρόµο
από την πρώτη της έκδοση το Σεπτέµβρη του 1996.
Να 'στε όλοι σας καλά!
Φιλικά από τη ∆ράµα,
Στράτος Κυριαζίδης
∆άσκαλος
------------------------------------------------∆ηµιουργία εγγράφου: 15 Ιανουαρίου 1999
Τελευταία ενηµέρωση: 20 Ιανουαρίου 2003
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γενικά

δικαίωµα χρήσης και ευθύνες ____________________
Το µ@θητολόγιο προσφέρεται δωρεάν σε όλα τα δηµόσια σχολεία
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης που δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν
κάποιο απ' τα προγράµµατα του εµπορίου.
Κάθε σχολείο που θα το αποκτήσει, δεσµεύεται ηθικά να κάνει µια
συµβολική δωρεά στη Unicef, τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα ή τη WWF. Σας
παρακαλώ να σεβαστείτε τη δέσµευση που αναλαµβάνετε. Αν θέλετε, γράψτε
πάνω στην επιταγή: "Ανταποδοτικά για το Μαθητολόγιο".
UNICEF

ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ

WWF

Ξενίας 1, 11527 Αθήνα
Τηλ: (210) 7484184 Fax:(210) 7783829
eMail: unicef@olympicnet.gr
Στουρνάρη 57, 10432 Αθήνα
Τηλ: (210) 5200500, 5200503
eMail: office-ath@msf.org
Φιλελλήνων 26, 10558 Αθήνα
Τηλ: (210) 3314893 Fax: (210) 3247578
eMail: a.kavoura@wwf.gr

∆ε φέρω καµία απολύτως ευθύνη για οποιοδήποτε θέµα προκύψει από τη
χρήση της συγκεκριµένης εφαρµογής. Το µ@θητολόγιο προσφέρεται δωρεάν
και δίχως παραπέρα υποστήριξη. Εποµένως, κάθε χρήστης του το
εγκαθιστά, το εκτελεί και το χειρίζεται µε δική του ευθύνη.

-------------ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από την πρώτη µέρα που άρχισα τη δωρεάν διάθεση του µ@θητολογίου,
ζητούσα να γίνουν ανταποδοτικές δωρεές σε 4 οργανισµούς: Unicef, WWF, Γιατροί χωρίς
σύνορα και Greenpeace. Η Greenpeace αφαιρέθηκε από τη λίστα λόγω της περίεργης
απάθειας που επέδειξε µπροστά στη (µεταξύ άλλων και) οικολογική καταστροφή που
συντελέσθηκε κατά τον πρόσφατο πόλεµο στο Κόσσοβο.
Στα 1999, η κεντρική διεύθυνση των Γ.Χ.Σ. (που τιµήθηκε και µε το Nobel Ειρήνης 1999)
διέγραψε την ελληνική οµάδα επειδή δεν υπάκουσε σε εντολές της και συνέχισε να
προσφέρει βοήθεια ΚΑΙ σε σέρβους. Το θεωρώ απαράδεκτο. ∆ιατηρώ τους Γιατρούς χωρίς
σύνορα στη λίστα των αποδεκτών δωρεάς διευκρινίζοντας πως πρέπει να αφορά ΜΟΝΟ την
ελληνική οργάνωση η οποία συνεχίζει να δουλεύει ως ανεξάρτητη.
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________________________ βασικές οδηγίες χρήσης
9 ∆ουλέψτε σε ανάλυση οθόνης 800x600 ή µεγαλύτερη και µε µικρές
γραµµατοσειρές (small fonts) για να δείτε τις φόρµες όπως πρέπει.
9 Κρατάτε πάντα ένα ή περισσότερα αντίγραφα της εφαρµογής. Από την καρτέλα
‘Συντήρηση’, δηµιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας. Αποθηκεύονται στον κατάλογο
c:\backup σε υποκαταλόγους µε όνοµα την τρέχουσα ηµεροµηνία. Αντιγράψτε
εκεί και τα υπόλοιπα αρχεία σας (διαβάστε τη διαδικασία). ∆εν υπάρχει τίποτε
χειρότερο από το να έχετε ξοδέψει µέρες ολόκληρες για να περάσετε στοιχεία
εκατοντάδων µαθητών και να τα χάσετε όλα επειδή έγινε κάποιο λάθος ή ζηµιά.
9 Κρατήστε ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ αντίγραφο πριν κάνετε προαγωγές.
9 Αν κάποιο παιδί είναι αγνώστου πατρός, βάλτε παύλα (-) στα πεδία
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ και ΠΑΤΡ.ΓΕΝ. Μην αφήνετε τα πεδίο κενά: Τα κενά πεδία θα
'µπερδέψουν' το µηχανισµό εύρεσης αδερφών. Αντιθέτως, αφήστε κενά τα παιδία
για τα οποία δεν έχετε στοιχεία (π.χ. ΓΕΝΟΣ)
9 Οι ηµεροµηνίες εισάγονται µε τη µορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ. Με άλλα λόγια, για να
δώσουµε την ηµεροµηνία γέννησης 14 Οκτωβρίου 1991, αρκεί να γράψουµε:
141091
9 Όταν ετοιµάζετε τη µετεγγραφή κάποιου παιδιού, κάντε πρώτα τις αναγκαίες
καταχωρίσεις στην καρτέλα 'Φοίτηση' της φόρµας 'Ενεργοί Μαθητές' (Τελευταία
τάξη, βαθµό, Αριθµό βιβλίου Π.Σ. κλπ), διώξτε το τσεκάρισµα από το 'Φοιτά
τώρα' και στο τέλος εκτυπώστε τα έγγραφα µετεγγραφής (διαβιβαστικά και
αποδεικτικό).
9 Όταν καταχωρίζετε τη βαθµολογία των µαθητών, όπου δεν υπάρχει βαθµός, για
µεν τις τάξεις Ε’ και ΣΤ’ βάζετε παύλες για δε τις Γ’ και ∆’ αφήνετε τα πεδία κενά .
9 Για να εγκαταστήσετε την εφαρµογή:
o Πρέπει να έχετε εγκατεστηµένους τους οδηγούς κάποιου εκτυπωτή. Αν δεν
έχετε εκτυπωτή, εγκαταστήστε τον 'Εκτυπωτή Γενικής Χρήσης' (Generic)
o Θα πρέπει να έχετε εγκατεστηµένη την MSAccess 2000 ή XP. Αφού
κατεβάσετε τα αναγκαία αρχεία:
o Εκτελέστε το βασικό πρόγραµµα εγκατάστασης είτε µε διπλό κλικ είτε
βρίσκοντάς το από το Έναρξη/Εκτέλεση
o Προχωρήστε σύµφωνα µε τις οδηγίες που θα δείτε. Όταν ερωτηθείτε για το
χώρο εγκατάστασης, αφήστε ενεργό το c:\Stratari.
o Πατήστε το OK. Τα αρχεία θα αποσυµπιεστούν στον κατάλογο C:\Stratari
που θα δηµιουργηθεί αυτόµατα.
o Όταν η εγκατάσταση ολοκληρωθεί, εκτελέστε και το πρόγραµµα ειδικών
παραµέτρων είτε µε διπλό κλικ είτε βρίσκοντάς το από το Έναρξη/Εκτέλεση
9 Για να εκτελέσετε το µ@θητολόγιο µπορείτε να ακολουθήσετε κάποιον από τους
παρακάτω τρόπους:
o µε διπλό κλικ στη συντόµευση που θα δηµιουργηθεί στην επιφάνεια
εργασίας (Άνοιγµα µ@θητολογίου)
o Φορτώνοντάς το µέσα από την Access (ως αρχείο mde)
o Κάνοντας κλικ στο ΕΝΑΡΞΗ, µετά στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, στο STRATARI και
τέλος στο αρχείο. Στο ίδιο µέρος θα βρείτε και το πρόγραµµα
απεγκατάστασης του µ@θητολογίου.

γενικά

µ@θητολόγιο v 6.00
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γενικά

προτεινόµενη διαδικασία χρήσης ________________
ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
• Παραµετροποίηση
• Καταχώριση στοιχείων εκπαιδευτικών
• Κατανοµή τάξεων.
• Καταχωρίσεις στο Μητρώο Ενεργών Μαθητών
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
• Ολοκληρώστε και τις εκπρόθεσµες εγγραφές της Α' τάξης. Γράψτε
Αριθµούς Βιβλίου Μητρώου και εκτυπώστε αλφαβητική κατάσταση Α'
τάξης. Με βάση αυτή, καταχωρίστε τους µαθητές στο Έντυπο Βιβλίο
Μητρώου του σχολείου.
• Τυπώστε καταστάσεις τµηµάτων για τους δασκάλους
• Τυπώστε Φύλλα Ηµερησίου Ελέγχου για τους δασκάλους
• Τυπώστε και στείλτε στο Γραφείο ή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης τον Πίνακα
Εγγραφέντων.
ΤΕΛΟΣ ΤΡΙΜΗΝΩΝ
• Στο τέλος των τριµήνων (10 ∆εκεµβρίου, 10 Μαρτίου και 10 Ιουνίου)
εκτυπώστε τις κενές καταστάσεις βαθµολογίας και δώστε τες στους
δασκάλους για να τις συµπληρώσουν. Με βάση αυτές, καταχωρίστε τη
βαθµολογία στις καρτέλες των µαθητών.
• Εκτυπώστε τις καταστάσεις τριµήνων (και την κατάσταση τελικής
βαθµολογίας στο τρίτο τρίµηνο) και χρησιµοποιήστε τες για να περάσετε
τους βαθµούς και στο κανονικό βιβλίο µητρώου.
• Εκτυπώστε τους Ελέγχους Προόδου.
ΙΟΥΝΙΟΣ
• Ακολουθήστε τις οδηγίες για το Τέλος Τριµήνων
• Εκτυπώστε Ελέγχους και Τίτλους Προόδου & Σπουδών.
• Εκτυπώστε τους Αριστούχους και τα Στατιστικά.
• Κρατήστε αντίγραφο του µ@θητολογίου.
• Κάντε τις προαγωγές και ελέγξτε αν έγιναν σωστά.
• Από το βιβλίο Ενεργών ή / και Παρελθόντων Ετών, εντοπίστε όσους θα
µείνουν στάσιµοι, ξανακάντε τους ενεργούς, διαγράψτε την προαγωγή
στην επόµενη τάξη και αυξήστε κατά ένα χρόνο τη χρονιά λήξης φοίτησης
στην τάξη που έµειναν.

6

__________________________________αρχική οθόνη

•

•

•

•
•

γενικά

µ@θητολόγιο v 6.00

Η αρχική οθόνη του προγράµµατος. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για την
έκδοση του µ@θητολογίου που χρησιµοποιείτε, τις διευθύνσεις
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και των σελίδων µου και κάποιες σύντοµες
οδηγίες για τη χρήση της εφαρµογής
Στα αριστερά της καρτέλας θα δείτε τα κουµπιά που θα σας οδηγήσουν
και στις υπόλοιπες καρτέλες. Κάνοντας κλικ σε κάποιο από αυτά, θα
µεταφερθείτε στην ανάλογη οθόνη.
Ακριβώς από κάτω, υπάρχουν δυο µπλε βέλη.
Αυτά
εµφανίζουν την επόµενη ή την προηγούµενη καρτέλα από αυτή που
έχετε µπροστά σας.
Κάτω αριστερά, υπάρχουν διαρκώς έξι κουµπιά:
Αυτά µε τη σειρά (από αριστερά προς τα δεξιά) είναι:
1. Εγχειρίδιο χρήσης µ@θητολογίου
2. Αλλαγές τρέχουσας έκδοσης
3. Έρευνα για τον εντοπισµό κάποιου µαθητή και παρουσίαση των
στοιχείων του
4. ∆ιαχείριση Σχολικής Βιβλιοθήκης
5. ∆ιαχείριση Σχολικού Ταµείου
6. Κλείσιµο του µ@θητολογίου
7. Κλείσιµο του µ@θητολογίου ΚΑΙ της Access.
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στοιχεία µαθητή _______________________________

•

Στη φόρµα αυτή εµφανίζονται τα πλήρη στοιχεία (πλην βαθµολογίας
τριµήνων) όποιου µαθητή επιλέξετε είτε ενεργού είτε παρελθόντων ετών.

•

Στο πεδία επιλογής
επιλέξετε µια καταχώριση
από τη λίστα που εµφανίζεται πιέζοντας το τριγωνάκι στα δεξιά είτε
αρχίστε να γράφετε σ' αυτό µέχρι να εµφανιστεί το όνοµα που θέλετε.
Χρησιµοποιείστε τη µπάρα στα δεξιά για να δείτε όλα τα στοιχεία.
Έχετε τη δυνατότητα για ‘Προεπισκόπηση’ ή ‘Εκτύπωση’ της πλήρους
καρτέλας του µαθητή ή του Αποσπάσµατος Βιβλίου Μητρώου για να
δείτε πώς πρέπει να εγγραφεί ο µαθητής στο έντυπο βιβλίο µητρώου.

•
•

8

___________________________ορισµός παραµέτρων

• Πατώντας ‘Εισαγωγή’ και µετά ‘Παραµετροποίηση’ βλέπετε την
παραπάνω καρτέλα όπου µπορείτε να αλλάξετε τον τίτλο και το
ονοµατεπώνυµο του διευθυντή του σχολείου, το τηλέφωνο και το eMail.
Επίσης τον αριθµό των τµηµάτων ανά τάξη και τον αριθµό των
διδασκοµένων µαθηµάτων.
• Μην αλλάζετε από εδώ το σχολικό έτος παρά µόνον αν υπάρξει ειδική
ανάγκη. Αλλάζει αυτόµατα όταν κάνετε τις προαγωγές κατά τη λήξη του
σχολικού έτους.

παραµετροποίηση

µ@θητολόγιο v 6.00
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παραµετροποίηση
10

ορισµός µαθηµάτων ____________________________

• Εδώ µπορείτε να κάνετε αλλαγές στα µαθήµατα που θα εµφανίζονται στα
Φύλλα Ελέγχου, τους Ελέγχους Τριµήνου και τις Καταστάσεις Βαθµολογίας.
Αν, για παράδειγµα, το σχολείο δεν έχει εκπαιδευτικό ειδικότητας για τη
µουσική, µπορείτε να µειώσετε κατά ένα τα µαθήµατα στην προηγούµενη
καρτέλα, να αλλάξετε εδώ τα Τεχνικά σε Αισθ. Αγωγή και να βάλετε µια
θέση πιο πάνω τα µαθήµατα που ακολουθούν.
• ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιλέγετε πάντοτε την παύλα (-) για τα κενά µαθήµατα
• Η σειρά των µαθηµάτων είναι σύµφωνη µε αυτή που ορίζει το Π.∆.201/98
και χρησιµοποιούν τα νέα έντυπα της αγοράς.
• ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αλλάζετε τα ονόµατα µαθηµάτων κατά βούληση.
Προτιµήστε την επιλογή από τη λίστα που εµφανίζεται αν πατήσετε το
τριγωνάκι δίπλα στο όνοµά τους.

______________________________επιλογή πλαισίων

• Εδώ έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε το αν ο θυρεός και τα πλαίσια στους
τίτλους και τους ελέγχους θα εµφανίζονται χρωµατιστά ή ασπρόµαυρα.
• Επίσης, µπορείτε να επιλέξετε έναν από τους τρεις διαθέσιµους τύπους
πλαισίων
• Κάντε κλικ στο σετ της αρεσκείας σας.
• ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακόµη και αν έχετε επιλέξει έγχρωµα πλαίσια, η εκτύπωση
εξαρτάται από τις ρυθµίσεις του εκτυπωτή σας. Κάντε προεπισκόπηση σε
κάποιο έγγραφο, επιλέξτε από το µενού ‘Αρχείο’ την ‘Εκτύπωση’ και µετά
κάντε κλικ στις ‘Ιδιότητες’ του εκτυπωτή σας για να ορίσετε έγχρωµη ή
ασπρόµαυρη εκτύπωση.

παραµετροποίηση

µ@θητολόγιο v 6.00
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ασφάλεια δεδοµένων
12

συντήρηση βάσης _____________________________

• Ένα από τα προβλήµατα στη χρήση βάσεων της Access είναι πως τα
αρχεία της µεγαλώνουν διαρκώς ακόµη και αν δεν προσθέτουµε σε αυτά
νέα δεδοµένα. Η λύση προσφέρεται εγγενώς και λέγεται 'συµπύκνωση'.
Η διαδικασία αυτή φέρνει τη βάση στο πραγµατικό της µέγεθος,
διαγράφοντας τα 'σκουπίδια' που µαζεύονται κατά τη χρήση.
• Πατώντας ‘Συντήρηση’ µπορείτε να συµπυκνώσετε και τις τέσσερις
χρησιµοποιούµενες βάσεις δεδοµένων. Το βασικό πρόγραµµα
συµπυκνώνεται αυτόµατα κάθε φορά που κλείνετε το µ@θητολόγιο.
• Για τα αντίγραφα ασφαλείας, δείτε την επόµενη καρτέλα.

___________________________αντίγραφα ασφαλείας

• Πατώντας το κουµπί '∆ηµιουργία αντιγράφου ασφαλείας'
συµβαίνουν τα εξής:
1. Αν δεν υπάρχει ήδη, δηµιουργείται ο κατάλογος c:\backup
2. Μέσα σ' αυτόν, δηµιουργείται ένας υποκατάλογος µε όνοµα την
τρέχουσα ηµεροµηνία µε µορφή ΕΤΟΣ-ΜΗΝΑΣ-ΗΜΕΡΑ. Αν για
παράδειγµα κάνετε αντίγραφο την 3η Σεπτεµβρίου 2002, ο
υποκατάλογος θα έχει όνοµα 2002-09-03.
3. Μέσα στον υποκατάλογο αυτόν, τοποθετούνται αντίγραφα των
βάσεων που περιέχουν τα δεδοµένα σας: daskalos.mdb
eggrafa.mdb mathites.mdb και parametroi.mdb Αν δηµιουργήσετε
αντίγραφο πάνω από µια φορά την ίδια µέρα, τα αρχεία θα
αντικατασταθούν από τις νεώτερες εκδόσεις τους.
4. ∆ηµιουργείται επίσης και το αρχείο epanafora.bat. Με διπλό κλικ σε
αυτό (αφού κλείσουµε το µ@θητολόγιο και ανοίξουµε µε τη σειρά
τα εικονίδια ‘O Υπολογιστής µου’, ‘Σκληρός δίσκος C’, ‘Backup’ και
τον φάκελο µε την ηµεροµηνία που µας ενδιαφέρει), τα βασικά σας
αρχεία θα αντικατασταθούν από αυτά του συγκεκριµένου
αντιγράφου. Θέλει, λοιπόν, προσοχή πριν το χρησιµοποιήσετε!
5. Από καιρού εις καιρό, καλό είναι να διαγράφετε τα παλαιότερα
αντίγραφα για να µη γεµίζει ο δίσκος σας.
 Με το ‘∆ηµιουργία αντιγράφου έτους’
το αντίγραφό σας
δηµιουργείται σε φάκελο µε όνοµα το τρέχον Σχολικό Έτος π.χ.
‘2002-2003’.
• Τα µόνα αρχεία που δεν αντιγράφονται µε αυτή τη διαδικασία είναι η
κυρίως βάση (m@thitologio.mde) και τα αρχεία βοήθειας. Αυτά καλό
είναι να τα αντιγράψετε σε κάποιο σίγουρο µέρος για περισσότερη
ασφάλεια. Ειδικά το αρχείο παραµέτρων (parametroi.mdb) αντιγράψτε
το και σε δισκέτα.

ασφάλεια δεδοµένων

µ@θητολόγιο v 6.00
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στράτος φ. κυριαζίδης

ασφάλεια δεδοµένων
14

µεταφορά αρχείου _____________________________
• Πολύ συχνά, είναι απαραίτητο να διατηρούµε το µ@θητολόγιο
εγκαταστηµένο σε περισσότερους του ενός υπολογιστές (π.χ. στο
σχολείο και στο σπίτι)
• *Για να µην έχουµε προβλήµατα, θα πρέπει να ενηµερώνουµε µετά από
κάθε αλλαγή ή καταχώριση και το αρχείου του "άλλου" υπολογιστή. Αυτό
γίνεται µε τη µεταφορά των αρχείων που αλλάζουν (συνήθως τα
mathites.mdb, daskaloi.mdb)
• Αν το άθροισµα των µεγεθών των τριών αρχείων ξεπερνούν τη
χωρητικότητα µιας δισκέτας (1.4Mb) θα πρέπει να τα συµπιέσουµε. Για
τη δουλειά αυτή υπάρχουν πολλές κατάλληλες εφαρµογές. Η πιο γνωστή
είναι το Winzip που κυκλοφορεί υπό το καθεστώς του shareware. Θα το
βρείτε στο Internet (http://www.winzip.com/) και στα Cd-Rom που
δίνονται δωρεάν µε τα περιοδικά πληροφορικής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από οτιδήποτε άλλο, εκτελέστε τη διαδικασία
'Αντίγραφα Ασφαλείας'
• Η διαδικασία συµπίεσης των αρχείων σε δισκέτα µε χρήση του Winzip
είναι η εξής:
1. Βεβαιωνόµαστε πως έχουµε µια άδεια δισκέτα στο drive και τρέχουµε το
winzip
2. Πατάµε το πρώτο κουµπί (NEW)
3. Στη φόρµα που εµφανίζεται, επιλέγουµε τη "∆ισκέτα 3,5 (Α:)" στο πεδίο
"Create In"
4. Γράφουµε το όνοµα που θέλουµε στο πεδίο "Όνοµα Αρχείου". Καλό είναι
να χρησιµοποιείτε µνηµονικά ονόµατα όπως math22-05-200. Προσοχή:
Απαγορεύονται σύµβολα όπως η κάθετος /
5. Πατάµε ΟΚ
6. Εµφανίζεται η φόρµα 'Add'. Εδώ:
9 Στο πεδίο 'Add From' επιλέγουµε το '∆ίσκο (C:)
9 Κάνουµε (στο µεγάλο παράθυρο) διπλό κλικ στον κατάλογο Stratari
9 Στο ίδιο παράθυρο, µε πατηµένο το πλήκτρο CTRL κάνουµε κλικ στα
αρχεία daskalos.mdb, eggrafa.mdb, parametroi.mdb, mathites.mdb,
biblio.mdb και tameio.mdb.
9 Στο πεδίο 'Compression' επιλέγουµε 'Maximum (Slowest)'
9 Πατάµε το κουµπί 'Add'
9 Η συµπίεση αρχίζει και σε λίγο θα έχουµε στη δισκέτα ένα αρχείο (µε
το όνοµα που δώσαµε στην αρχή) που θα περιέχει συµπιεσµένα τα
τρία αρχεία µας.

7. Αν θέλουµε αντίγραφο ολόκληρου του καταλόγου Stratari τότε
εκτελούµε τα βήµατα 1 ως και 5 και αντί του βήµατος 6, µόλις
εµφανιστεί η φόρµα 'Add' κάνουµε τα εξής:
9 Στο πεδίο 'Add From' επιλέγουµε το '∆ίσκο (C:)
9 Επιλέγουµε (στο µεγάλο παράθυρο) µε ΜΟΝΌ κλικ στον κατάλογο
Stratari
9 Τσεκάρουµε τα 'Include Subfolders' και 'Save Full Path Info"
9 Στο πεδίο 'Compression' επιλέγουµε 'Maximum (Slowest)'
9 Πατάµε το κουµπί 'Add'
9 Η συµπίεση αρχίζει
•

Η διαδικασία αποσυµπίεσης των αρχείων από δισκέτα µε χρήση του
Winzip είναι η εξής:
1. Ανοίγουµε το "Ο Υπολογιστής µου"
2. Ανοίγουµε το "∆ισκέτα 3,5 (Α:)". Εννοείται πως η δισκέτα είναι ήδη
στο drive.
3. Κάνουµε διπλό κλικ στο εικονίδιο του συµπιεσµένου αρχείου
4. Το Winzip θα τρέξει αυτόµατα και θα µας εµφανίσει τα περιεχόµενα
του συµπιεσµένου αρχείου. Στην περίπτωσή µας θα πρέπει να
δούµε τα τρία αρχεία που συµπιέσαµε
5. Κάνουµε κλικ στο αρχείο και πατάµε το κουµπί "Extract'
6. Θα εµφανιστεί µια νέα φόρµα που θα µας ζητά να ορίσουµε το
µέρος όπου θα αποσυµπιεστεί το αρχείο.
7. Πατάµε το σύµβολο + δίπλα στο δίσκο (C:) και κάνουµε κλικ στη
λέξη Stratari ώστε ο κίτρινος φάκελος να φαίνεται ανοικτός.
8. Πατάµε το κουµπί 'Εxtract'

ασφάλεια δεδοµένων

µ@θητολόγιο v 6.00
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στράτος φ. κυριαζίδης

ασφάλεια δεδοµένων
16

___________________________ εισαγωγή δεδοµένων

εισαγωγή

µ@θητολόγιο v 6.00

• Επιλέγοντας κάποια απ’ τις καταχωρίσεις και κάνοντας κλι στο ‘Ανοιγµα
φόρµας’ θα ανοίξει η αντίστοιχη φόρµα όπου θα γίνει η βασική
καταχώριση δεδοµένων.
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στράτος φ. κυριαζίδης

εισαγωγή

ταυτότητα ενεργού µαθητή ______________________

• Ορίστε Αριθµό Μητρώου, Φύλο, Τάξη και Τµήµα
• Αν ο µαθητής έχει εγγραφεί µε πιστοποιητικά ξένης χώρας, τσεκάρετε το
'Εξωτερικού' και επιλέξτε τη 'Χώρα προέλευσης'. Το αν ο µαθητής είναι
παλιννοστούντας ή αλλοδαπός, θα φανεί από την ‘Ιθαγένεια’
• Αν ο µαθητής είναι τσιγγάνος, τσεκάρετε το αντίστοιχο κουµπί.
• Το πεδίο 'Ενεργός' τσεκάρεται αυτόµατα µε κάθε νέα καταχώριση. ∆ιώξτε το
τσεκάρισµα αν ο µαθητής δε φοιτά πλέον στο σχολείο και αυτόµατα η
καρτέλα του θα περάσει στο 'Μητρώο Παρελθόντων Ετών'.
• Χρησιµοποιείστε το πλήκτρο ΤΑΒ (πάνω από το CAPS LOCK) για να
κινηθείτε από πεδίο σε πεδίο.
• Τα κουµπιά επιλογής όπως το
ενεργοποιούνται µε το
ποντίκι ή (αφού επιλεγούν µε το ΤΑΒ) πιέζοντας το πλήκτρο διαστήµατος
(SPACE)
• Στα κορίτσια εισάγετε ΜΟΝΟΝ Αριθµό ∆ηµοτολογίου. Στα αγόρια
καταχωρούµε ΚΑΙ Αριθµό ∆ηµοτολογίου ΚΑΙ Αριθµό Μητρώου Αρρένων.
18

• Μην ξεχάσετε να ορίσετε τον τόπο εγγραφής που για τ' αγόρια µπορεί να
είναι διαφορετικός (Εγγραφή σε ∆ηµοτολόγιο ενός ∆ήµου και εγγραφή σε
Μητρώα Αρρένων διαφορετικού ∆ήµου).
• Στα πεδία επιλογής όπως το
µπορείτε είτε να
επιλέξετε µια καταχώριση από τη λίστα που εµφανίζεται πιέζοντας το
τριγωνάκι στα δεξιά είτε να αρχίσετε να γράφετε σ' αυτό µέχρι να
εµφανιστεί αυτό που θέλετε. Πατάτε συχνά το κουµπί 'Ενηµέρωση' ώστε
να ενηµερώνονται τα πεδία επιλογής.
• ΟΛΕΣ οι ηµεροµηνίες γράφονται ως εξαψήφιοι αριθµοί (09 Οκτωβρίου
2003 = 091003).
• Με το στοιχείο ελέγχου εγγραφών
µπορείτε να κινηθείτε γρήγορα στο αρχείο σας. Με τη σειρά (από αριστερά
προς τα δεξιά): Πρώτη εγγραφή, Προηγούµενη εγγραφή, Αριθµός
τρέχουσας εγγραφής, Επόµενη εγγραφή, Τελευταία εγγραφή, Νέα
εγγραφή. Κάνοντας κλικ και επιλέγοντας το κείµενο στο πεδίο Αριθµού
τρέχουσας εγγραφής, µπορείτε να πληκτρολογήσετε οποιονδήποτε
υπαρκτό αριθµό καταχώρισης. Πιέζοντας <Enter> θα µεταφερθείτε σε
αυτήν.
• Στο πεδίο 'Τ.Α.Μ.'
που έχει καταχωριστεί.

εισαγωγή

µ@θητολόγιο v 6.00

εµφανίζεται ο τελευταίος αριθµός µητρώου

• Στο πεδίο 'Ε.Μ.'
εµφανίζεται το σύνολο των Ενεργών Μαθητών
που έχει καταχωριστεί.
• Είναι καλή πρακτική, αφού συµπληρώσετε τα στοιχεία ενός µαθητή, να
πατάτε το κουµπί 'Ενηµέρωση'. Με αυτόν τον τρόπο ανανεώνονται τα
στοιχεία στα πεδία Εύρεσης αλλά και στα στοιχεία γονέων.
• Για γρήγορο εντοπισµό κάποιου µαθητή, χρησιµοποιείστε το πεδίo
.
Απλά
'Έρευνα
µε
επίθετο'
πληκτρολογήστε µέσα σε αυτό και θα εµφανιστεί αµέσως η πρώτη
καταχώριση που συµφωνεί µε ότι γράψατε. Πιέστε τότε το τριγωνάκι στα
δεξιά του πεδίου και επιλέξτε τη σωστή εγγραφή.
• Μόλις τελειώσετε, περάστε στην καρτέλα 'Φοίτηση' πιέζοντας την
αντίστοιχη επιφυλλίδα.
• Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα εργασιών καρτέλας για Προσθήκη
(∆ηµιουργία) εγγραφής, ∆ιαγραφή Εγγραφής, Αναίρεση ∆ιαγραφής,
Αποθήκευση Εγγραφής και ∆ηµιουργία Αντιγράφου Καρτέλας (χρήσιµη
όταν εγγράφουµε αδέρφια όπου οι περισσότερες πληροφορίες είναι
ταυτόσηµες).
• Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα "Όλοι, Α', Β', Γ', ∆', Ε', ΣΤ'"
για να περιορίσετε την εµφάνιση µαθητών
σε αυτούς µιας µόνον τάξης
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στράτος φ. κυριαζίδης

εισαγωγή

φοίτηση ενεργού µαθητή ________________________

• Συµπληρώστε το ιστορικό φοίτησης του µαθητή. Μπορείτε να
πληκτρολογήσετε τα έτη έναρξης και λήξης φοίτησης και το βαθµό τάξης ή
να τα επιλέξετε πιέζοντας το τριγωνάκι δεξιά του κάθε πεδίου. Το ίδιο και µε
τους βαθµούς έτους (Τρίτη στήλη). Στο βαθµό για τις τάξεις Α, Β, Γ και ∆
επιλέξτε τις δυο παύλες (--)
• Το πεδίο Πρώτης Εγγραφής στο σχολείο θα συµπληρώνεται και στην
περίπτωση που κάποιος µαθητής έρχεται µε µεταγραφή από άλλο σχολείο.
• Το πεδίο Προηγούµενου Σχολείου θα συµπληρώνεται στην περίπτωση που
κάποιος µαθητής έρχεται µε µεταγραφή από άλλο σχολείο.
• Το πεδίο Μεταγραφή στο θα συµπληρώνεται στην περίπτωση που κάποιος
µαθητής φεύγει µε µεταγραφή για άλλο σχολείο.
• Τα επόµενα τέσσερα πεδία συµπληρώνονται όταν ο µαθητής διακόψει τη
φοίτηση. Τότε επιλέγουµε την αιτία διακοπής και γράφουµε την ηµεροµηνία,
τον βαθµό της τελευταίας τάξης και τον Αριθµό Βιβλίου Πιστοποιητικών
Σπουδών. Τέλος, διώχνουµε το τσεκάρισµα από το 'Ενεργός' από την
καρτέλα ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τον Ιούνιο, ΠΡΙΝ κάνετε τις Προαγωγές, συµπληρώστε τον
Αριθµό Β.Π.Σ. στις καρτέλες των µαθητών της Έκτης τάξης είτε από αυτήν
την καρτέλα είτε από την ειδική φόρµα .Μην αλλάξετε το στοιχείο 'Ενεργός'.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο Βαθµός έτους συµπληρώνεται αυτόµατα µόλις περαστεί όλη η
βαθµολογία τριµήνων ενώ η ηµεροµηνία διακοπής µόλις γίνουν οι
προαγωγές.
• Αν κάποιος µαθητής µετεγγράφεται στο σχολείο σας, αφήστε κενά τα πεδία
των προηγουµένων τάξεων. Π.χ. Αν κάποιος εγγράφεται στην Τρίτη τάξη
κατά το σχολικό έτος 1998-99 τότε βάλτε 1998 στην πρώτη στήλη, 1999 στη
δεύτερη και παύλες στην τρίτη. Αφήστε τις σειρές της πρώτης και δεύτερης
τάξης κενές.
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• Αν κάποιος µαθητής µείνει στάσιµος, τότε αφού κάνουµε στο τέλος της
χρονιάς τις Προαγωγές, τον εντοπίζουµε σε αυτή τη φόρµα ή στο Μητρώο
παρελθόντων ετών και διορθώνουµε τα έτη έναρξης και λήξης φοίτησης
της τάξης αυξάνοντας τη δεύτερη στήλη κατά 1. Για παράδειγµα αν ένας
µαθητής µείνει στάσιµος στην πρώτη τάξη κατά το σχολικό έτος 20022003, τον Ιούνιο και µετά τις προαγωγές, ερχόµαστε στην καρτέλα του και:
• ∆ιαγράφουµε την εγγραφή του στη δεύτερη τάξη
• Αλλάζουµε τη δεύτερη στήλη της πρώτης τάξης σε 2004.
• Αλλάζουµε την τρέχουσα τάξη από Β σε Α.
• Στο τέλος κάθε τριµήνου, καταχωρίστε τη Βαθµολογία του µαθητή.

εισαγωγή

µ@θητολόγιο v 6.00
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στράτος φ. κυριαζίδης

εισαγωγή

ειδικά στοιχεία ενεργού µαθητή __________________

• Εδώ θα συµπληρώσετε κάποια ειδικότερα και εµπιστευτικά στοιχεία για
κάθε µαθητή. Τα δεδοµένα αυτά εµφανίζονται στο 'Φύλλο Ηµερησίου
Ελέγχου' και το έντυπο των 'Στοιχείων Μαθητή'.
• Μην ξεχάσετε να τσεκάρετε τα πεδία φοίτησης στην Ειδική Τάξη και στην
Τάξη Υποδοχής εφόσον ο µαθητής φοιτά σε κάποια από αυτές.
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_____________________ βαθµολογία ενεργού µαθητή

• Χρησιµοποιήστε

τα

πλήκτρα

"Όλοι,

Α',

Β',

Γ',

∆',

Ε',

εισαγωγή

µ@θητολόγιο v 6.00

ΣΤ'"

που υπάρχουν στο υποσέλιδο της
φόρµας για να περιορίσετε την εµφάνιση µαθητών σε αυτούς µιας µόνο
τάξης
• Η διαδικασία είναι απλή. Γράφετε το βαθµό σε κάθε µάθηµα (µε κεφαλαία
Α, Β, Γ, ∆ ή αριθµούς) και πατάτε το ΤΑΒ για να περάσετε στο επόµενο
µάθηµα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν στις Ε' και ΣΤ' τάξεις δεν διδάσκεται κάποιο µάθηµα, βάλτε
παύλα (-) !
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν στις Γ' και ∆' τάξεις δεν διδάσκεται κάποιο µάθηµα, αφήστε
το πεδίο κενό!
• Οι µέσοι όροι τριµήνου και µαθηµάτων βγαίνουν αυτόµατα για τις τάξεις Γ’,
∆’, Ε' και ΣΤ' µόλις περάσετε από τα αντίστοιχα πεδία µε το ΤΑΒ ή κάνετε
κλικ µε το ποντίκι.
• Αν υπάρχουν απουσίες, γράψτε το σύνολο έτους στο σχετικό πεδίο.
• Το κουµπί 'Καθαρισµός' σβήνει τους βαθµούς από όλα τα µαθήµατα κάθε
τριµήνου της καρτέλας του συγκεκριµένου µαθητή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην σβήσετε τους βαθµούς της Πέµπτης και Έκτης τάξης τον
Ιούνιο: Της Πέµπτης θα σβηστούν αυτόµατα κατά τις προαγωγές. Αντιθέτως,
συµπληρώστε τους βαθµούς του τρίτου τριµήνου, συνεχίστε να πατάτε το
ΤΑΒ ώστε να υπολογισθούν και οι Τελικοί Μέσοι Όροι κατά µάθηµα και
τυπώστε τους 'Αριστούχους Ε' και ΣΤ' Τάξης'.
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στράτος φ. κυριαζίδης

εισαγωγή

κηδεµόνες ενεργού µαθητή ______________________

* Εδώ καταχωρίζονται στοιχεία που αφορούν τους γονείς ή / και κηδεµόνες
του παιδιού.
* Ίσως χρειαστεί να διορθώστε το όνοµα κηδεµόνα.
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______________________µητρώο παρελθόντων ετών

εισαγωγή

µ@θητολόγιο v 6.00

• Εδώ εµφανίζονται οι καρτέλες όσων µαθητών απολύθηκαν ή διέκοψαν τη
φοίτηση στο σχολείο µας για οποιονδήποτε λόγο.
• Αν κάποιος µαθητής που είχε µετεγγραφεί σε άλλο σχολείο επιστρέψει,
εντοπίστε τον εδώ και από στην καρτέλα 'Φοίτηση' τσεκάρετε το 'Ενεργός'.
Μόλις πατήσετε το κουµπί 'Ενηµέρωση' (Ενηµέρωση µητρώου) θα
µεταφερθεί στο 'Μητρώο Ενεργών Μαθητών'.
• ∆είτε το Μητρώο Ενεργών Μαθητών για περιγραφή των καρτελών.
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στράτος φ. κυριαζίδης

εισαγωγή

αριθµός βιβλίου π.σ. ___________________________

• Χρησιµοποιήστε τη φόρµα αυτή ώστε να εισάγεται γρήγορα τους Αριθµούς
Βιβλίου Πιστοποιητικών Σπουδών που θα εµφανιστούν στους Τίτλους των
µαθητών της ΣΤ' Τάξης.
• Οι µαθητές της ΣΤ' τάξης εµφανίζονται εδώ κατά τµήµα και απόλυτη
αλφαβητική σειρά οπότε ξεκινάτε από τον πρώτο της λίστας γράφοντας τον
πρώτο ελεύθερο Α.Β.Π.Σ. και πατώντας ΤΑΒ συνεχίζετε.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πολλοί διευθυντές, από λάθος ή απλά συνεχίζοντας την πρακτική
που βρήκαν, γράφουν στο Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών’ ΟΛΟΥΣ τους
µαθητές από Α’ µέχρι και ΣΤ’ τάξη. Οι Τίτλοι Προόδου Α’ ως και Ε’ τάξεων
∆ΕΝ είναι Τίτλοι Σπουδών. Εποµένως, στο Β.Π.Σ. εγγράφονται µόνον:
1. Τα πιστοποιητικά µετεγγραφής
2. Τα αποδεικτικά σπουδών που ζητούνται από παλαιότερους µαθητές
3. Οι τίτλοι σπουδών των µαθητών που αποφοιτούν

26

_______________________ αλλαγή αριθµού µητρώου

εισαγωγή

µ@θητολόγιο v 6.00

• Χρησιµοποιήστε τη φόρµα αυτή για να αλλάξετε τους Αριθµούς Μητρώου
Μαθητή.
• Εδώ µπορείτε να ορίσετε και τους αριθµούς Βιβλίου Μητρώου για τους
µαθητές που γράψατε στην Α' Τάξη.
• Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά στο πάνω µέρος της φόρµας για να
περιορίσετε τους εµφανιζόµενους µαθητές.
• Ως γνωστόν (*), κάθε 10 χρόνια, η αρίθµηση στο Βιβλίο Μητρώου αρχίζει
πάλι από το 1. Εκτυπώστε την κατάσταση, αλλάξτε τους Αριθµούς Β.Μ. µε
τη σειρά αυτής της φόρµας και εκτυπώστε πάλι την κατάσταση για να
αντιστοιχίσετε τα δεδοµένα.

______________
(*) Σύµφωνα µε το Π.∆. 201/1998, άρθρο 6 παρ. Γ εδάφιο γ : "Το Βιβλίο Μητρώου και
Προόδου των µαθητών θα κλείσει µε τη λήξη των µαθηµάτων του διδακτικού έτους 1999 2000 ( 15 Ιουνίου του έτους 2000). Οι εγγραφές των µαθητών όλων των τάξεων για το
σχολικό έτος 2000 - 2001 θα γίνουν σε νέο Βιβλίο Μητρώου και µε νέα αρίθµηση. Αυτό θα
επαναλαµβάνεται κάθε δεκαετία. Το ίδιο γίνεται και µε το αλφαβητικό ευρετήριο των
µαθητών, το οποίο τίθεται στο αρχείο µαζί µε το Βιβλίο Μητρώου και Προόδου που
αντιστοιχεί στην ίδια δεκαετία."
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στράτος φ. κυριαζίδης

εισαγωγή

στοιχεία εκπαιδευτικών__________________________

• Αρχίστε εισάγοντας τα δικά σας στοιχεία!
• Τα µόνα πεδία που ίσως χρειάζονται διευκρίνιση είναι:
♦ Τάξη: Πέρα από τις τάξεις (Α ως και ΣΤ) υπάρχουν και οι παρακάτω
συντοµογραφίες (χρησιµοποιείστε µόνον αυτές. Μη γράφετε εδώ κάτι
διαφορετικό από αυτά που είναι διαθέσιµα):
-ΕΤΕιδική Τάξη
-ΞΓΞένη Γλώσσα
-ΤΥΤάξη Υποδοχής
-ΑΑ- Αισθητική Αγωγή
-∆Ι∆ιευθυντής
-ΟΛ- Ολοήµερο
-ΦΑ- Φυσική Αγωγή
• Έτος τοποθέτησης: Πότε πρωτοτοποθετήθηκε ο συνάδελφος στο
σχολείο µε απόκτηση οργανικής.
• Με απόσπαση στο: Αν κάποιος συνάδελφος µε οργανική στο
σχολείο λείπει µε απόσπαση, γράψτε το σχολείο όπου υπηρετεί. Μην
ξεχάσετε να ορίσετε 'Απουσιάζει' στο χώρο της Θέσης.
• Οργανική στο: Αν κάποιος συνάδελφος υπηρετεί στο σχολείο µε
απόσπαση, γράψτε το σχολείο όπου ανήκει οργανικά
• Αρ. Μητρώου: Ο Κωδικός Αριθµός Μητρώου που λαµβάνουµε µε το
διορισµό µας. ∆εν τον έχουν αναπληρωτές και ωροµίσθιοι.
• Αν κάποιος συνάδελφος έχει και άλλο πτυχίο πλην αυτού της
Ακαδηµίας (ή Φυσικής Αγωγής για Γυµναστές και Ξένης Φιλολογίας
για εκπαιδευτικούς ξένης γλώσσας) τσεκάρετε το πεδίο 'Άλλο Πτυχίο
πλην Π.Α.' και δηλώστε το είδος του επιλέγοντας µια απ' τις
καταχωρίσεις.
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Στο πεδίο 'Πραγµατική Υπηρεσία'
εισάγετε το χρόνο υπηρεσίας την 31η
∆εκεµβρίου της χρονιάς έναρξης του
τρέχοντος σχολικού έτους. Έτσι θα
έχετε µια αφετηρία για να υπολογίσετε
το διδακτικό ωράριο στο µέλλον.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιλέξτε έτη, µήνες και
ηµέρες από τη λίστα, πατώντας τα
κουµπάκια µε το τρίγωνο
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα στοιχεία εβδοµαδιαίου ωραρίου υπολογίζονται αυτόµατα.

εισαγωγή

µ@θητολόγιο v 6.00

• Το κουµπί ‘Ενηµέρωση Υπηρεσίας’ αυξάνει τον χρόνο υπηρεσίας του
επιλεγµένου εκπαιδευτικού κατά ένα έτος.
• Η καρτέλα 'Απογραφικά στοιχεία' σάς µεταφέρει στην παρακάτω οθόνη:

• Εδώ θα καταχωρίσετε επιπλέον στοιχεία που ζητούνται κατά καιρούς
από την υπηρεσία.
• Προσπαθήστε να κρατάτε πλήρη στοιχεία του διδακτικού προσωπικού. Θα
χρειαστούν για τις καταστάσεις που εκτυπώνονται στην καρτέλα
'Προσωπικό'.
• Μόλις τελειώσετε, πιέστε το κουµπί 'Ανανέωση' ώστε ο εκπαιδευτικός να
περάσει σε µία από τις δυο λίστες στα δεξιά. Επάνω πάνε όσοι έχουν
τσεκαρισµένο το 'Ενεργός' και κάτω οι υπόλοιποι. Επιλέγοντας όνοµα σε
οποιαδήποτε λίστα, προβάλουµε τα στοιχεία στη φόρµα. Αλλάζοντας το
πεδίο 'Ενεργός' και πιέζοντας 'Ανανέωση', µεταφέρουµε έναν συνάδελφο
από τη µία λίστα στην άλλη.
• Το κουµπί ‘∆ιαγραφή’ σβήνει τον επιλεγµένο εκπαιδευτικό από το αρχείο.
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στράτος φ. κυριαζίδης

εισαγωγή

κατανοµή τάξεων ______________________________

• Καθορίστε το φύλο και το ονοµατεπώνυµο του εκπαιδευτικού κάθε τάξης /
τµήµατος.
• Γράψτε τα στοιχεία µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράµµατα. Θα εµφανιστούν στους
ελέγχους τριµήνου και τους τίτλους προόδου
• Στην πρώτη στήλη αρκεί να πληκτρολογήσετε 'Ο' ή 'Η' για να εµφανιστεί το
κείµενο
• Αν έχετε ήδη καταχωρίσει τα στοιχεία των εκπαιδευτικών στην αντίστοιχη
καρτέλα, µπορείτε να πιέσετε το τριγωνάκι δίπλα στο πεδίο ονόµατος και να
διαλέξετε εκπαιδευτικό από τη λίστα.
• Η καρτέλα έχει δυο σελίδες που εναλλάσσονται από τους σελιδοδείκτες στο
πάνω µέρος.
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____________________________________ ειδικότητες

εισαγωγή

µ@θητολόγιο v 6.00

• Τσεκάρετε τα κουτάκια δίπλα απ' τους τίτλους εκπαιδευτικών µε ειδικότητα
που φοιτούν στο σχολείο σας και πιέστε 'Καταχώριση'.
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στράτος φ. κυριαζίδης

εισαγωγή

στατιστικά στοιχεία ____________________________

• Καταχωρίστε εδώ τα στατιστικά στοιχεία σχολικού κτιρίου που ζητούνται
από το Ετήσιο Απογραφικό ∆ελτίο Στατιστικής της Ε.Σ.Υ. Τα παραπάνω
στοιχεία θα εµφανιστούν στο έντυπο 'Στατιστικά'.
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_________________________________ διασταύρωση

διασταύρωση

µ@θητολόγιο v 6.00

• Άνθρωποι είµαστε! Τα λάθη είναι συχνά ιδιαίτερα αν τις καταχωρίσεις στο
'Μητρώο Ενεργών Μαθητών' κάνουν δυο ή περισσότεροι συνάδελφοι.
Κάποιος µαθητής µπορεί να καταχωριστεί δυο φορές. Τότε, θα δείτε λάθος
αριθµούς στο '∆υναµολόγιο'. Επίσης, µπορεί να παραληφθούν από
αβλεψία ή έλλειψη κάποια στοιχεία κατά την πληκτρολόγηση.
• Από τη φόρµα αυτή, µπορείτε να ελέγξετε τυχόν διπλοεγγραφές ή
καρτέλες µαθητών µε ελλιπή στοιχεία.
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στράτος φ. κυριαζίδης

διασταύρωση
34

διπλοεγγραφές ________________________________

• Σκεφτείτε την εξής περίπτωση: Ένας µαθητής εγγράφεται στο σχολείο µας
στην Α' τάξη. Φοιτά κανονικά και στη Β' τάξη παίρνει µετεγγραφή για άλλο
σχολείο. Μετά από τέσσερα χρόνια επιστρέφει για να φοιτήσει στη ΣΤ' τάξη.
Από αβλεψία εγγράφεται σε νέα µερίδα του Βιβλίου Μητρώου ενώ θα
πρέπει να συνεχίσει στην παλιά. Ο Έλεγχος ∆ιπλοεγγραφών εξακριβώνει
το κατά πόσο κάθε µαθητής βρίσκεται καταχωρισµένος µία και µόνη φορά.
Σε αντίθετη περίπτωση, µας παρουσιάζει τις διπλές εγγραφές.
• Αν διαπιστώσετε διπλοεγγραφή, επιλέξτε τη µία απ' τις δυο κάνοντας κλικ
στο γκρι τετραγωνάκι στα αριστερά ώστε να εµφανιστεί ένα βέλος. Στη
συνέχεια πατήστε το κουµπί '∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ'.
• Πιέστε ‘Προεπισκόπηση’ για να δείτε µιαν αναφορά των σχετικών στοιχείων.
• Πιέστε ‘Εκτύπωση’ για να πάρετε αντίγραφο της αναφοράς στον εκτυπωτή
σας.

________________________________ ελλιπή στοιχεία

διασταύρωση

µ@θητολόγιο v 6.00

• Στη φόρµα αυτή παρουσιάζονται οι εγγραφές µε ελλιπή στοιχεία. Αυτά
σηµειώνονται µε 'Χ'. Στο κάτω µέρος της φόρµας υπάρχει υπόµνηµα που
εξηγεί τις συντοµογραφίες ονοµασιών στην κορυφή κάθε στήλης.
• Πιέστε 'Προεπισκόπηση Ελλείψεων' για να δείτε µιαν αναφορά των
σχετικών στοιχείων.
• Πιέστε 'Εκτύπωση Ελλείψεων' για να πάρετε αντίγραφο της αναφοράς
στον εκτυπωτή σας.
• Με τα κουµπιά 'Προεπισκόπηση Ενηµερωτικού' και 'Εκτύπωση
Ενηµερωτικού' έχετε τη δυνατότητα να δείτε και να εκτυπώσετε
σηµειώµατα προς τους κηδεµόνες, όπου αναφέρονται τα ελλιπή στοιχεία
και ζητείται η προσκόµιση δικαιολογητικών.
• Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία κάποιου µαθητή, κάντε κλικ στο γκρι
τετραγωνάκι στα αριστερά του ονόµατός του ώστε να εµφανιστεί ένα βέλος
και πατήστε το κουµπί 'Επεξεργασία καρτέλας µαθητή'.
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στράτος φ. κυριαζίδης

βασικά έντυπα

φύλλα ελέγχου ________________________________

• Τα Φύλλα Ηµερησίου Ελέγχου. Τα έχω σχεδιάσει έτσι, ώστε όλα τα στοιχεία
να βρίσκονται σε µία σελίδα.
• Έχετε την επιλογή για κενά (δίχως βαθµολογία) φύλλα και συµπληρωµένα
(µε τους βαθµούς τριµήνων)
• Σε κάθε κατηγορία:
• Μπορείτε να τα εκτυπώσετε κατά τµήµα, όλο το σχολείο ή και κατά σελίδα
µε τα ανάλογα κουµπιά.
• Για να εκτυπώσετε ορισµένα φύλλα:
o Κάντε Προεπισκόπηση. Ελέγξτε τον συνολικό αριθµό σελίδων
που αποτελούν την αναφορά σας.
Πιέζοντας το δεξί κουµπί στον επιλογέα σελίδων ώστε να µεταφερθείτε
στην τελευταία σελίδα.
o Πληκτρολογήστε στον επιλογέα
τους αριθµούς πρώτης και τελευταίας σελίδας που θέλετε να
εκτυπώσετε'.
o Πιέστε 'Εκτύπωση σελίδων τµήµατος' για να πάρετε αντίγραφο της
αναφοράς στον εκτυπωτή σας.
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_______________________ καταστάσεις βαθµολογίας

βασικά έντυπα

µ@θητολόγιο v 6.00

• Οι 'Καταστάσεις Βαθµολογίας' προορίζονται για συµπλήρωση από τους
εκπαιδευτικούς των βαθµών κάθε τριµήνου. Με βάση αυτές θα εισάγετε τη
βαθµολογία κάθε µαθητή στην καρτέλα του. Αφού η βαθµολογία
καταχωριστεί, µπορείτε να εκτυπώσετε και τις πλήρεις βαθµολογικές
καταστάσεις των τριµήνων που παράγουν συµπληρωµένες ΚΑΙ µε τη
βαθµολογία καταστάσεις κατά τµήµα και σειρά Αριθµού Μητρώου ώστε να
γραφτούν στο κανονικό Βιβλίο Μητρώου.
• Πιέστε ‘Προεπισκόπηση’ για να δείτε την κατάσταση που επιλέξατε.
• Για να εκτυπώσετε την κατάσταση βαθµολογίας ενός τµήµατος, επιλέξτε το
και πιέστε ‘Εκτύπωση’.
• Για να εκτυπώσετε µε µια κίνηση τις καταστάσεις όλων των τµηµάτων,
πιέστε 'Εκτύπωση όλων'.
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στράτος φ. κυριαζίδης

βασικά έντυπα

έλεγχοι τριµήνου_______________________________

• Οι 'Έλεγχοι Τριµήνου' εµφανίζονται ένας ή δυο ανά σελίδα (µην ξεχάσετε να
τους κόψετε!) ανάλογα µε την επιλογή που θα κάνετε. Τα στοιχεία είναι
πλήρη και εµφανίζονται αυτόµατα αν έχετε κάνει τις αναγκαίες καταχωρίσεις
στην καρτέλα του κάθε µαθητή. Εκτυπώστε, σφραγίστε και υπογράψτε.
Αυτό είναι όλο!
• Συµπληρώστε την ηµεροµηνία που θα εµφανίζεται στους ελέγχους
•
•
•
•
•

και επιλέξτε τρίµηνο, τάξη και τµήµα.
Πιέστε 'Προεπισκόπηση τµήµατος' για να δείτε τους ελέγχους.
Για να εκτυπώσετε τους ελέγχους ενός τµήµατος, επιλέξτε το και πιέστε
'Εκτύπωση τµήµατος'.
Για να εκτυπώσετε µε µια κίνηση τους ελέγχους όλων των τµηµάτων, πιέστε
'Εκτύπωση όλων'.
Για να εκτυπώσετε ορισµένες µόνο σελίδες:
-Κάντε προεπισκόπηση. Ελέγξτε τον συνολικό αριθµό σελίδων που
πιέζοντας το δεξί
αποτελούν την αναφορά σας
κουµπί στον επιλογέα σελίδων ώστε να µεταφερθείτε στην τελευταία σελίδα.

• -Πληκτρολογήστε στον επιλογέα
τους
αριθµούς πρώτης και τελευταίας σελίδας που θέλετε να εκτυπώσετε.
• -Πιέστε 'Εκτύπωση Σελίδων Τµήµατος' για να πάρετε αντίγραφο ελέγχων
στον εκτυπωτή σας.
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________________________________τίτλοι σπουδών

• Τα στοιχεία που εµφανίζονται στους Τίτλους είναι πλήρη και εµφανίζονται
αυτόµατα αν έχετε κάνει τις αναγκαίες καταχωρίσεις στην καρτέλα του
κάθε µαθητή. Εκτυπώστε, σφραγίστε και υπογράψτε. Αυτό είναι όλο!
• Ενηµερώστε πρώτα τα τέσσερα τελευταία πεδία στην καρτέλα 'Φοίτηση'
κάθε µαθητή. Μην αλλάξετε το 'Ενεργός' στους µαθητές της Έκτης τάξης.
Αυτό θα γίνει αυτόµατα µε τις 'Προαγωγές'.
• Συµπληρώστε την ηµεροµηνία που θα εµφανίζεται στους Τίτλους (πάντα
µε διψήφιους αριθµούς π.χ. 150699) και επιλέξτε τάξη.
• Πιέστε ‘Προεπισκόπηση’ για να δείτε τους τίτλους
• Για να εκτυπώσετε:
o Για να εκτυπώσετε µε µια κίνηση τους τίτλους όλων των τµηµάτων,
πιέστε 'Εκτύπωση Σχολείου'.
o Για να εκτυπώσετε µε µια κίνηση τους τίτλους µιας τάξης, πιέστε
'Εκτύπωση τάξης'.
o Για να εκτυπώσετε ορισµένες σελίδες:
o Κάντε προεπισκόπηση. Ελέγξτε τον συνολικό αριθµό σελίδων που
αποτελούν τους Τίτλους της τάξης πιέζοντας το δεξί κουµπί στον
επιλογέα σελίδων
ώστε να µεταφερθείτε
στην τελευταία σελίδα.

βασικά έντυπα

µ@θητολόγιο v 6.00

o Πληκτρολογήστε στον επιλογέα
τους αριθµούς
πρώτης και τελευταίας σελίδας που θέλετε να εκτυπώσετε
o Πιέστε 'Εκτύπωση σελίδων τάξης' για να πάρετε αντίγραφο των
σελίδων που ορίσατε.
• Επιπρόσθετα για τη ΣΤ' τάξη:
o Πιέστε 'Προεπισκόπηση αναµνηστικών' για να δείτε ή 'Εκτύπωση
αναµνηστικών' για να πάρετε αντίγραφο ειδικών τίτλων σπουδών που
µπορεί να δοθούν στους απολυόµενους µαθητές ως ενθύµιο.
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στράτος φ. κυριαζίδης

βασικά έντυπα

καταστάσεις α’ ________________________________

• Τα κουµπιά της καρτέλα αυτής δίνουν κατευθείαν έντυπο:
 Αριστούχοι Ε' τάξης: Κατάλογος των µαθητών της Ε' τάξης µε τελικό
βαθµό '10'. Σηµειώνονται οι µαθητές που βγάζουν 'καθαρό' δεκάρι και
ταξινοµούνται κατά τµήµα. Με βάση την κατάσταση αυτή, θα επιλεγούν οι
σηµαιοφόροι.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκτυπώστε την κατάσταση 'Αριστούχων Ε' τάξης' τον Ιούνιο
ΑΦΟΥ συµπληρώσετε την πλήρη βαθµολογία όλων των τριµήνων και ΠΡΙΝ
κάνετε προαγωγές!
 Αριστούχοι ΣΤ' τάξης: Κατάλογος των µαθητών της ΣΤ' τάξης µε τελικό
βαθµό '10'. Παρουσιάζει πόσα δεκάρια και πόσα εννιάρια έχει ο καθένας.
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για απονοµή βραβείων.
 Σηµαιοφόροι: Ένας πίνακας δίχως στοιχεία όπου µπορείτε να
συµπληρώσετε τα αποτελέσµατα της κλήρωσης για επιλογή
σηµαιοφόρων.
 Α' τάξη: Κατάσταση εγγραφέντων στην Α' τάξη. Μπορεί να
χρησιµοποιηθεί για την κατανοµή των µαθητών σε τµήµατα.
 Ανίχνευση: Έντυπο µε κατάλογο των µαθητών της Β' τάξης όπου θα
σηµειωθούν οι επιδόσεις τους κατά την Ανίχνευση Ταλέντων.
 Ξένη γλώσσα: Έντυπες βεβαιώσεις για επιλογή δεύτερης ξένης
γλώσσας στο Γυµνάσιο.
 Ξένη γλώσσα 2: Έντυπο µε τους µαθητές της ΣΤ' τάξης, για καταγραφή
των προτιµήσεων δεύτερης γλώσσας.
 Αδέρφια: Κατάσταση µε τα αδέρφια του σχολείου
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 Κηδεµόνες: Κατάσταση κηδεµόνων. Θα πρέπει να είναι
συµπληρωµένο το ανάλογο πεδίο στην καρτέλα 'Κηδεµόνες'.
 Στοιχεία ΣΤ': Έντυπο επιβεβαίωσης στοιχείων των απολυοµένων
µαθητών.
 Κατά τάξη: Είναι το ίδιο έντυπο που αναφέρεται στην Αλλαγή Αριθµού
Μητρώου.
 Ευρετήριο: Αλφαβητικό ευρετήριο όλων των µαθητών που φοιτούν
στο σχολείο.
 ∆ιευθύνσεις: Κατάσταση µαθητών κατά διεύθυνση κατοικίας.
 Οφθαλµολογική: Τα έντυπα οφθαλµολογικής εκτίµησης του κέντρου
‘Ουράνιο Τόξο’ για τη Β’ τάξη.
 Γνωµατεύσεις: Οι ιατρικές γνωµατεύσεις για τη συµµετοχή στη
Γυµναστική των µαθητών Β’ και ∆’ τάξης.
 ∆υναµολόγιο: Ο αριθµό των µαθητών κατά φύλο και συνολικά σε
τµήµατα και τάξεις
• Επιλέξτε από τη λίστα και:
• Πιέστε ‘Προεπισκόπηση’ θα δείτε την αναφορά
• Πιέστε ‘Εκτύπωση’ για να πάρετε αντίγραφο της αναφοράς στον εκτυπωτή
σας.

βασικά έντυπα

µ@θητολόγιο v 6.00
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στράτος φ. κυριαζίδης

βασικά έντυπα

καταστάσεις β’ ________________________________

• Πιέζοντας κάποιο από τα παραπάνω κουµπιά, τα στοιχεία εµφανίζονται σε
εύχρηστη φόρµα απ' όπου µπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία των
µαθητών ή να τα εκτυπώσετε:
 Εξωτερικού: Μαθητές που προέρχονται από το εξωτερικό
 Τάξη Υποδοχής: Μαθητές που προέρχονται από το εξωτερικό και
φοιτούν στην Τάξη Υποδοχής Παλιννοστούντων.
 ∆υσκολίες Μάθησης: Μαθητές µε χρόνια µαθησιακά προβλήµατα
 Ειδική Τάξη: Μαθητές που φοιτούν στην Ειδική Τάξη.
 Τσιγγάνοι: Μαθητές που είναι Τσιγγανόπαιδες.
 Προβλήµατα Υγείας: Μαθητές µε χρόνια προβλήµατα υγείας
 Ολοήµερο: Μαθητές που φοιτούν και στο Ολοήµερο σχολείο.
 Συνοδεύονται: Μαθητές που φεύγουν από το σχολείο µε κάποιον
συνοδό
 Επιλέξτε από τη λίστα και πιέστε ‘Άνοιγµα Φόρµας’
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__________________________________ µαθητολόγια

βασικά έντυπα

µ@θητολόγιο v 6.00

• Η πιο κοπιαστική γραφική δουλειά, η σύνταξη των Μαθητολογίων κάθε
τµήµατος / τάξης και η ανανέωσή τους κάθε φορά που γίνεται κάποια
αλλαγή, γίνεται τώρα παιχνιδάκι! Απλά επιλέξτε τάξη και τµήµα από το
ανάλογο πεδίο επιλογής.
• Πιέστε ‘Προεπισκόπηση’ για να δείτε την αναφορά
• Πιέστε ‘Εκτύπωση’ για να πάρετε αντίγραφο της αναφοράς στον εκτυπωτή
σας.
• Πιέστε 'Εκτύπωση σχολείου' για να εκτυπωθούν οι καταστάσεις όλων των
τµηµάτων ή τάξεων.
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στράτος φ. κυριαζίδης

πιστοποιητικά

πιστοποιητικά και βεβαιώσεις ___________________

• Από την καρτέλα αυτή, µπορείτε να παράγετε:
• Πιστοποιητικό Σπουδών: Τα γνωστά Πιστοποιητικά Εξωσχολικής
Χρήσης
• Πιστοποιητικό Ιστορικού Σπουδών: Παρόµοιο µε το παραπάνω.
Περιλαµβάνει και αναλυτική παρουσίαση όλων των ετών φοίτησης του
µαθητή.
• Πιστοποιητικό Παρακολούθησης: ∆εν θα το βρείτε στα προβλεπόµενα
από το Π.∆. 201/98 έγγραφα αλλά το ζητούν συχνά οι κηδεµόνες των
παλιννοστούντων µαθητών.
• Βεβαίωση Κέντρου Νεότητας: Βεβαίωση που απαιτείται για εγγραφή
του µαθητή σε Κέντρο Νεότητας.
• Επιλέξτε από τη λίστα και πιέστε ‘Άνοιγµα Φόρµας’
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____________ πιστοποιητικό σπουδών και ιστορικού

• Πιστοποιητικά Σπουδών: Τα γνωστά Πιστοποιητικά Εξωσχολικής
Χρήσης
• Πιστοποιητικό Ιστορικού Σπουδών: Παρόµοιο µε το παραπάνω.
Περιλαµβάνει και αναλυτική παρουσίαση όλων των ετών φοίτησης του
µαθητή.
• Επιλέξτε το όνοµα του µαθητή από τον επιλογέα καταχώρισης

πιστοποιητικά

µ@θητολόγιο v 6.00

πληκτρολογώντας µέσα στο πεδίο ή
κάνοντας κλικ στο τριγωνάκι δεξιά.
• Όλα τα στοιχεία που απαιτούνται θα συµπληρωθούν αυτόµατα.
• Πιέστε ‘Προεπισκόπηση’ για να δείτε το Πιστοποιητικό.
• Πιέστε ‘Εκτύπωση’ για να πάρετε αντίγραφο του Πιστοποιητικού στον
εκτυπωτή σας.
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στράτος φ. κυριαζίδης

πιστοποιητικά

βεβαίωση φοίτησης ____________________________

• Το Πιστοποιητικό αυτό, δεν θα το βρείτε στα προβλεπόµενα από το Π.∆.
201/98 έγγραφα αλλά το ζητούν συχνά οι κηδεµόνες των παλιννοστούντων
µαθητών.
• Επιλέξτε το όνοµα του µαθητή από τον επιλογέα καταχώρισης
πληκτρολογώντας µέσα στο πεδίο ή
κάνοντας κλικ στο τριγωνάκι δεξιά.
• ∆ιορθώστε αν χρειάζεται τα εµφανιζόµενα στοιχεία και επιλέξτε την ιδιότητα
του αιτούντα.
• Πιέστε ‘Προεπισκόπηση’ για να δείτε το Πιστοποιητικό.
• Πιέστε ‘Εκτύπωση’ για να πάρετε αντίγραφο του Πιστοποιητικού στον
εκτυπωτή σας.
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___________________ βεβαίωση για κέντρα νεότητας

πιστοποιητικά

µ@θητολόγιο v 6.00

• Τη βεβαίωση αυτή, τη ζητούν συχνά οι κηδεµόνες για να γράψουν τα
παιδιά τους στα Κέντρα Νεότητας.
• Επιλέξτε το όνοµα του µαθητή από τον επιλογέα καταχώρισης
πληκτρολογώντας µέσα στο πεδίο ή
κάνοντας κλικ στο τριγωνάκι δεξιά.
• Συµπληρώστε τα απαιτούµενα στοιχεία.
• Πιέστε ‘Προεπισκόπηση’ για να δείτε το Πιστοποιητικό.
• Πιέστε ‘Εκτύπωση’ για να πάρετε αντίγραφο του Πιστοποιητικού στον
εκτυπωτή σας.
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στράτος φ. κυριαζίδης

µετεγγραφές

µετεγγραφές __________________________________

• Η διαδικασία µετεγγραφής µαθητών προς άλλο σχολείο απλοποιείται.
Πιέστε το κουµπί 'Έγγραφα µετεγγραφής'
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__________________________ έγγραφα µετεγγραφής

µετεγγραφές

µ@θητολόγιο v 6.00

• Κάντε πρώτα τις αναγκαίες καταχωρίσεις στην καρτέλα 'Φοίτηση' της
φόρµας 'Ενεργοί Μαθητές' (Τελευταία τάξη, βαθµό, Αριθµό βιβλίου Π.Σ.
κλπ). Μην διώξετε ακόµη το τσεκάρισµα από το 'Ενεργός'.
• Επιλέξτε το όνοµα του µαθητή από τον επιλογέα καταχώρισης
πληκτρολογώντας µέσα στο πεδίο ή
κάνοντας κλικ στο τριγωνάκι δεξιά.
• Αν χρειαστεί, διορθώστε τις ηµεροµηνίες έναρξης (συνήθως 11
Σεπτεµβρίου) και διακοπής (συνήθως η ηµεροµηνία σύνταξης του
εγγράφου) φοίτησης και συµπληρώστε το όνοµα του αιτούντα, τον αριθµό
και τον τίτλο του σχολείου όπου πρόκειται να φοιτήσει. Τα υπόλοιπα
στοιχεία των εντύπων θα εµφανιστούν αυτόµατα.
• Επιλέξτε κάποιο από τα έγγραφα της λίστας και πιέστε ‘Προεπισκόπηση’
για να τα δείτε ή ‘Εκτύπωση’ για να πάρετε αντίγραφό τους στον εκτυπωτή
σας.
• Επιλέγοντας «Όλα (µόνον εκτύπωση)» και κάνοντας κλικ στο ‘Εκτύπωση’
θα εκτυπωθούν όλα τα έγγραφα της λίστας
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στράτος φ. κυριαζίδης

µετεγγραφές
50

• Μόλις εκτυπώσετε τα έγγραφα, µπορείτε να διώξετε το τσεκάρισµα από το
'Ενεργός' στην καρτέλα 'Φοίτηση'
• Είναι καλή πρακτική, να στέλνετε τα παρακάτω έγγραφα στο σχολείο που
θα δεχτεί τον µαθητή σας:
1. Αποδεικτικό µετεγγραφής
2. ∆ιαβιβαστικό αποστολής εγγράφων
3. Ενηµερωτικό παραλαβής των εγγράφων που θα επιστραφεί σε σας.
4. Το Φύλλο Ηµερησίου Ελέγχου
5. Την καρτέλα στοιχείων µαθητή
6. Την ιατρική βεβαίωση για τη Φυσική Αγωγή
7. Γνωµάτευση διαγνωστικής οµάδας (αν υπάρχει)
8. ∆ικαστική απόφαση κηδεµονίας (αν υφίσταται)
9. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σας έχει προσκοµιστεί από τους
κηδεµόνες όπως τα πρωτότυπα των πιστοποιητικών αλλοδαπών
µαθητών.

__________________________ διδακτικό προσωπικό

άλλα έντυπα

µ@θητολόγιο v 6.00

• Αν έχετε συµπληρώσει τα στοιχεία του διδακτικού προσωπικού στη φόρµα
Στοιχεία Εκπαιδευτικών' τότε µπορείτε από αυτήν την καρτέλα να πάρετε
τις εξής καταστάσεις:
9 Κατάσταση: Όλοι οι ενεργοί εκπαιδευτικοί κατά τµήµα / τάξη όπου
διδάσκουν
9 Στοιχεία: Πλήρη στοιχεία µε Α.Φ.Μ., Αριθµό ταυτότητας, έτη
υπηρεσίας κλπ
9 Ωράριο: Παραθέτονται οι εκπαιδευτικοί κατ' απόλυτη σειρά
αρχαιότητας µε το εβδοµαδιαίο ωράριό τους
9 Αρχαιότητα: Παραθέτονται οι εκπαιδευτικοί κατά σειρά κτήσης
οργανικής στο σχολείο.
9 ∆ιευθύνσεις: Οι διευθύνσεις κατοικίας των ενεργών εκπαιδευτικών.
9 Θερινή διαµονή: Οι διευθύνσεις θερινής κατοικίας των ενεργών
εκπαιδευτικών σύµφωνα µε τον Πίνακα 2 που στέλνει η ∆ιεύθυνση
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
9 Τοποθετηµένοι εδώ: Κατάλογος των αναπληρωτών και όσων
υπηρετούν στο σχολείο σας µε προσωρινή τοποθέτηση.
9 Αποσπασµένοι αλλού: Κατάλογος των εκπαιδευτικών µε οργανική
στο σχολείο σας και είναι αποσπασµένοι σε άλλο σχολείο.
9 Απογραφή Β3: Στατιστικό έντυπο που ζητείται κατά καιρούς.
• Επιλέξετε ένα έντυπο από τη λίστα και:
 Πιέστε ‘Προεπισκόπηση’ για να δείτε την κατάσταση.
 Πιέστε ‘Εκτύπωση’ για να πάρετε αντίγραφο της κατάστασης στον
εκτυπωτή σας.
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στράτος φ. κυριαζίδης

άλλα έντυπα

στατιστικά ____________________________________

• Με τη λήξη του σχολικού έτους, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία µας ζητά να
συµπληρώσουµε το λεγόµενο …'σεντόνι'. Βέβαια από τον Ιούνιο του '99 το
'σεντόνι' έγινε βιβλιαράκι και τα ζητούµενα στοιχεία άλλαξαν. Οι αναφορές
που µπορείτε να δείτε ή να εκτυπώσετε από εδώ, σας παρουσιάζουν όλα τα
απαιτούµενα στοιχεία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Πίνακες ∆1, ∆2 και ∆3, ∆4, ∆5 είναι αρκούντως πολύπλοκοι
και σε αργούς υπολογιστές µπορεί να καθυστερήσει η εµφάνισή τους. Αν
δείτε κάτι τέτοιο, προτιµήστε την απευθείας εκτύπωση.
• Επιπλέον, µπορείτε να δείτε καταστάσεις µε τους µαθητές που γράφτηκαν
την τρέχουσα σχολική χρονιά µε µετεγγραφή από άλλο σχολείο ή έφυγαν
προς άλλη σχολική µονάδα.
• Επιλέξετε ένα έντυπο από τη λίστα και:
• Πιέστε ‘Προεπισκόπηση’ για να δείτε την κατάσταση.
• Πιέστε ‘Εκτύπωση’ για να πάρετε αντίγραφο της κατάστασης στον εκτυπωτή
σας.
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______________________________________ έγγραφα

• Τα περισσότερα σχολεία που έχουν υπολογιστή, διαθέτουν και κάποιον
κειµενογράφο. Αρκετοί συνάδελφοι όµως, δεν έχουν τον χρόνο να
κάτσουν και να 'µάθουν' τα µυστικά του. Ο απλός κειµενογράφος του
µ@θητολογίου σας επιτρέπει να συντάξετε γρήγορα τα έγγραφά σας και
να τα κρατήσετε αρχειοθετηµένα ως πρότυπα για µελλοντική χρήση.
• Από εδώ θα πάρετε µια πλήρη κατάσταση / διαβιβαστικό των Τίτλων
Σπουδών των µαθητών της ΣΤ' τάξης προς το Γυµνάσιο που θα
φοιτήσουν, τον πίνακα εγγραφέντων µαθητών και τις αποδείξεις
πληρωµής συνδροµών στο σύλλογο γονέων & κηδεµόνων.
• Τέλος, µπορείτε να συντάξετε διάφορους τύπους αιτήσεων για όλους τους
εκπαιδευτικούς του σχολείου.
• Επιλέξτε από τη λίστα και πιέστε ‘Άνοιγµα Φόρµας’.

δηµιουργία εγγράφων

µ@θητολόγιο v 6.00
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δηµιουργία εγγράφων
54

κατάσταση απολυοµένων _______________________

• Αφού κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις στα πεδία, πιέστε ' Καταχώριση'
για να αποθηκευτούν οι αλλαγές. Θα χρειαστεί να αλλάξετε την ηµεροµηνία,
τον αριθµό πρωτοκόλλου, τον αριθµό της εγκυκλίου, τον αριθµό των
µαθητών και τα σχολικά έτη διδασκαλίας της ξένης γλώσσας.
• Το έγγραφο που δηµιουργείται από αυτήν την φόρµα, περιλαµβάνει τα
παραπάνω στοιχεία και πλήρη κατάλογο των µαθητών της ΣΤ' τάξης.
• Πιέστε ‘Προεπισκόπηση’ για να δείτε το έγγραφο.
• Πιέστε ‘Εκτύπωση’ για να πάρετε αντίγραφο του εγγράφου στον εκτυπωτή
σας.

________________________ κατάσταση εγγραφέντων

• Αφού κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις στα πεδία, πιέστε ' Καταχώριση'
για να αποθηκευτούν οι αλλαγές.
• Το έγγραφο που δηµιουργείται από αυτήν την φόρµα, περιλαµβάνει τα
παραπάνω στοιχεία και πλήρες δυναµολόγιο κατά τάξη και φύλο.
• Πιέστε ‘Προεπισκόπηση’ για να δείτε το έγγραφο.
• Πιέστε ‘Εκτύπωση’ για να πάρετε αντίγραφο του εγγράφου στον εκτυπωτή
σας.

δηµιουργία εγγράφων

µ@θητολόγιο v 6.00
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δηµιουργία εγγράφων
56

αποδείξεις συλλόγου γ & κ ______________________

• Αφού κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις στα πεδία, πιέστε ' Καταχώριση'
για να αποθηκευτούν οι αλλαγές. Θα χρειαστεί να αλλάξετε την επωνυµία
του συλλόγου, το σχολικό έτος, ίσως το κείµενο και φυσικά τα ονόµατα..
• Πιέστε ‘Προεπισκόπηση’ για να δείτε το έγγραφο.
• Πιέστε ‘Εκτύπωση’ για να πάρετε αντίγραφο του εγγράφου στον εκτυπωτή
σας.

______________________κειµενογράφος και αιτήσεις
• Πιέζοντας το τριγωνάκι στα
δεξιά του επιλογέα που
βρίσκεται στην κορυφή της
φόρµας,
µπορείτε
να
επιλέξετε κάποιο από τα
έγγραφα που (ενδεικτικά) έχω
συµπεριλάβει εδώ.
• Αν θέλετε να δηµιουργήσετε
νέα
καταχώριση,
απλά
συµπληρώστε τα στοιχεία στα
διάφορα πεδία και πατήστε
'Καταχώριση' ώστε το νέο σας
έγγραφο να καταχωριστεί στο
αρχείο.
• Πιέστε ‘Προεπισκόπηση’ για να δείτε το έγγραφο.
• Πιέστε ‘Εκτύπωση’ για να πάρετε αντίγραφο του εγγράφου στον εκτυπωτή
σας.

• Επιλέξτε
εκπαιδευτικό και θέµα άδειας
• ∆ιορθώστε τα στοιχεία παραλήπτη και
το κείµενο

δηµιουργία εγγράφων

µ@θητολόγιο v 6.00

• Πιέστε ‘Προεπισκόπηση’ για να δείτε το
έγγραφο.
• Πιέστε
‘Εκτύπωση’
για
να
πάρετε
αντίγραφο του εγγράφου στον εκτυπωτή
σας.
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κατάλογοι

κατάλογοι ____________________________________

• Η καρτέλα αυτή σας δίνει πρόσβαση σε δυο µικρότερες βάσεις δεδοµένων.
Τον Κατάλογο σχολείων και τις Επαφές
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___________________________ κατάλογος σχολείων

κατάλογοι

µ@θητολόγιο v 6.00

• Εδώ µπορείτε να καταχωρίσετε τα σχολεία της περιφέρειάς σας.
• Για την καταχώριση ισχύουν τα ίδια µε τις λοιπές φόρµες του
προγράµµατος.
• Πιέστε ‘Προεπισκόπηση’ για να δείτε το έγγραφο.
• Πιέστε ‘Εκτύπωση’ για να πάρετε αντίγραφο του εγγράφου στον εκτυπωτή
σας.
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κατάλογοι

επαφές _______________________________________

• Εδώ µπορείτε να καταχωρίσετε στοιχεία προσωπικών επαφών.
• Για την καταχώριση ισχύουν τα ίδια µε τις λοιπές φόρµες του
προγράµµατος.
• Πιέστε ‘Προεπισκόπηση’ για να δείτε το έγγραφο.
• Πιέστε ‘Εκτύπωση’ για να πάρετε αντίγραφο του εγγράφου στον εκτυπωτή
σας.
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___________________________________ προαγωγές

προαγωγές

µ@θητολόγιο v 6.00

• Προαγωγές θα κάνετε µετά το τέλος της σχολικής χρονιάς (κατά
προτίµηση στα τέλη Σεπτέµβρη της νέας χρονιάς), ΠΡΙΝ γράψετε τους
νέους µαθητές της Α' τάξης και ΑΦΟΥ:
o έχετε συµπληρώσει όλα τα πεδία που αφορούν τη βαθµολογία και τη
φοίτηση των µαθητών.
o έχετε εκτυπώσει Τίτλους και Αριστούχους Ε' και ΣΤ' τάξης.
• Αφού τελειώσετε, κρατήστε αντίγραφο του προγράµµατος. Πώς;
• Στη συνέχεια πατήστε το κουµπί 'Λήξη Σχολικού Έτους'. Απαντήστε θετικά
('Ναι') στο µήνυµα που θα εµφανιστεί. Αν όλα πάνε καλά, θα δείτε σχετικό
µήνυµα. Αν όχι, επαναφέρετε το αντίγραφο και ελέγξτε για λάθη στις
καρτέλες µαθητών.
• Με αυτόν τον τρόπο:
o Καθαρίζεται η βαθµολογία τριµήνων πλην αυτής των απολυοµένων.
o Απολύονται οι µαθητές της έκτης τάξης και περνούν στο Βιβλίο
Παρελθόντων Ετών.
o Προάγονται οι υπόλοιπους µαθητές και ενηµερώνονται τα πεδία
φοίτησής τους.
o Μένει η Α' τάξη άδεια.
• Μόλις η διαδικασία ολοκληρωθεί, κάντε έλεγχο εµφανίζοντας µαθητολόγια
τάξεων. Αν κάτι δεν πήγε καλά, επαναφέρετε το αντίγραφο που έχετε
κρατήσει.
• Αφού βεβαιωθείτε πως όλα είναι εντάξει, βρείτε τους µαθητές που τυχόν
έµειναν στάσιµοι και αλλάξτε την τάξη τους και τις χρονιές φοίτησης.
• Τώρα µπορείτε να εισάγετε τα στοιχεία των νέων εγγραφέντων στην Α'
τάξη.
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__________________________ διαχείριση βιβλιοθήκης

βιβλιοθήκη

µ@θητολόγιο v 6.00

Ένας από τους νεωτερισµούς της έκδοσης 6 είναι και η διαχείριση της
σχολικής βιβλιοθήκης. Καταβλήθηκε µεγάλος κόπος ώστε να παρέχεται η
µέγιστη δυνατή ευκολία παράλληλα µε πλούτο επιλογών.
Από την πρώτη κιόλας οθόνη, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να
µεταφερθεί στις φόρµες για Καταχώριση Βιβλίων, Καταχώριση Εκδοτών,
Καταχώριση Συγγραφέων και ∆ιαχείριση ∆ανεισµού Βιβλίων.
•
Επίσης, εµφανίζονται όλα τα διαθέσιµα έντυπα για να τα δείτε ή να τα
εκτυπώσετε:
• Βιβλία κατά κατηγορία
• Βιβλία κατά κώδικα
• Βιβλία κατά Αριθµό Βιβλίου Βιβλιοθήκης
• Βιβλία κατά Εκδότη
• Βιβλία κατά Συγγραφέα
• Βιβλία κατά Φοριαµό ώστε να ξέρετε τι είναι πού.
• Απολεσθέντα βιβλία για γρήγορο έλεγχο και αντιπαραβολή
• Ταυτότητα βιβλίων. Πλήρη στοιχεία για κάθε βιβλίο για την
προσωπική σας καρτελοθήκη.
• Καρτελάκια (µπρος και πίσω όψη). Μπαίνουν σε φάκελο στο
εσώφυλλο κάθε βιβλίου και πάνω τους αναγράφονται τα στοιχεία
όσων το δανείζονται.
• Ετικέτες ράχης βιβλίων. Τυπώστε τα σε αυτοκόλλητο χαρτί ή
ετικέτες.
• ∆ανεισµένα βιβλία. Κατάσταση όσων βιβλίων λείπουν µε τα στοιχεία
αυτών που τα δανείστηκαν.
• Βιβλία κατά δανειζόµενο. Κατάλογος όσων δανείστηκαν βιβλίο µε
αναφορά σε όλες τις συναλλαγές του µε τη βιβλιοθήκη.
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βιβλιοθήκη
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•

Κάρτες (ταυτότητες) για τους µαθητές. Όµορφες καρτέλες µε τα στοιχεία
κάθε µαθητή που λειτουργούν και ως κίνητρο για δανεισµό.

•
•
•

Επιλέξτε από τη λίστα και:
Πιέστε ‘Προεπισκόπηση’ για να δείτε το έγγραφο.
Πιέστε ‘Εκτύπωση’ για να πάρετε αντίγραφο του εγγράφου στον εκτυπωτή
σας.

____________________________καταχώριση βιβλίων

•
•
•
•

βιβλιοθήκη

µ@θητολόγιο v 6.00

Στο κάτω µέρος της φόρµας θα βρείτε δυο πεδία έρευνας που θα σας
βοηθήσουν να εντοπίσετε κάποιο βιβλίο µε τον κωδικό ή τον τίτλο του.
Καταχωρίστε τα βασικά στοιχεία του βιβλίου (Τίτλος, υπότιτλος,
συγγραφέας, εκδότης, έτη έκδοσης και απόκτησης, κατάσταση).
Σε περίπτωση που ο συγγραφέας ή ο εκδότης δεν υπάρχουν στη λίστα,
πατήστε τα µπλε κουµπιά µε το ‘Σ’ και το ‘Ε’ αντίστοιχα για να εισάγετε τα
στοιχεία τους. Στη συνέχεια επιλέξτε από τη λίστα.
Το τσεκάρισµα στο πεδίο ‘Υπάρχει’ θα αφαιρείται όταν διαπιστώνετε πως το
βιβλίο έχει χαθεί.
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βιβλιοθήκη
• Στην καρτέλα ‘Ταξινόµηση’ θα κατηγοριοποιήσουµε το βιβλίο και θα
δηµιουργήσουµε τον κωδικό αναγνώρισής του.
• ∆εν είστε αναγκασµένοι να χρησιµοποιήσετε το σύστηµα που προτείνω.
Μπορείτε να εφαρµόσετε δικό σας.
• Χρησιµοποίησα το δεκαδικό σύστηµα ταξινόµησης του Dewey που είναι
ευρέως διαδεδοµένο, σε δική µου µετάφραση των κατηγοριών και µε κάποιες
µικρές τροποποιήσεις από µέρους µου.
• Θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήµατα:
1. Επιλέξτε µια από τις 10 βασικές κατηγορίες στο πεδίο ‘Κατηγορία’. Αυτό
θα ορίσει τις εκατοντάδες στον κωδικό κατηγορίας (0-9xx)
2. Μετά από αυτήν την επιλογή, το πεδίο ‘Υποκατηγορία’ θα εµφανίσει τις
διαθέσιµες επιλογές για τη συγκεκριµένη κατηγορία. Επιλέξτε αυτή που
θέλετε. Αυτό θα ορίσει τις δεκάδες, µονάδες και τα δέκατα στον κωδικό
κατηγορίας. Π.χ. στον κωδικό 938.5 το 9 σηµαίνει ‘Ιστορία και
γεωγραφία’, το 3 ‘Ιστορία’, το 8 ‘Ιστορία Ελλάδας’ και το δεκαδικό 5
‘Ελεύθερο ελληνικό κράτος’.
3. Αν το βιβλίο είναι µέρος σειράς π.χ. τόµος εγκυκλοπαίδειας, τσεκάρουµε
το ‘Ανήκει σε σειρά’ και επιλέγουµε τον αριθµό που έχει ο συγκεκριµένος
τόµος σε αυτήν.
4. Στην κορυφή της φόρµας, στο πεδίο ‘Αριθµός βιβλίου’ καταγράφεται ο
αριθµός διαφορετικών τίτλων (όχι τόµων) της βιβλιοθήκης µας. Π.χ.
όλα τα βιβλία µιας εγκυκλοπαίδειας θα έχουν τον ίδιο αριθµό βιβλίου.
Πατήστε το κουµπί µε το µπλε ‘#’ για να αποδοθεί ο αριθµός στον τόµο.
Χρησιµοποιείστε το πράσινο και το κόκκινο βελάκι για να αυξοµειώσετε
τον αριθµό.
5. Στο τέλος, πατήστε το κουµπί µε το µπλε ‘#’ δίπλα στο πεδίο του
‘Κωδικού’ για να δηµιουργηθεί ο µοναδικός κωδικός του τόµου. Η µορφή
του θα είναι η εξής: 125-3/820.0 που σηµαίνει 125ος τίτλος, 3ος τόµος της
σειράς, Αγγλική Λογοτεχνία.
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• Τα υπόλοιπα πεδία της καρτέλας είναι αυτοεξηγούµενα
• Ειδικά στα πεδία ‘Έπιπλο’ και ‘Ράφι’ µπορείτε να εισάγετε και περιγραφική
καταχώριση π.χ. ‘Καφέ βιβλιοθήκη γραφείου’

βιβλιοθήκη

µ@θητολόγιο v 6.00

• Στην καρτέλα αυτή, εισάγουµε προαιρετικά µια σύντοµη περιγραφή και
περίληψη του βιβλίου

• Στην τελευταία καρτέλα της φόρµας, έχουµε τη δυνατότητα να δούµε και να
εκτυπώσουµε την ταυτότητα του βιβλίου, το καρτελάκι δανεισµού του και την
ετικέτα ράχης.
• Η δυνατότητα αυτή είναι χρήσιµη για µεµονωµένες εισαγωγές βιβλίων. Για
µεγαλύτερο αριθµό, προτιµήστε τις αντίστοιχες επιλογές της αρχικής φόρµας.
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βιβλιοθήκη

καταχώριση συγγραφέων _______________________

•

•
•
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Η ‘Βιβλιοθήκη’ του µαθητολογίου έχει ήδη καταχωρισµένους δεκάδες
συγγραφείς. Εµφανίζονται στην αλφαβητική λίστα στα αριστερά για να τους
επιλέξετε, µπορείτε, όµως, να τους βρείτε και από το πράσινο πεδίο έρευνας
στο κάτω µέρος της φόρµας.
Μετά την επιλογή, εµφανίζεται το βιογραφικό του συγγραφέα αλλά και τα
βιβλία του που είναι διαθέσιµα.
Φυσικά, µπορείτε να εισάγετε νέους κάνοντας κλικ στο κουµπί µε τον
αστερίσκο.

___________________________ καταχώριση εκδοτών

•

•
•

βιβλιοθήκη

µ@θητολόγιο v 6.00

Η ‘Βιβλιοθήκη’ του µαθητολογίου έχει ήδη καταχωρισµένους πολλούς
εκδότες και εκδοτικούς οίκους. Εµφανίζονται στην αλφαβητική λίστα στα
αριστερά για να τους επιλέξετε, µπορείτε, όµως, να τους βρείτε και από το
πράσινο πεδίο έρευνας στο κάτω µέρος της φόρµας.
Μετά την επιλογή, εµφανίζονται η επωνυµία, ο τόπος έκδοσης και η
ιστοσελίδα του εκδότη.
Φυσικά, µπορείτε να εισάγετε νέους κάνοντας κλικ στο κουµπί µε τον
αστερίσκο.
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βιβλιοθήκη

δανεισµός ____________________________________

• Ένα πρόγραµµα διαχείρισης σχολικής βιβλιοθήκης δε θα µπορούσε να µη
διαθέτει και µηχανισµό δανεισµού βιβλίων.
• Η διαδικασία είναι απλή και χρηστική:
∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ
1. Πατάµε το κουµπί νέας καταχώρισης (αυτό µε τον αστερίσκο)
2. Εντοπίζουµε το βιβλίο στη λίστα. Αρκεί να πληκτρολογήσουµε λίγα
γράµµατα από τον τίτλο του.
3. Κάνουµε κλικ στο κουµπί ‘∆’ ή ‘Μ’ αν αυτός που θα δανειστεί το βιβλίο
είναι δάσκαλος ή µαθητής αντίστοιχα. Η διπλανή λίστα θα εµφανίζει
αυτόµατα τους εκπαιδευτικούς ή τους µαθητές του σχολείου.
4. Επιλέγουµε το όνοµα που θέλουµε
5. Ως ηµεροµηνία δανεισµού, µπαίνει αυτόµατα η τρέχουσα αλλά µπορούµε
να την αλλάξουµε.
6. Πατάµε το κουµπί ‘Ενηµέρωση΄
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
1. Εντοπίζουµε το επιστρεφόµενο βιβλίο µε τον κωδικό
πληκτρολογώντας τον στο σχετικό πεδίο.
2. Πληκτρολογούµε την ηµεροµηνία επιστροφής µε τον γνωστό τρόπο
3. Τσεκάρουµε το τετράγωνο που υποδηλώνει την επιστροφή
4. Πατάµε το κουµπί ‘Ενηµέρωση΄
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του

_____________________ διαχείριση σχολικού ταµείου

ταµείο

µ@θητολόγιο v 6.00

Το υποπρόγραµµα ‘∆ιαχείριση Σχολικού Ταµείου’ δέχεται καταχωρίσεις για
όλες τις συναλλαγές του σχολείου και παράγει όλα τα αναγκαία έντυπα τόσο
για την καθηµερινή χρήση όσο και για τον ετήσιο απολογισµό.
• Από την πρώτη κιόλας φόρµα, έχετε τη δυνατότητα (εφόσον έχουν γίνει οι
αναγκαίες καταχωρίσεις) να παράγετε όλα τα έντυπα που αφορούν στον
ετήσιο απολογισµό. Το κουµπί µε το ερωτηµατικό σας παρέχει
πληροφορίες για τα απαραίτητα έγγραφα του απολογισµού.
• Επιλέξτε από τη λίστα και:
• Πιέστε ‘Προεπισκόπηση’ για να δείτε το έγγραφο.
• Πιέστε ‘Εκτύπωση’ για να πάρετε αντίγραφο του εγγράφου στον
εκτυπωτή σας.
• ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν αρχίσετε την καταχώριση στοιχείων, βεβαιωθείτε πως ο
υπολογιστής σας έχει ρυθµιστεί για απεικόνιση του Ευρώ ως νοµισµατικής
µονάδας.
• Επιλέξτε: ΈναρξηÆΡυθµίσειςÆΠίνακας ΕλέγχουÆΤοπικές Ρυθµίσεις
• Στην καρτέλα ‘Για προχωρηµένους’ επιλέξτε το Ευρώ (€) ως σύµβολο
νοµισµατικής µονάδας. Αν δεν είναι διαθέσιµο, θα πρέπει να
κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την κατάλληλη αναβάθµιση για το
λειτουργικό σας σύστηµα.

•
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ταµείο

παράµετροι ___________________________________

•

•

•
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Οι ρυθµίσεις αυτής της φόρµας θα γίνονται µια φορά το χρόνο πλην της
καταχώρισης του ποσού των καταθέσεων σε βιβλιάριο που θα γίνονται
όποτε θέλετε να εµφανίζεται σωστά το ισοζύγιο.
Καταχωρίστε στην καρτέλα ‘Στοιχεία’ το τρέχον Οικονοµικό Έτος και επιλέξτε
τον αριθµό των µελών της Σχολικής Επιτροπής.

Καταχωρίστε τα στοιχεία της Σχολικής Επιτροπής.

ταµείο

µ@θητολόγιο v 6.00

•
•

Στην καρτέλα αυτή, εισάγετε τα στοιχεία του προέδρου της Σ.Ε. και του
ταµία-υπολόγου που συνήθως είναι ο διευθυντής του σχολείου.
Οι ηµεροµηνίες εισάγονται µε τη µορφή 150103 όπως και στις υπόλοιπες
φόρµες του προγράµµατος

•

Εδώ καταχωρούνται όλα τα µέλη της Σ.Ε. Εφόσον έχετε συµπληρώσει τα
στοιχεία της προηγούµενης καρτέλας, ο πρόεδρος και ο ταµίας θα
εµφανιστούν αυτόµατα στις δυο πρώτες θέσεις.

•

Εδώ θα γράψετε τα στοιχεία που θα εµφανιστούν στα έντυπα του ετήσιου
απολογισµού. Χρησιµοποιείστε τη σύνταξη του υποδείγµατος ώστε να
‘δέσουν’ µε το τυποποιηµένο κείµενο των εγγράφων.
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ταµείο

κατηγορίες εσόδων ____________________________

• Οι κατηγορίες στις οποίες θα καταταγούν τα έσοδα της Σ.Ε.
• Ο πίνακας περιλαµβάνει ήδη αυτές που αναφέρονται στον ετήσιο πίνακα
απολογισµού.
• ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αλλάξετε την περιγραφή, τη σειρά και των κωδικό των
πρώτων εννιά κατηγοριών
• Αν χρειαστεί (πράγµα απίθανο) να προσθέσετε νέες, επιλέξτε ‘∆ηµιουργία’
και εισάγετέ τες κάτω από τις ήδη υπάρχουσες και δώστε κωδικό που να
είναι κατά ένα µεγαλύτερος από τον αµέσως προηγούµενο.
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_____________________________________________________________

_____________________________ κατηγορίες εξόδων

ταµείο

µ@θητολόγιο v 6.00

• Οι κατηγορίες στις οποίες θα καταταγούν τα έξοδα της Σ.Ε.
• Ο πίνακας περιλαµβάνει ήδη αυτές που αναφέρονται στον ετήσιο πίνακα
απολογισµού.
• ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αλλάξετε την περιγραφή, τη σειρά και των κωδικό των
πρώτων 13 κατηγοριών
• Αν χρειαστεί (πράγµα απίθανο) να προσθέσετε νέες, επιλέξτε ‘∆ηµιουργία’
και εισάγετέ τες κάτω από τις ήδη υπάρχουσες και δώστε κωδικό που να
είναι κατά ένα µεγαλύτερος από τον αµέσως προηγούµενο.
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ταµείο

προµηθευτές __________________________________

• Εδώ καταγράφονται οι εταιρίες, οι οργανισµοί και οι ιδιώτες από τους
οποίους προµηθεύεται αγαθά η Σ.Ε.
• Πρόσβαση σε αυτήν τη φόρµα θα έχετε και από την καρτέλα καταχώρισης
εξόδων.
• Αν σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του προγράµµατος,
θα πρέπει να κάνετε εδώ πλήρεις καταχωρίσεις µια που τα αναγραφόµενα
στοιχεία θα εµφανιστούν σε πρωτόκολλα παραλαβής, συµφωνητικά κλπ.
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____________________________ εµφάνιση ισοζυγίου

•
•
•
•

ταµείο

µ@θητολόγιο v 6.00

Μετά την καταχώριση εσόδων, εξόδων και καταθέσεων στο βιβλιάριο, η
φόρµα αυτή θα σας παρέχει ανά πάσα στιγµή µια ξεκάθαρη εικόνα της
οικονοµικής κατάστασης της Σ.Ε.
Ιδιαίτερα χρήσιµη θα είναι η εµφάνιση του ποσού των µετρητών που θα
πρέπει να έχετε στα χέρια σας εφόσον τα υπόλοιπα στοιχεία είναι σωστά.
Πρακτικά, τα µετρητά υπολογίζονται µε την αφαίρεση του ποσού που είναι
κατατεθειµένο στο βιβλιάριο από το ποσό του ισοζυγίου (που υπολογίζεται
αφαιρώντας τα έξοδα από τα έσοδα).
Το ισοζύγιο εµφανίζεται πράσινο αν είναι θετικό (τα έσοδα περισσότερα
από τα έξοδα) ή κόκκινο αν συµβαίνει το αντίθετο (τα έξοδα περισσότερα
από τα έσοδα).
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ταµείο

καταχώριση εσόδων ___________________________

• Ως πρώτο έσοδο, βάλτε το υπόλοιπο του προηγούµενου οικονοµικού έτους.
• Συνεχίστε προσθέτοντας τα στοιχεία κάθε νέου παραστατικού είσπραξης και
επιλέγοντας την κατηγορία στην οποία ανήκει.
• Κινηθείτε από πεδίο σε πεδίο πατώντας το TAB.
• Εισάγετε τα ποσά κανονικά, προσέχοντας τα δεκαδικά όπου υπάρχουν. Π.χ.
1200 ή 510,32
• Όταν µετακινηθείτε από το πεδίο του ποσού, αυτό θα εµφανιστεί µε
διαχωριστικό χιλιάδων και µε το σύµβολο του ευρώ. Π.χ. το 1250,23 θα
εµφανιστεί ως 1.250,23 €
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ταµείο

µ@θητολόγιο v 6.00

•
•

Εδώ είναι που θα πρέπει να δώσετε µεγαλύτερη προσοχή.
Καταχωρίστε κάθε έξοδο της Σ.Ε. ακολουθώντας τις οδηγίες που δόθηκαν
στην προηγούµενη ενότητα.
• Αν ο προµηθευτής ή αποδέκτης της πληρωµής δεν υπάρχει στη λίστα,
πατήστε το κουµπί µε το µπλε ‘Π’ ώστε να ανοίξει η σχετική φόρµα και να
τον καταχωρίσετε. Στη συνέχεια επιλέξτε τον κανονικά.
• Το κουµπί ‘Βοήθεια για τα Έξοδα’ παρέχει λεπτοµερείς πληροφορίες για το
ποσοστό παρακράτησης φόρου που θα πρέπει να επιλέξετε και για τα
έντυπα που θα πρέπει να εκτυπώσετε ανάλογα µε το χρώµα που θα πάρει
το πεδίο ‘Καθαρό ποσό’ ανάλογα µε το ύψος του ποσού που θα εισάγετε.
• Στη λίστα εντύπων, στο κάτω µέρος της φόρµας, θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε.
o Κάνετε κλικ στο κουτάκι στα αριστερά του εξόδου που θέλετε, επιλέξτε
από τη λίστα και:
o Πιέστε ‘Προεπισκόπηση’ για να δείτε το έγγραφο.
o Πιέστε ‘Εκτύπωση’ για να πάρετε αντίγραφο του εγγράφου στον
εκτυπωτή σας.
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________________ βλέπω 'κουτάκια' στην εκτύπωση!
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Βλέπω στην εκτύπωση αλλά και στην προεπισκόπηση εντύπων πως, όπου
υπάρχει κεφαλαίο τονισµένο γράµµα, εµφανίζεται άντ’ αυτού ένα τετράγωνο!
Τι συµβαίνει;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
∆εν είναι σφάλµα του µ@θητολογίου αλλά της εγκατάστασης των Windows.
Το µ@θητολόγιο χρησιµοποιούσε µέχρι και την έκδοση 5.1 δύο µόνο
γραµµατοσειρές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα συστήµατα µε Windows 95
και µεταγενέστερα: Την Arial και την MS Sans Serif. Η Arial αντικαταστάθηκε
µε τη Verdana.
Το παραπάνω πρόβληµα ανακύπτει :
1. Όταν κάποιο πρόγραµµα που εγκαταστήσαµε, αντικαθιστά τις
γραµµατοσειρές αυτές µε άλλες παλαιότερης σχεδίασης και
κωδικοσελίδας.
2. Όταν κάποιο πρόγραµµα που εγκαταστήσαµε ή απεγκαταστήσαµε,
"πειράξει"
τις
ρυθµίσεις
κωδικοσελίδας
και
αντιστοίχισης
γραµµατοσειράς-γλώσσας στο αρχείο win.ini
3. Πολλές φορές οφείλεται στην εγκατάσταση του Office 2000 αλλά 9 στις
10 είναι θέµα εκτυπωτή...
Θα µου πείτε, αφού είναι θέµα εκτυπωτή, γιατί βλέπω κουτάκια και στην
οθόνη; Είναι απλό. Τα Windows προσπαθούν να σας δείξουν τι θα
εκτυπωθεί.

απαντήσεις
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ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:
Από την έκδοση 5.2 και µετά, άλλαξα τη γραµµατοσειρά των εγγράφων σε
Verdana και δεν πρέπει, πλέον, να υπάρχει πρόβληµα. Αν όµως υπάρξει,
δοκιµάστε κάποια από τις παρακάτω προτάσεις:
Συνήθως το πρόβληµα λύνεται µε την παρακάτω επέµβαση στο µητρώο
(registry) των windows:
1. Πηγαίνετε Έναρξη, Ρυθµίσεις, Πίνακας Ελέγχου
2. Κάντε διπλό κλικ στο 'Εκτυπωτές'. Εντοπίστε το εικονίδιο που έχει
στην πάνω αριστερή του γωνία ένα µαύρο ρολόι και σηµειώστε
επακριβώς την ονοµασία του.
3. Πηγαίνετε Έναρξη, µετά Εκτέλεση, γράψτε regedit και πατήστε το ΟΚ.
4. Στο αριστερό παράθυρο:
• δ.κ. (διπλό αριστερό κλικ) στο HKEY_CURRENT_USER
• δ.κ. στο Software
• δ.κ. στο Microsoft
• δ.κ. στο Office
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• ανάλογα µε το Office που έχετε, θα δείτε διαφορετικά νούµερα π.χ. 8.0 ή
9.0
• Αν βλέπετε περισσότερα από ένα, κάντε δ.κ. στο µεγαλύτερο π.χ. στο 9.0
• δ.κ. στο Word
• Εντοπίστε το όνοµα του εκτυπωτή σας και κάντε µονό κλικ
• Κάντε δεξί κλικ στο ∆ΕΞΙΟ παράθυρο και επιλέξτε ΝΕΟ και µετά αριστερό
κλικ στη δεύτερη επιλογή (κάτω από το 'κλειδί'
• Στη σειρά που θα εµφανιστεί, πληκτρολογήστε flags
• Κάντε διπλό κλικ στο flags και στο νέο παράθυρο πληκτρολογήστε 8192
• Κλείστε το πρόγραµµα και κάντε επανεκκίνηση.

1.
2.

3.

4.
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Αν παρ' ελπίδα δε γίνει τίποτε, δείτε και τα παρακάτω:
Αν το πρόβληµα εµφανίζεται µόνο στην οθόνη, τότε θα πρέπει να
εγκαταστήσετε ξανά τους οδηγούς της κάρτας οθόνης.
Αν το πρόβληµα εµφανίζεται ΚΑΙ στην εκτύπωση, τότε θα πρέπει να
εγκαταστήσετε ξανά τους οδηγούς (drivers) του εκτυπωτή σας από το CD
που τον συνόδευε ή να αναζητήσετε νεώτερους. Πολλοί χρήστες "ξεχνούν"
να εγκαταστήσουν τους οδηγούς µια που τα windows βάζουν τους δικούς
τους
Αν το πρόβληµα δε λυθεί, πηγαίνετε Έναρξη/Ρυθµίσεις/Εκτυπωτές. Κάντε
δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή σας και επιλέξτε Ιδιότητες. Πατήστε το
'Λεπτοµέρειες' κατόπιν το 'Εκτύπωση σε ουρά' και επιλέξτε "RAW" ως
µέθοδο εκτύπωσης.
Πηγαίνετε Έναρξη/Εκτέλεση, δώστε sysedit και ok. Κλείστε τα
υποπαράθυρα που θ' ανοίξουν πλην του win.ini και ψάξτε την επικεφαλίδα
[FontSubstitutes]
Από κάτω, µεταξύ άλλων, θα πρέπει να υπάρχουν και τα εξής:
Arial Greek,161=Arial,161
Arial Greek,0=Arial,161
Verdana Greek,161=Verdana,161
Verdana Greek,0=Verdana,161
Αν υπάρχει οτιδήποτε άλλο για την Arial, σβήστε το και κάντε
αποθήκευση.
Αφού κάνετε τις παραπάνω αλλαγές/ελέγχους σβήστε το αρχείο
c:/windows/ttfcache και κάντε επανεκκίνηση.

__________ δεν βλέπω τα στοιχεία του σχολείου µου!
Για να γίνει σωστά εγκατάσταση παραµέτρων:
1. Κλείνουµε µ@θητολόγιο και Access.
2. Βεβαιωνόµαστε πως το µαθητολόγιο έχει εγκατασταθεί στον κατάλογο
c:\stratari
3. Τρέχουµε το πρόγραµµα παραµετροποίησης.
Όσοι είχαν ως τώρα παρόµοιο πρόβληµα µε τα στοιχεία τους, είτε δεν είχαν
κάνει σωστά την αρχική εγκατάσταση (βλέπε 2) είτε προσπαθούσαν να
βάλουν τις παραµέτρους µε ανοιχτά όσα αναφέρονται στο 1.
Αν παρ' όλα αυτά εξακολουθείτε να έχετε πρόβληµα, τρέξτε το πρόγραµµα
παραµέτρων και όταν σας ρωτήσει για το που θα εγκατασταθεί, βάλτε
c:\stratari2
Κατόπιν, πάρτε το αρχείο c:\stratari2\parametroi.mdb και µετακινήστε το
στον κατάλογο c:\stratari 'καπακώνοντας' το ήδη υπάρχον αρχείο.

απαντήσεις

µ@θητολόγιο v 6.00

________________________κάνω αναβάθµιση αλλά...
ΕΡΩΤΗΣΗ
Τρέχω το πρόγραµµα αναβάθµισης αλλά όταν µπαίνω στο µ@θητολόγιο
βλέπω πως έχω ακόµη την παλιά έκδοση...
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Αυτό συµβαίνει για δυο λόγους:
α) Έχετε ήδη τη νεώτερη έκδοση οπότε δεν ήταν απαραίτητη η αναβάθµιση
β) Εκτελέσατε το πρόγραµµα αναβάθµισης την ώρα που λειτουργούσε η
Access ή / και το µ@θητολόγιο. Κλείστε ΟΛΑ τα προγράµµατα που
'τρέχουν' και εκτελέστε ξανά το πρόγραµµα αναβάθµισης.
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µπορώ ν' αλλάξω τις εικόνες; ____________________
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Μπορώ να χρησιµοποιήσω δικό µου εθνόσηµο ή διακοσµητικό πλαίσιο στα
έγγραφα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Φυσικά. Η "µπορντούρα" των τίτλων όπως και το εθνόσηµο, ∆ΕΝ είναι
ενσωµατωµένα στα έγγραφα. Βρίσκονται στον κατάλογο C:\STRATARI\PIX ως
εικόνες. Συνεπώς µπορείτε να δηµιουργήσετε δικές σας εικόνες και να τις
χρησιµοποιήσετε αντί αυτών που προσφέρω.
Οι εικόνες που περιλαµβάνονται στο πακέτο είναι:
• apoysies.gif Εµφανίζεται

στο κάτω µέρος των Φύλλων Ηµερησίου

ελέγχου
• m.ico
Πρόκειται για το εικονίδιο της εφαρµογής
• plaisio.gif
Το γαλάζιο πλαίσιο που εµφανίζεται στους Τίτλους Σπουδών
• plaisio2.gif
Το γαλάζιο πλαίσιο που εµφανίζεται στους ελέγχους
Τριµήνου
• thireos.gif
Ο θυρεός (εθνόσηµο) της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.
Εµφανίζεται στα περισσότερα έγγραφα
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι νέες εικόνες θα πρέπει να έχουν τις ίδιες ακριβώς διαστάσεις,
το ίδιο όνοµα και να βρίσκονται στην ίδια θέση µε τις παλιές.

πίνακας ∆3 ___________________________________
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Ο πίνακας ∆3 στα 'Στατιστικά' δεν εµφανίζει στοιχεία. Γιατί;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ο πίνακας θα εµφανιστεί πλήρης, µόνον όταν θα έχετε καταχωρίσει τελικό
βαθµό σε όλους τους µαθητές. Αν θεωρείτε πως τους έχετε γράψει όλους,
ξανακοιτάξτε τους: Στην καρτέλα 'Φοίτηση' θα πρέπει να υπάρχει βαθµολογία
και στο έτος φοίτησης και στο αντίστοιχο πεδίο 'Βαθµός' κάτω δεξιά.
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_____________________ πρόβληµα στην ταξινόµηση
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Όταν εκτυπώνω το Ευρετήριο Μαθητών, παρατηρώ πως κάποια επίθετα
βγαίνουν χώρια από άλλα που αρχίζουν από το ίδιο γράµµα. Γιατί;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η Access, ακόµη και στην ελληνική έκδοση, θεωρεί πως τα τονισµένα
γράµµατα είναι διαφορετικά από τα άτονα. Αυτό συµβαίνει διότι κάθε
χαρακτήρας έχει τον δικό του αριθµό στον πίνακα ASCII. Έτσι, εµφανίζεται η
παρακάτω ταξινόµηση:
Α
Ανδρεάδης
Ανδρικόπουλος
Ά
Άρµεν
Β
Βασιλείου
...
Η µόνη λύση είναι να µην βάζετε τον τόνο στο πρώτο γράµµα του επιθέτου:
Αρµεν αντί Άρµεν.

απαντήσεις
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___________________________________ πρώτη τάξη
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Στην ‘Προτεινόµενη διαδικασία χρήσης’ γράφετε ότι θα ολοκληρώσουµε τις
εγγραφές της Α' τάξης τον Σεπτέµβρη. Θέλω οι µαθητές να γραφτούν στο
έντυπο Βιβλίο Μητρώου αλφαβητικά. Πώς θα το πετύχω αυτό αφού θα πρέπει
να στείλω Κατάσταση Εγγραφέντων τον Ιούνιο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η διαδικασία έχει ως εξής:
1. Στην περίοδο εγγραφών 1-15 Ιουνίου, καταχωρίζουµε κάθε νέα εγγραφή στο
Βιβλίο Ενεργών Μαθητών αφήνοντας τον Αριθµό Μητρώου κενό (0).
2. Στο διάστηµα 16-20 Ιουνίου, εκτυπώνουµε τον Πίνακα Εγγραφέντων
Μαθητών και τον στέλνουµε στον προϊστάµενο.
3. Από 1 ως και 10 Σεπτεµβρίου, καταγράφουµε µε τον ίδιο τρόπο τις τυχόν
εκπρόθεσµες εγγραφές.
4. Αµέσως µετά, εκτυπώνουµε αλφαβητική κατάσταση Α' Τάξης και µε βάση
αυτήν τη σειρά, συµπληρώνουµε και τους Αριθµούς Μητρώου.

85

στράτος φ. κυριαζίδης

απαντήσεις

αναβάθµιση ___________________________
Από την έκδοση 5 και µετά, απλά κατεβάστε την απαραίτητη αναβάθµιση από
τη σελίδα: http://stratari.gr/mathitologio/upgrade.html
Αν κατέχετε έκδοση του µ@θητολογίου προγενέστερη της 5, θα πρέπει:
α) Να συµπληρώσετε εκ νέου τη φόρµα σηµειώνοντας πως πρόκειται για
αναβάθµιση.
β) Να συµπιέσετε (χρησιµοποιώντας το WinZip) το αρχείο m@thitologio.mde
γ) Να µου στείλετε το συµπιεσµένο αρχείο µε email ή -το προτιµότερο- να το
ανεβάσετε σε τυχόν διαθέσιµη σε σας σελίδα δίνοντάς µου τη διεύθυνση για να
το κατεβάσω.
Το πολύ σε µια µέρα µετά τα παραπάνω, θα έχετε το αναβαθµισµένο
µ@θητολόγιο. Εξυπακούεται πως δε θα πρέπει να κάνετε νέες καταχωρίσεις
πριν το παραλάβετε.

δεν εµφανίζονται πλαίσια!_______________________
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Όταν τυπώνω τίτλους σπουδών ή ελέγχους, δε βλέπω το γαλάζιο
περίγραµµα που εµφανίζεται στα δείγµατα!
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η "µπορντούρα" των τίτλων όπως και το εθνόσηµο, ∆ΕΝ είναι
ενσωµατωµένα στα έγγραφα. Βρίσκονται στον κατάλογο C:\STRATARI\PIX
ως εικόνες. Συνεπώς:
1. Αν εµφανίζεται το εθνόσηµο αλλά όχι και η µπορντούρα (ή το
αντίστροφο), µάλλον έχετε διαγράψει τη σχετική εικόνα.
2. Αν δεν εµφανίζεται κανένα γραφικό, έχετε εγκαταστήσει την εφαρµογή
σε λάθος κατάλογο. Το µ@θητολόγιο θα πρέπει να βρίσκεται στον
κατάλογο
C:\STRATARI
και
οι
εικόνες
στον
κατάλογο
C:\STRATARI\PIX
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__________________δε βγαίνει σωστά ο µέσος όρος!
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Καταχωρώ βαθµούς τριµήνου αλλά ο Μέσος Όρος βγαίνει λάθος!
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
1. Στις τάξεις Γ' και ∆' δεν υπολογίζεται µέσος όρος διότι δεν προβλέπεται
από τις διατάξεις. Βάλτε λοιπόν το βαθµό (Α, Β, Γ, ∆) στα διδασκόµενα
µαθήµατα και αφήστε κενά τα υπόλοιπα όπως και τους µέσους όρους.
Επειδή ζητήθηκε, πρόσθεσα Τελικό Μέσο Όρο των τριών τριµήνων που
εµφανίζεται αυτόµατα.
2. Το πρόβληµα εµφανίζεται στους µέσους όρους της Ε' και Στ' τάξης όταν
υπάρχουν λάθη στην καταχώριση:
• Πρέπει να βάλετε παύλες σε όλα τα µη διδασκόµενα µαθήµατα αλλά και
στα κενά.
• Στο Εισαγωγή/Παραµετροποίηση θα πρέπει να ορίσετε τον ακριβή
αριθµό των διδασκοµένων µαθηµάτων.

απαντήσεις
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Αν όλα γίνουν σωστά, ο µέσος όρος θα εµφανιστεί κανονικά.

______________________ δεν εµφανίζονται µαθητής!
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Εκτυπώνω µαθητολόγιο τµήµατος και κάποιος µαθητής λείπει!
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Το πιθανότερο είναι να έχετε ξεχάσει να τον 'βάλετε' σε τµήµα. Ακόµη και αν η
τάξη (π.χ. η ∆') έχει ένα µόνον τµήµα, θα πρέπει να ορίσετε πως ο µαθητής
ανήκει στη ∆1 τάξη.
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‘σχεδόν καλά’ αντί για ‘άριστα’! ___________________
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Ενώ έχω βάλει 'Α' στη βαθµολογία ενός µαθητή, στον έλεγχο βλέπω 'Σχεδόν
καλά'!
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Έχετε περάσει το βαθµό 'Α' (ή 'Β') µε λατινικό πληκτρολόγιο. Βεβαιωθείτε
πως είστε στα ελληνικά (θα πρέπει να βλέπετε GR ή EL στη γραµµή
εργασιών των windows) και διορθώστε τη βαθµολογία στο Μητρώο Ενεργών
Μαθητών.

επαναφορά αντιγράφου _________________________
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Θέλω να επαναφέρω ένα παλιό αντίγραφο της βάσης. Πώς θα το κάνω;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Αν δεν το έχετε κάνει, εγκαταστήστε έκδοση 5.65 ή νεώτερη και φτιάξτε ένα
αντίγραφο ασφαλείας από το πεδίο 'Συντήρηση'. Στις νέες εκδόσεις του
µ@θητολογίου και στον φάκελο κάθε νέου αντιγράφου ασφαλείας (στον
φάκελο c:\backup), δηµιουργείται αυτόµατα το αρχείο epanafora.bat που µε
διπλό κλικ επαναφέρει τα παλιά αρχεία, καλύπτοντας τα τρέχοντα.
Επειδή τα παλιά σας αντίγραφα δεν περιέχουν το αρχείο αυτό, θα πρέπει να
το µεταφέρετε από κάποιο νέο.
1. Πηγαίνετε διαδοχικά στο 'Ο Υπολογιστής µου' - '∆ίσκος C' - 'Backup'.
2. Ανοίξτε τον φάκελο ενός αντιγράφου που φτιάξατε µε έκδοση 5.65 ή
νεώτερη.
3. Εντοπίστε το αρχείο 'epanafora.bat' και κάντε πάνω του δεξί κλικ. Στο
µενού που θα εµφανιστεί, επιλέξτε 'Αντιγραφή'.
4. Ανοίξτε τον φάκελο ενός παλιού αντιγράφου, κάντε δεξί κλικ σε κενό χώρο
και επιλέξτε 'Επικόλληση'.
5. Επαναλάβετε το προηγούµενο βήµα για όσα παλιά αντίγραφα έχετε.
6. Αν, τώρα, θελήσετε να επαναφέρετε οποιοδήποτε από τα αντίγραφά σας,
ανοίξτε το φάκελό του και κάντε διπλό κλικ στο 'epanafora.bat'.
7. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν κάνετε επαναφορά, χάνετε τα αρχεία µε τα δεδοµένα
που βλέπετε όταν ανοίγετε το µ@θητολόγιο.
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____________________________ επωνυµία σχολείου
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Κάνατε λάθος στην επωνυµία του σχολείου! ∆εν είναι '∆.Σ. 1ο Πόλης' αλλά '1ο
6θέσιο ∆.Σ. Πόλης'
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
∆εν είναι λάθος. Και το ότι αναγραφόταν επί χρόνια στα έγγραφα κάποιου
σχολείου δεν αποδεικνύει τίποτε.
Κατ' αρχήν, η επωνυµία που δίνει το Υπ.Ε.Π.Θ κατά την ίδρυση ενός σχολείου
είναι όπως την αναγράφω στις παραµέτρους που λαµβάνετε µε το
µ@θητολόγιο. Πέραν αυτού, ας το δούµε λίγο αναλυτικά:

απαντήσεις

µ@θητολόγιο v 6.00

• Η οργανικότητα ενός σχολείου δεν είναι και δεν µπορεί να είναι µέρος της

επωνυµίας του. Γιατί; ∆ιότι αλλάζει. Αλλαγή της επωνυµίας κάθε φορά που
αλλάζει η οργανικότητα θα δηµιουργούσε πολλά προβλήµατα (επιγραφή,
σφραγίδα, έκδοση τιµολογίων, ονοµασία Σχολικής Επιτροπής). Μπαίνει,
λοιπόν, µαζί µε τον τύπο του σχολείου και πριν από την επωνυµία. Π.χ.
6/θέσιο ∆ηµοτικό Σχολείο
• Η επωνυµία του σχολείου αποτελείται από τον αριθµό του (αν υπάρχει) και
τον τόπο ίδρυσής του. Οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό (ολοήµερο,
µειονοτικό, πιλοτικό κλπ) έπεται αυτών ή µπαίνει στον τύπο του σχολείου.
Π.χ. 1ο Πόλης Ολοήµερο 'Ο Ευεργέτης'
Εν κατακλείδι, το σωστό είναι:
• 6/θέσιο ∆ηµοτικό Σχολείο
• 1ο Πόλης Ολοήµερο 'Ο Ευεργέτης'

ή:
• 6/θέσιο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο
• 1ο Πόλης 'Ο Ευεργέτης'

Αν τα ανωτέρω αλλάξουν επίσηµα, θα αλλάξει και η εµφάνισή τους στο
µ@θητολόγιο.
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11 σεπτεµβρίου 1996: έκδοση 1.0
•
Πρώτη έκδοση για προσωπική χρήση. Κρατάει στοιχεία µαθητολογίου και τυπώνει
καταστάσεις τµηµάτων. Στα επόµενα δυο χρόνια εξελίχθηκε σε αρκετά πλήρη εφαρµογή.

ιστορικό

ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ

18 οκτωβρίου 1998: έκδοση 3.5
•
Η πρώτη έκδοση που βγαίνει στο διαδίκτυο. Σε σύντοµο διάστηµα, δώδεκα σχολεία
από όλη την Ελλάδα χρησιµοποιούν την εφαρµογή.
•
Το µ@θητολόγιο πλέον:
o
α) κρατάει ΟΛΑ τα στοιχεία που µπαίνουν στο βιβλίο µητρώου
o
β) κρατάει επαρκή στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.
o
γ) επιτρέπει τον εντοπισµό οποιουδήποτε µαθητή έχει καταγραφεί είτε φοιτά τώρα στο
σχολείο είτε όχι.
o
δ) Τυπώνει 28 διαφορετικά έντυπα:

Κατάσταση τάξης κατά φύλο ή αλφαβητικά

Κατάσταση τµήµατος κατά φύλο ή αλφαβητικά

Κατάσταση µαθητών που πήγαν 5.5 χρονών στην Α' τάξη

Αδέρφια

Κατάσταση µαθητών που προέρχονται από το εξωτερικό

Ιατρικές γνωµατεύσεις γυµναστικής

Αριστούχους Ε' και ΣΤ' τάξης

Φύλλα ελέγχου

∆υναµολόγιο

Ελέγχους τριµήνου

Τίτλους προόδου και σπουδών

Καταστάσεις εκπαιδευτικών, διευθύνσεις και θερινή διαµονή

Πιστοποιητικά σπουδών για εξωσχολική χρήση

Αποδεικτικό, αίτηση, διαβιβαστικό, βεβαίωση παραλαβής για µετεγγραφές
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15 ιανουαρίου 1999: έκδοση 4.0
• Οι υποδείξεις των συναδέλφων που χρησιµοποιούν το µ@θητολόγιο οδηγούν σε πλήρη
ανανέωση της εφαρµογής:
1. Το interface, ο 'τρόπος' δηλαδή που ο χρήστης δουλεύει, αλλάζει τελείως. Οι διαδοχικές
φόρµες και τα πολλά κουµπάκια αντικαθίστανται από µια ενιαία φόρµα που επιτρέπει την
άµεση πρόσβαση στις επιθυµητές λειτουργίας µέσω 'ετικετών' (tab strip)
2. Προστίθενται νέες θεµατικές κατηγορίες:
α) ∆ιασταύρωση στοιχείων για εύρεση διπλών εγγραφών ή ελλιπών στοιχείων
β) Απλός αλλά χρήσιµος κειµενογράφος.
γ) Ενσωµατώνεται λειτουργία άµεσης βοήθειας
3. Αλλάζει η καρτέλα καταχώρισης στοιχείων µαθητών. Τώρα τα δεδοµένα βρίσκονται σε
τρεις καρτέλες.
4. Αλλάζει η καρτέλα καταχώρισης στοιχείων εκπαιδευτικών. Προστίθενται πολλά νέα
στοιχεία.
2. Υπάρχει πλέον η δυνατότητα (όπου χρειάζεται) να γίνεται επιλογή των σελίδων που θα
εκτυπωθούν
3. Όπου χρειαζόταν, προστέθηκαν φόρµες εισαγωγής επιπλέον στοιχείων ώστε τα έντυπά
σας να µην χρειάζονται γράψιµο στο χέρι πέραν της υπογραφής και της σφραγίδας.
4. Ειδικός µηχανισµός ελέγχει και καταγράφει πόσα εννιάρια και δεκάρια έχουν οι
αριστούχοι της πέµπτης και έκτης τάξης
5. Προστέθηκαν νέα έντυπα και βελτιώθηκαν σχεδόν όλα τα υπόλοιπα
6. Μέσα από το µ@θητολόγιο παρουσιάζονται και εκτυπώνονται τα εξής έντυπα (πάνω από
30!):
-Μαθητολόγιο τάξης
-Μαθητολόγιο τµήµατος
-Κατάσταση διπλοεγγραφών
-Κατάσταση µαθητών µε ελλιπή στοιχεία
-Κατάσταση µαθητών που πήγαν 5.5 χρονών στην Α' τάξη
-Κατάλογος µε τα αδέρφια του σχολείου
-Κατάσταση µαθητών που προέρχονται από το εξωτερικό
-Ιατρικές γνωµατεύσεις γυµναστικής
-Αριστούχοι Ε' και ΣΤ' τάξης
-Φύλλα ελέγχου
-∆υναµολόγιο
-Αλφαβητικό ευρετήριο όλων των µαθητών που φοιτούν στο σχολείο
-Καταστάσεις βαθµολογίας
-Έλεγχοι τριµήνου
-Τίτλοι προόδου και σπουδών
-Καταστάσεις εκπαιδευτικών: απλή, µε διευθύνσεις, µε θερινή διαµονή και µε πλήρη
στοιχεία
-Υπολογισµός του ωραρίου των εκπαιδευτικών και εύρεση σχολικών ετών αλλαγής
του
-Πιστοποιητικά σπουδών για εξωσχολική χρήση
-Αποδεικτικό, αίτηση, διαβιβαστικό, βεβαίωση παραλαβής για µετεγγραφές
-Πέντε έτοιµα κείµενα (και όσα δικά σας θέλετε) από τον Κειµενογράφο

υλικό) να έχουµε µικρότερο αρχείο

8. Πολλά άλλα που θα τα ανακαλύψετε µόνοι σας.

30 απριλίου 1999: έκδοση 4.1
• Μέσα στο Μάρτη, και υπό την αιγίδα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτ/µιας Εκπ/σης Ν.
∆ράµας, πραγµατοποίησα συναντήσεις µε 40 συναδέλφους που είτε έχουν υπολογιστή
στο σχολείο τους είτε θα αποκτήσουν σύντοµα. ∆ουλεύοντας πάνω στο µ@θητολόγιο
έκαναν πολλές και χρήσιµες παρατηρήσεις. Έτσι, µαζί µε τις αλλαγές που είχα κάνει από
το Γενάρη και µετά, φτάσαµε στην έκδοση 4.1

ιστορικό

7. Έγινε επεξεργασία του κώδικα µε αποτέλεσµα (παρ' όλο που υπάρχει περισσότερο

• Το µ@θητολόγιο δηµιουργεί πλέον 50 διαφορετικά έντυπα! Επίσης:
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
1. Προστέθηκε φόρµα για αλλαγή στοιχείων ∆ιευθυντή και αριθµού τηλεφώνου.
2. Προστέθηκε φόρµα για καταχώριση στοιχείων κτιρίου και βοηθητικού προσωπικού.
3. Προστέθηκε νέα θεµατική κατηγορία για εµφάνιση στατιστικών.
4. Προστέθηκε κατάσταση µαθητών που γράφτηκαν στο σχολείο µας µε µετεγγραφή από
αλλού.
5. Προστέθηκε κατάσταση µαθητών που µεταγράφτηκαν σε άλλο σχολείο.
6. Προστέθηκε πεδίο για ηµεροµηνία πρώτης εγγραφής στο σχολείο. Θα συµπληρώνεται
και στην περίπτωση που κάποιος µαθητής έρχεται µε µεταγραφή από άλλο σχολείο.
7. Προστέθηκε πεδίο προηγούµενου σχολείου. Θα συµπληρώνεται στην περίπτωση που
κάποιος µαθητής έρχεται µε µεταγραφή από άλλο σχολείο.
8. Προστέθηκε πεδίο επόµενου σχολείου. Θα συµπληρώνεται στην περίπτωση που κάποιος
µαθητής φεύγει µε µεταγραφή προς άλλο σχολείο.
9. Στη φόρµα εισαγωγής στοιχείων Εκπαιδευτικού Προσωπικού, προστέθηκαν πεδία για
έτος γέννησης, κωδικό αριθµό µητρώου, φύλο και άλλα πτυχία.
10.Στη φόρµα εισαγωγής στοιχείων Εκπαιδευτικού Προσωπικού προστέθηκε κουµπί
διαγραφής και ενηµέρωσης χρόνου υπηρεσίας.
11.Τα 'Ελλιπή Στοιχεία' εµφανίζονται πλέον και σε επεξηγηµατική φόρµα όπου σηµειώνονται
µε 'Χ' οι ελλείψεις. Προσφέρεται δυνατότητα προεπισκόπησης και εκτύπωσής τους.
12.Στα 'Ελλιπή Στοιχεία' προσφέρεται η δυνατότητα εκτύπωσης ενηµερωτικών σηµειωµάτων
προς τους κηδεµόνες.
2.
Οι '∆ιπλοεγγραφές' εµφανίζονται πλέον και σε επεξηγηµατική φόρµα. Προσφέρεται η
δυνατότητα επιλογής και διαγραφής της περιττής εγγραφής.
3.
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης των Φύλλων Ηµερησίου Ελέγχου και κατά
τµήµα.
4.
Προστέθηκε φόρµα που παράγει κατάσταση απολυοµένων µαθητών.
5.
Μπορείτε πλέον να εκτυπώσετε κενές καταστάσεις βαθµολογίας που θα
συµπληρώσουν οι συνάδελφοι αλλά και πλήρεις καταστάσεις βαθµολογίας τριµήνων
µόλις τις καταχωρίσετε.

ΑΛΛΑΓΕΣ
1. ∆ιορθώθηκαν σφάλµατα στον κώδικα µεταξύ των οποίων και η µη εµφάνιση θηλυκών
ονοµάτων στη λίστα του πεδίου ΟΝΟΜΑ στο βιβλίο Ενεργών µαθητών.
2. Αλλαγή διάταξης και εµφάνισης των πεδίων στις φόρµες καταχώρισης µαθητών για
µεγαλύτερη ευχρηστία.
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3. Οι µέσοι όροι τριµήνου και µαθηµάτων βγαίνουν πλέον αυτόµατα για τις τάξεις Ε' και ΣΤ'
µόλις περάσετε από τα αντίστοιχα πεδία µε το ΤΑΒ ή κάνετε κλικ µε το ποντίκι. Στις τάξεις
Γ' και ∆' δεν υπολογίζεται µέσος όρος διότι δεν απαιτείται.
4. Στη φόρµα εισαγωγής στοιχείων Εκπαιδευτικού Προσωπικού υπολογίζεται πλέον και το
εβδοµαδιαίο διδακτικό ωράριο καθώς και το σχολικό έτος αλλαγής του.
5. Οι προαγωγές εκτελούνται πλέον µε το πάτηµα ενός, µόνο, κουµπιού.
6. Άλλαξε ο θυρεός που εµφανίζεται στις κεφαλίδες των εγγράφων. Ξανασχεδιάστηκε σε
µαύρο χρώµα ώστε να εκτυπώνεται καλύτερα από dot matrix εκτυπωτές.
7. Έγιναν πολλές αλλαγές στα περισσότερα έντυπα ώστε να είναι πιο ευπαρουσίαστα.
8. Μεγάλωσε ο κενός χώρος στο κάτω µέρος των ελέγχων ώστε να χωράει άνετα η
σφραγίδα του σχολείου.

10 ιουνίου 1999: έκδοση 4.2
• Τα σχολεία που χρησιµοποιούν το µ@θητολόγιο πλήθυναν και παράλληλα αυξήθηκαν οι
παρατηρήσεις και αιτήσεις για αλλαγές ή προσθήκες. Επίσης, το νέο στατιστικό της Ε.Σ.Υ.
είναι τελείως διαφορετικό από τα προηγούµενα.
• Όλα αυτά µας φέρνουν σε µια νέα έκδοση του µ@θητολογίου.
• Το µ@θητολόγιο δηµιουργεί πλέον 55 διαφορετικά έντυπα! Το πρόγραµµα δουλεύει άψογα
και θεωρώ πως είναι σχεδόν πλήρες. Περιµένω πάντα τις υποδείξεις σας.
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
1. Προστέθηκαν όλες οι σελίδες του καινούριου στατιστικού εντύπου της Ε.Σ.Υ.
2. Νέα πεδία: αναγνώρισης τσιγγανοπαίδων, Γραµµατικές γνώσεις γονέων, επάγγελµα και
αριθµός ταυτότητας γονέων, µαθησιακές δυσκολίες µαθητών, αν φεύγει µόνο του για το
σπίτι και τυχόν συνοδοί, τρίτο πεδίο για τηλέφωνο.
3. Προστέθηκε νέα καρτέλα στη φόρµα καταχώρισης στοιχείων µαθητών. Πρόκειται για τα
'Ειδικά Στοιχεία' που περιλαµβάνουν προσωπικά / εµπιστευτικά δεδοµένα όπως:
∆ιαζύγιο γονέων, αποθανόντες γονείς, τρίτος κηδεµόνας, χρόνιες ασθένειες, φοίτηση
στην ειδική τάξη και στην τάξη υποδοχής παλιννοστούντων και άλλα.
4. Προστέθηκε νέα καρτέλα στη φόρµα καταχώρισης στοιχείων µαθητών: 'Ειδικά Στοιχεία
2'
5. Προστέθηκε νέα καρτέλα: 'Πληροφορίες'. Εδώ υπάρχει η νέα φόρµα 'Κατάλογος
Σχολείων' όπου µπορείτε να καταχωρίσετε τα σχολεία του νοµού σας και η νέα φόρµα
'Επαφές' όπου µπορείτε να καταχωρίσετε στοιχεία και τηλέφωνα που χρησιµοποιείτε
συχνά.
6. Προστέθηκαν φόρµες εµφάνισης και επεξεργασίας στοιχείων στις 'Καταστάσεις':
Μαθητές Εξωτερικού, Τσιγγανόπαιδες, Μαθητές που φοιτούν στην Ειδική Τάξη,
Μαθητές που φοιτούν στην Τάξη Υποδοχής.
7. Προστέθηκε φόρµα που παράγει κατάσταση εγγραφέντων µαθητών.
8. Προστέθηκε φόρµα εµφάνισης και επεξεργασίας στοιχείων για µαθητές µε προβλήµατα
υγείας στις 'Καταστάσεις'.
9. Προστέθηκε φόρµα εµφάνισης και επεξεργασίας στοιχείων για µαθητές µε µαθησιακές
δυσκολίες στις 'Καταστάσεις'.
10. Προστέθηκε φόρµα εµφάνισης και επεξεργασίας στοιχείων για µαθητές που
συνοδεύονται στις 'Καταστάσεις'.
11. Προστέθηκε φόρµα που επιτρέπει τη γρήγορη καταχώριση των Αριθµών Β.Π.Σ. στους
απολυόµενους µαθητές (ΣΤ' τάξη)
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12. Προστέθηκαν φόρµα και έντυπο που διευκολύνουν την αλλαγή Αριθµών Μητρώου
Μαθητή που θα γίνει το σχολικό έτος 2000-01.
13. Προστέθηκε κατάσταση Σχολείου κατά τάξη. Θα χρησιµεύσει στην αλλαγή αριθµών
Μητρώου που θα γίνει το σχολικό έτος 2000-2001 σύµφωνα µε το Π.∆. 201/1998.
14. Προστέθηκε κατάσταση 'Ανίχνευσης ταλέντων στη Β' τάξη'.
15. Προστέθηκε κατάσταση καταγραφής σηµαιοφόρων.
16. Προστέθηκε κατάσταση τσιγγανοπαίδων.
17. Προστέθηκε κατάσταση µε τους µαθητές της Α' Τάξης κατά φύλο ώστε να γίνει
ευκολότερος ο χωρισµός τους σε τµήµατα.
18. Προστέθηκαν νέα υποδείγµατα στον 'Κειµενογράφο'.
19. Προστέθηκε νέο κουµπί στα 'Φύλλα Ελέγχου' και στους 'Τίτλους' που εκτυπώνει το
σύνολο των σελίδων µιας αναφοράς δίχως να χρειάζεται η πληκτρολόγηση αριθµού
σελίδων.
20. Προστέθηκε επιλογέας εγγραφής και κουµπί 'Επεξεργασία' στην καρτέλα 'Ελλιπών
στοιχείων'.
21. Προστέθηκαν συγκεντρωτικοί πίνακες στα έντυπα 'Μαθητών που µεταγράφτηκαν σε
άλλα σχολεία' και 'Μαθητών που µεταγράφτηκαν φέτος στο σχολείο µας'.
22. Προστέθηκε αναδιπλούµενος επιλογέας για τα ονόµατα των εκπαιδευτικών στη φόρµα
'Κατανοµή Τάξεων'.
23. Προστέθηκε επιλογή εκτύπωσης ελέγχων τµήµατος.
ΑΛΛΑΓΕΣ
6. Αντικαταστάθηκαν όλα τα στατιστικά.
7. Ξανασχεδιάστηκε το '∆υναµολόγιο'. ∆ουλεύει σωστά µε οποιονδήποτε συνδυασµό
ενεργών τάξεων.
8. Ξανασχεδιάστηκαν από την αρχή οι έλεγχοι τριµήνου. Τώρα εµφανίζεται και
περιγραφική αξιολόγηση π.χ. 'Πολύ καλά (8)'
9. Ξανασχεδιάστηκε το 'Φύλλο Ηµερησίου Ελέγχου'
10. Ξανασχεδιάστηκαν η φόρµα και η αναφορά µε τα στοιχεία καρτέλας µαθητή (κουµπί
'µεγεθυντικός φακός') ώστε να µπορεί να συνοδεύει το πιστοποιητικό µετεγγραφής.
11. Τροποποιήθηκαν οι συµπληρωµένες καταστάσεις βαθµολογίας. Τώρα οι µαθητές
παρουσιάζονται κατά αύξοντα αριθµό Βιβλίου Μητρώου ώστε να είναι ευκολότερος ο
εντοπισµός τους στο κανονικό βιβλίο.
12. Τροποποιήθηκαν τα έντυπα 'Θερινής διαµονής εκπαιδευτικών'. 'Μαθητών που
µεταγράφτηκαν σε άλλα σχολεία' και 'Μαθητών που µεταγράφτηκαν φέτος στο σχολείο
µας'.
13. Τροποποιήθηκε η κατάσταση στοιχείων εκπαιδευτικών.
14. Αφαιρέθηκε η κατάσταση ιατρικών γνωµατεύσεων γυµναστικής διότι δεν
χρησιµοποιείται πλέον.
15. Αφαιρέθηκε η καταχώριση για παιδιά που γράφτηκαν 5,5 ετών στην Α' τάξη διότι δεν
είναι πλέον αναγκαία.
16. Τα 'Φύλλα Ελέγχου' µεταφέρθηκαν από τις 'Καταστάσεις' σε δική τους καρτέλα.
17. Απλοποιήθηκε η διαδικασία προαγωγής και απόλυσης κατά τη λήξη του σχολικού
έτους. Απαιτείται πλέον µία µόνον επιβεβαίωση.
18. Αντικαταστάθηκαν οι απλές προεπισκοπήσεις για πολλές επιλογές στις 'Καταστάσεις
µε φόρµες.
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10 οκτωβρίου 1999: έκδοση 4.3
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
1. Προστέθηκαν κουµπιά στη φόρµα 'Ενεργοί µαθητές' που επιτρέπουν την εµφάνιση των
µαθητών κατά µία τάξη τη φορά. Με τη χρήση τους, απλοποιείται ο εντοπισµός µαθητών
για την καταχώριση βαθµολογίας.
2. Προστέθηκαν κουµπιά στη φόρµα 'Μαθητές προερχόµενοι από το εξωτερικό' που
επιτρέπουν την εµφάνιση των µαθητών κατά χώρα προέλευσης.
3. Προστέθηκε φόρµα που παράγει βεβαίωση για εγγραφή µαθητών στα Κέντρα Νεότητας.
4. Προστέθηκε πεδίο στη φόρµα 'Ενεργοί µαθητές' που εµφανίζει τον πιο πρόσφατα
καταχωρισµένο Αριθµό Μητρώου'.
5. Προστέθηκε νέο πεδίο στη φόρµα 'Ενεργοί µαθητές': "Επανεγγραφή" που ενεργοποιούµε
όταν επιστρέφει µαθητής που είχε µεταγραφεί σε άλλο σχολείο παλαιότερα.
6. Προστέθηκε νέα πληροφορία στη φόρµα 'Ενεργοί µαθητές' που καταδείχνει τον τελευταίο
Αριθµό Μητρώου που έχουµε καταχωρίσει.
7. Προστέθηκαν τα εξής πεδία στη φόρµα 'Στοιχεία Εκπαιδευτικών': Σε άδεια, Αιτία αδείας,
Μειωµένο ωράριο, Αιτία µειωµένου, Ώρες µειωµένου, Λήξη µειωµένου.
8. Προστέθηκε έντυπο στην καρτέλα 'Προσωπικό' που παρουσιάζει αναλυτικά το ωράριο
κάθε εκπαιδευτικού.
9. Προστέθηκε έντυπο στην καρτέλα 'Προσωπικό' που παρουσιάζει αναλυτικά την
αρχαιότητα των εκπαιδευτικών στο σχολείο. Χρήσιµη σε περιπτώσεις απώλειας
οργανικής.
10. Προστέθηκε πεδίο φοίτησης σε 'Ολοήµερο' στη φόρµα 'Ενεργοί µαθητές'
11. Προστέθηκε νέα κατάσταση µαθητών που φοιτούν σε Ολοήµερο στις 'Καταστάσεις'.
Προσοχή: Θα πρέπει να είναι συµπληρωµένο το αντίστοιχο πεδίο στη φόρµα 'Ενεργοί
Μαθητές'
12. Προστέθηκε φόρµα 'Ειδικότητες' στην καρτέλα 'Εισαγωγή'
13. Προστέθηκε νέα κατάσταση µε Κηδεµόνες µαθητών στις 'Καταστάσεις'. Προσοχή: Θα
πρέπει να είναι συµπληρωµένο το αντίστοιχο πεδίο στη φόρµα 'Ενεργοί Μαθητές'

9.
10.
11.
12.
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ΑΛΛΑΓΕΣ
Βελτιώθηκαν οι καταστάσεις κατά τάξη και τµήµα.
Η κατάσταση 'Ανίχνευσης ταλέντων στη Β' τάξη' εµφανίζεται πλέον κατά τµήµα.
Τροποποιήθηκε η φόρµα 'Στοιχεία Εκπαιδευτικών' ώστε να περιλάβει τα νέα πεδία.
Το έντυπο µε το ωράριο εκπαιδευτικών, ταξινοµεί τώρα τους δασκάλους κατά έτη
υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
1. Προστέθηκε έντυπο 'Επαφών'.
2. Προστέθηκαν κουµπιά µαζικής εκτύπωσης εντύπων στις καρτέλες, 'Μαθητολόγια',
'Έλεγχοι' και 'Τίτλοι'. Τώρα η δηµιουργία τους απλοποιήθηκε ακόµη περισσότερο.
3. ∆ηµιουργήθηκε νέα καρτέλα 'Βαθµολογικές καταστάσεις' για να αποσυµφορηθεί η
καρτέλα 'Έλεγχοι'.
4. Το αρχείο βοήθειας διανέµεται πλέον ως Εγχειρίδιο Χρήσης σε µορφή acrobat pdf ώστε
να είναι δυνατή η εκτύπωσή του.
5. Προστέθηκε φόρµα εισαγωγής πρόσθετων απογραφικών στοιχείων στη φόρµα "Στοιχεία
Προσωπικού".
6. Προστέθηκε το έντυπο Απογραφής προσωπικού στην καρτέλα "Στατιστικά".

ιστορικό

1 ιανουαρίου 2000: έκδοση 4.4

ΑΛΛΑΓΕΣ
1. Τροποποιήθηκε η φόρµα 'Επαφές'.
2. ∆ιορθώθηκε σφάλµα στην εµφάνιση των αποσπασµένων δασκάλων. Στη θέση 'Οργανική'
και σε περίπτωση απόσπασης θα πρέπει να ορίζεται: "Απουσιάζει".
3. Έγινε ευρεία αναδιάταξη των στοιχείων στις καρτέλες ώστε να αυξηθεί η λειτουργικότητά
τους.

1 ιουνίου 2000: έκδοση 4.5
• Το µ@θητολόγιο παράγει πλέον 84 διαφορετικά έντυπα και το χρησιµοποιούν 57 σχολεία
απ' όλη την Ελλάδα.
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
1. Προστέθηκε νέο έγγραφο στην καρτέλα "Καταστάσεις": Ξένη Γλώσσα. Εκτυπώνει
ονοµαστικά δελτία-δηλώσεις κηδεµόνων για την επιθυµητή δεύτερη ξένη γλώσσα στο
γυµνάσιο.
2. Προστέθηκε νέο έγγραφο στην καρτέλα "Καταστάσεις": ∆ιευθύνσεις. Εκτυπώνει
κατάσταση µαθητών ταξινοµηµένη κατά διεύθυνση κατοικίας.
3. Προστέθηκε δυνατότητα εκτύπωσης συµπληρωµένου µε βαθµολογίες Φύλλου Ηµερησίου
Ελέγχου στη φόρµα "Έγγραφα Μετεγγραφής".
4. Προστέθηκε δυνατότητα εκτύπωσης συµπληρωµένων µε βαθµολογίες Φύλλων
Ηµερησίου Ελέγχου στη φόρµα "Φύλλα Ελέγχου".
5. Προστέθηκε νέο έγγραφο στην καρτέλα "Τίτλοι". Εκτυπώνει αναµνηστικούς τίτλους
σπουδών ως ενθύµιο γα τους αποφοιτούντες µαθητές.
6. Προστέθηκε νέο έγγραφο στην καρτέλα "Καταστάσεις". Εκτυπώνει ενηµερωτικά δελτία για
επιβεβαίωση των εγγεγραµµένων στοιχείων των αποφοιτούντων µαθητών.
7. Προστέθηκαν απαντήσεις σε Συχνά Ανακύπτουσες Ερωτήσεις (FAQ) σε τούτο εδώ το
αρχείο βοήθειας.
8. Προστέθηκε νέο έγγραφο στην καρτέλα "Εισαγωγή/Αριθµός Β.Π.Σ.". Εκτυπώνει
κατάσταση µαθητών της ΣΤ' τάξης µε συµπληρωµένο τον αριθµό Βιβλίου Πιστοποιητικών
Σπουδών για εύκολη αντιγραφή στο αντίστοιχο βιβλίο.
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9. Προστέθηκαν 6 νέα έγγραφα στον 'Κειµενογράφο'.
10. Προστέθηκε έντυπο που παρουσιάζει όλα τα σχολεία που είναι καταχωρισµένα στη
φόρµα 'Πληροφορίες/Κατάλογος Σχολείων'.
11. Προστέθηκαν κουµπιά που ενηµερώνουν το πεδίο 'Κηδεµόνας' στη φόρµα 'Ενεργοί
Μαθητές'.
12. Προστέθηκε πεδίο για email στα στοιχεία του σχολείου (καρτέλα 'Στοιχεία ∆ιευθυντή').
13. Προστέθηκε νέο κουµπί στην αρχική φόρµα (σήµα STOP) που κλείνει και το
µ@θητολόγιο και την Access.
14. Προστέθηκε η διαδικασία 'Μεταφορά Αρχείου' σε τούτο εδώ το αρχείο βοήθειας.

1.
2.
3.
4.
7.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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ΑΛΛΑΓΕΣ
Τροποποίηση της εµφάνισης των βασικών σελιδοδεικτών. Εµφανίζονται πλέον ως µόνιµα
κουµπιά στο πάνω µέρος της οθόνης.
Αναδιάταξη στοιχείων στις περισσότερες καρτέλες.
∆ιόρθωση σφάλµατος στην 'Εκτύπωση όλων των τµηµάτων'' των Βαθµολογικών
καταστάσεων.
Μετά από απαίτηση χρηστών, όλες οι αναφορές ανοίγουν πλέον µεγιστοποιηµένες.
5.Μετά από γενική απαίτηση (και πολλή προσπάθεια...) τα έγγραφα του 'Κειµενογράφου'
στοιχίζονται πλέον πλήρως: Και αριστερά και δεξιά.
Αλλαγή του εθνοσήµου
Αλλαγή των στοιχείων επιφυλλίδας λόγω µεταφοράς αρµοδιοτήτων από τις Νοµαρχίες
προς τις Περιφέρειες.
Ξανασχεδιάστηκαν τα εξερχόµενα έγγραφα.
∆ιορθώθηκαν κάποια οφθαλµοφανή πλην και ...αόρατα λάθη (φύλλο αντί φύλο). Μα
καλά, κανείς δεν το πρόσεξε τόσα χρόνια; :-) Μπράβο ∆ήµητρα!
Τροποποιήθηκαν τα έγγραφα Αριστούχων Ε και ΣΤ' τάξεων
Άλλαξε η σειρά εµφάνισης των µαθηµάτων στις διάφορες φόρµες ώστε να συµβαδίζει µε
τα νέα Βιβλία Μητρώου που κυκλοφόρησαν. #@$%#@$% τυπογράφε!
Τροποποιήθηκαν τα έντυπα "∆υσκολίες Μάθησης" και "Προβλήµατα Υγείας" ώστε να
περιλαµβάνουν περισσότερες πληροφορίες.

• Το µ@θητολόγιο ξανασχεδιάστηκε σχεδόν ολοκληρωτικά. Τώρα πλέον υποστηρίζει µέχρι
και τέσσερα τµήµατα κατά τάξη! Οι αλλαγές είναι καθολικές και στην εµφάνιση και στον
κώδικα (που µειώθηκε κατά µισό µεγαµπάιτ!). Παρακάτω θα βρείτε µερικές µόνο ως
ενδεικτικές.

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
1. Ο επιλογέας θεµάτων µεταφέρθηκε στα αριστερά ώστε τα κουµπιά του να µην
συγχέονται µε αυτά των καρτελών
2. Οι 'Μετεγγραφές' απέκτησαν τη δική τους καρτέλα. Πολλοί συνάδελφοι
δυσκολεύονταν να τις ανακαλύψουν στα πιστοποιητικά.
3. Καταργήθηκαν τα κουµπιά που φόρτωναν εξωτερικά προγράµµατα.
4. Προστέθηκε η (πολυαναµενόµενη) υποστήριξη µέχρι και τεσσάρων τµηµάτων ανά
τάξη.
5. Προστέθηκε φόρµα 'Παραµετροποίησης' στην καρτέλα 'Εισαγωγή' απ' όπου
µπορείτε να ορίσετε τον αριθµό των τµηµάτων και των διδασκοµένων µαθηµάτων
κατά τάξη.
6. Το '∆υναµολόγιο' παρουσιάζει τώρα και τους δασκάλους των τάξεων

ιστορικό

1η σεπτεµβρίου 2000: έκδοση 5.0

ΑΛΛΑΓΕΣ
Άλλαξαν µορφή και διάταξη στοιχείων όλες οι καρτέλες. Μπορείτε πλέον να επιλέξετε
τάξη και τµήµα µε απλούστερο τρόπο ενώ προστέθηκαν και κουµπιά µε επιπλέον
δυνατότητες.
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1η οκτωβρίου 2000: έκδοση 5.1
• Το µ@θητολόγιο παράγει 85 έντυπα! Στην έκδοση αυτή ενσωµατώνονται όλες οι αλλαγές
και διορθώσεις που χρειάστηκαν για να 'στρώσει' η έκδοση 5.0 beta. Περιλαµβάνει και νέο
αρχείο βοήθειας.
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
1. Προστέθηκε πρόγραµµα εγκατάστασης
2. Προστέθηκε έγχρωµος θυρεός στους Τίτλους Σπουδών
3. Προστέθηκαν δυο υποκατάλογοι στον κατάλογο Pix: BW και COLOR. Περιέχουν αντίγραφα
των ασπρόµαυρων και έγχρωµων εικόνων αντίστοιχα.
4. Προστέθηκε κουµπί στη 'Συντήρηση Βάσης' που επιτρέπει την επιλογή ασπρόµαυρων ή
εγχρώµων γραφικών.
5. Βελτιστοποίηση συµπίεσης και αντιγράφων ασφαλείας. Επεκτάθηκε και στο αρχείο
παραµέτρων.

ΑΛΛΑΓΕΣ
3. Προστέθηκαν περισσότερες πληροφορίες στα Φύλλα Ηµερησίου Ελέγχου
4. Τροποποιήθηκε το Αποδεικτικό µετεγγραφής και οι Τίτλοι
5. Χωρίστηκαν οι 'Καταστάσεις' σε δυο καρτέλες
6. Η 'Συντήρηση και ∆ηµιουργία Αντιγράφου' µεταφέρθηκε από την 'Εισαγωγή' σε ξεχωριστή
καρτέλα.
7. Έγιναν διορθώσεις στην απεικόνιση του Αριθµού ∆ηµοτολογίου στο Αλφαβητικό Ευρετήριο
8. ∆ιορθώθηκε το πρόβληµα της µη εµφάνισης γραφικών (κατά την εκτύπωση) σε ορισµένα
συστήµατα.
8. ∆ιορθώθηκαν σφάλµατα στις ηµεροµηνίες και έγιναν µικρές αλλαγές στον κώδικα.
9. ∆ιορθώθηκαν σφάλµατα στη διαχείριση µαθηµάτων και βαθµολογίας.

6 µαρτίου 2001: έκδοση 5.2
ΑΛΛΑΓΕΣ
• Ενσωµατώθηκαν όλες οι αλλαγές, διορθώσεις και βελτιώσεις των τελευταίων µηνών.
Βασικότερη, η αλλαγή της γραµµατοσειράς των εντύπων σε Verdana ώστε να λυθεί το
πρόβληµα µη εµφάνισης τονισµένων κεφαλαίων που αντιµετώπιζαν ορισµένοι χρήστες. Το
πρόβληµα αυτό, οφειλόταν στην εκάστοτε εγκατάσταση των windows και του office.

100

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
1. Προστέθηκε κατάσταση µαθητών Στ' τάξης µε επιλογές δεύτερη ξένης γλώσσας στις
'Καταστάσεις Α'
2. Προστέθηκε συλλογή εναλλακτικών εικόνων φόντου για τίτλους και ελέγχους.
3. Προστέθηκαν νέα γραφικά µπορντούρας.
4. Προστέθηκε δραστική λύση για την εξαφάνιση των 'κουτιών' στην εκτύπωση. ∆είτε στο
'Βοήθεια'.

ιστορικό

1η ιουνίου 2001: έκδοση 5.3

ΑΛΛΑΓΕΣ
1. Ανανεώθηκε πλήρως το αρχείο βοήθειας.
2. Άλλαξε το πρόγραµµα εγκατάστασης και αναβάθµισης
3. ∆ιορθώθηκε σφάλµα κατά την εξαγωγή του τελικού Μ.Ο. (εµφανιζόταν σε ορισµένα
µηχανήµατα)
4. Άλλαξε η µορφή καταλόγου των αντιγράφων ασφαλείας. Τώρα δηµιουργούνται µε τη
µορφή: ΕΤΟΣ-ΜΗΝΑΣ-ΗΜΕΡΑ ώστε να είναι εµφανής η αύξουσα σειρά πολλαπλών
αντιγράφων.
5. ∆ιορθώθηκαν οπτικά σχεδόν όλα τα έγγραφα.
6. ∆ιορθώθηκαν µερικά σφάλµατα στον κώδικα
7. ∆ιορθώθηκε το σφάλµα µη εµφάνισης κάποιων στοιχείων σε τίτλους που αφορούσαν 3ο
ή 4ο τµήµα τάξης.
8. Τροποποιήθηκαν οι τίτλοι και οι έλεγχοι ώστε να εµφανίζονται σωστά και σε
χρωµατισµένο φόντο
9. Τροποποιήθηκαν οι συµπληρωµένες καταστάσεις βαθµολογίας ώστε να παρουσιάζουν
την τάξη αλφαβητικά και όχι κατά τµήµα.
10. ∆ιορθώθηκε παράλειψη στον καθαρισµό βαθµολογίας κατά τις προαγωγές.
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1η οκτωβρίου 2001: έκδοση 5.4
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
1. Προστέθηκε η Ιθαγένεια στην κατάσταση 'Μαθητές προερχόµενοι από το
εξωτερικό'.
2. Προστέθηκε φόρµα που παρουσιάζει τις Αλλαγές και Προσθήκες στην τρέχουσα
έκδοση.
3. Προστέθηκαν οι αναγκαίες βεβαιώσεις στο ενηµερωτικό ελλιπών στοιχείων.
4. Προστέθηκε κουµπί στην αρχική οθόνη που ανοίγει το αρχείο βοήθειας.
5. Προστέθηκε νέα φόρµα που παράγει Αιτήσεις (στα 'Έγγραφα').
6. Προστέθηκαν αιτήσεις κανονικής, αναρρωτικής, εκπαιδευτικής και ειδικής
άδειας
7. Προστέθηκε αίτηση απόσπασης
8. Προστέθηκε υπηρεσιακό σηµείωµα στις 'µετεγγραφές'.
9. Προστέθηκε 'Απόσπασµα Βιβλίου Μητρώου' στα 'Στοιχεία Μαθητή'.
10. Προστέθηκε η επιλογή µεταξύ 6 σετ πλαισίων στη 'Συντήρηση'.

ΑΛΛΑΓΕΣ
1. Ανανεώθηκε πλήρως το αρχείο βοήθειας.
2. Τροποποιήθηκαν τα πεδία έρευνας στις φόρµες ενεργών και µη µαθητών ώστε
να παρουσιάζουν τάξη και τµήµα.
3. Άλλαξε ο τρόπος καθαρισµού της βαθµολογίας. Τώρα ο καθαρισµός γίνεται
κατά τρίµηνο.
4. Τροποποιήθηκαν οι οδηγίες στα έγγραφα 'Σηµαιοφόροι' και 'Αριστούχοι' ώστε
να περιλάβουν τις νεώτερες αλλαγές.
5. Τροποποιήθηκε το έγγραφο 'Μαθητές εξωτερικού'
6. Απλοποιήθηκε η εισαγωγή χρόνου υπηρεσίας στην καρτέλα 'Εκπαιδευτικοί' και
άλλαξε καθολικά το στήσιµο της φόρµας.
7. Μεγάλωσε ο διαθέσιµος χώρος για τοπωνύµια και ηµεροµηνίες σε όλα τα
έγγραφα.
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ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
1. Έγιναν πολλές αλλαγές στον κώδικα για να επιλυθούν προβλήµατα που
εµφανίστηκαν σε ορισµένες εγκαταστάσεις µε Office XP.
2. Προστέθηκε η ηµεροµηνία γέννησης στην έρευνα της φόρµας 'Μητρώο
Παρελθόντων Ετών'.
3. Προστέθηκε κουµπί 'Κλείσιµο' στις φόρµες και καταργήθηκε το 'Χ' για αποφυγή
...ατυχηµάτων.
4. Προστέθηκε κουµπί 'Προσθήκη' σε αρκετές φόρµες, για όσους δυσκολεύονταν
µε τα κουµπιά πλοήγησης.
5. Προστέθηκε έντυπο Οφθαλµολογικής εξέτασης Β' τάξης στις' Καταστάσεις Α'
6. Προστέθηκε έντυπο Ιατρικής γνωµάτευσης Α' και ∆' τάξης στις' Καταστάσεις Α'

ιστορικό

20η φεβρουαρίου 2001: έκδοση 5.5

ΑΛΛΑΓΕΣ
1. Έφυγαν τα κουµπιά επιλογής χρονιάς από την καρτέλα 'Φοίτηση'. Τελικά οι
περισσότεροι προτιµούν την πληκτρολόγηση του έτους
2. Πλήρης αναµόρφωση των καρτελών Ενεργών και Ανενεργών Μαθητών
3. ∆ιατήρηση της βαθµολογίας των απολυµένων µαθητών µετά τις προαγωγές.
4. Η επιλογή Πλαισίων για τους Τίτλους µεταφέρθηκε στην 'Παραµετροποίηση'
(Εισαγωγή).

10η ιουνίου 2001: έκδοση 5.6
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
1. Προστέθηκε το έντυπο 'Στατιστικά Στοιχεία Μαθητών' στα 'Στατιστικά'.
2. Προστέθηκε το έντυπο 'Συγκεντρωτικός Πίνακας Φοίτησης Μαθητών' στα
'Στατιστικά'.
3. Προστέθηκε υπολογισµός Μ.Ο. κάθε µαθήµατος για τις τάξεις Γ' και ∆'. Το
ζήτησαν πολλοί για να βλέπουν ποιοι προάγονται και ποιοι όχι.

ΑΛΛΑΓΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Τροποποιήθηκε το έντυπο 'Θερινής ∆ιαµονής' στο 'Προσωπικό'.
Αισθητικές βελτιώσεις στους 'Τίτλους Προόδου'.
Αισθητικές βελτιώσεις σε πολλές φόρµες (windows xp).
Έγιναν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στα στατιστικά της Ε.Σ.Υ.
Αφαιρέθηκε ο έλεγχος για το Θρήσκευµα στα 'Ελλιπή Στοιχεία'.
Το έντυπο µε τους Αριστούχους Ε' τάξης, τροποποιήθηκε ώστε να εµφανίζει και
µαθητές µε M.O. 8 ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες και σχολείων µε λίγους
µαθητές.
7. Προστέθηκε ένδειξη για προέλευση από το εξωτερικό στο έντυπο µε τους
Αριστούχους Ε' τάξης.
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20η ιανουαρίου 2003: έκδοση 6.00
• Πρακτικά πρόκειται για πλήρη ανακατασκευή του µ@θητολογίου.
• Ενσωµατώθηκαν όλες οι αλλαγές και προσθήκες της 5.65, ξανασχεδιάστηκε οπτικά και
βελτιώθηκε ο τρόπος που ο χρήστης αλληλεπιδρά µε το λογισµικό.
• Έφυγαν τα περισσότερα από τα κουµπιά και αντικαταστάθηκαν µε χρηστικές λίστες.
• Η µεγαλύτερη αλλαγή έγκειται στην προσθήκη δυο νέων υποπρογραµµάτων για τη
διαχείριση
o Σχολικής Βιβλιοθήκης και
o Σχολικού Ταµείου.
• Σήµερα το µαθητολόγιο παράγει 140 διαφορετικά έντυπα (116 τύποι)!
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
1. Προστέθηκε δηµιουργία 'Αντιγράφου Έτους'. Στη 'Συντήρηση'.
2. Προστέθηκε ∆ιαχείριση Σχολικού Ταµείου. Παράγονται τα εξής έντυπα:
* Ετήσιος Πίνακας Απολογισµού
* Μηνιαία Παρακράτηση Φόρου
* Μηνιαίος Πίνακας Επιχειρήσεων (Προµηθευτών)
* Κατάσταση µελών Σχολικής Επιτροπής
* Βεβαίωση Μετρητών
* Πρόσκληση µελών Σχολικής Επιτροπής
* Υποβολή Απολογιστικών Στοιχείων
* Πρακτικό Σχολικής Επιτροπής"
* Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου
* Ιδιωτικό Συµφωνητικό Προµήθειας Αγαθών
* Πίνακας Εξόδων
* Τρία πρωτόκολλα παραλαβής
* Πρωτόκολλο Οικονοµικής ∆ιαχείρισης
3. Προστέθηκε ∆ιαχείριση Σχολικής Βιβλιοθήκης:
* Καταχώριση βιβλίων
* Κατηγοριοποίηση µε το δεκαδικό σύστηµα του Dewey
* ∆ιαχείριση δανεισµού βιβλίων
* Παραγωγή καταστάσεων καρτελών και ετικετών.
* 15 διαφορετικά έντυπα!
4. Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης συµπληρωµένων καταστάσεων βαθµολογίας κατά
τµήµα.
5. Προστέθηκε κατάσταση 'Μαθητών εξωτερικού κατά χώρα"
6. Προστέθηκε κατάσταση 'Αντιγράφου Βιβλίου Μητρώου Αποφοιτούντων Μαθητών'. Στα
'Στατιστικά' (βγαίνει σε δύο σελίδες Α4).
7. Προστέθηκε δεύτερος πίνακας στο έγγραφο 'Προσωπικό κατ' αρχαιότητα'.
8. Προστέθηκε µηχανισµός επαναφοράς δεδοµένων από αντίγραφο ασφαλείας: Ανοίγετε τον
φάκελο µε την ηµεροµηνία που σας ενδιαφέρει (c:\backup) και κάνετε διπλό κλικ στο
εικονίδιο epanafora.bat
9. Προστέθηκε ‘Πιστοποιητικό Ιστορικού Σπουδών’.
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ΑΛΛΑΓΕΣ
1. Άλλαξε η όψη όλων των φορµών.
2. Όλα τα κουµπιά έγιναν πιο ευανάγνωστα.
3. Ανακατασκευάστηκε η φόρµα 'Στοιχεία Μαθητή'.
4. Χωρίστηκαν όσα από τα έγγραφα µετεγγραφής παρουσιάζονταν σε πολυσέλιδο έντυπο.
5. Προσθήκη στήλης µε Κ.Α.Μ. στα έγγραφα 'Τοποθετηµένοι εδώ' και 'Αποσπασµένοι
αλλού'. Στο 'Προσωπικό'.
6. Αναπτύχθηκε ο τηλεφωνικός κατάλογος ('Επαφές')
7. Το σύνολο, σχεδόν, των εγγράφων µετακινήθηκε δεξιά ώστε να υπάρχει µεγαλύτερος
χώρος για συρραφή.
8. Οι αποδείξεις Συλλόγου Γονέων παρουσιάζουν πλέον µία φορά τον κηδεµόνα πολλών
παιδιών καθώς και αύξοντα αριθµό απόδειξης.
9. Ανανεώθηκε, ενηµερώθηκε και άλλαξε όψη το παρόν εγχειρίδιο.
10, Αυτοµατοποιήθηκαν πλήρως οι φόρµες για Μετεγγραφές, Πιστοποιητικό Σπουδών,
Πιστοποιητικό Ιστορικού Σπουδών, Βεβαίωση Φοίτησης και Βεβαίωση για Κέντρο
Νεότητας. Τώρα απαιτείται ελάχιστη εισαγωγή στοιχείων από τον χρήστη.
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ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΟ ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ
(Συνοπτικά. ∆εν αναφέρονται χωριστά τα παρόµοια έγγραφα)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
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Αίτηση αναρρωτικής αδείας
Αίτηση απόσπασης
Αίτηση ειδικής αδείας
Αίτηση εκπαιδευτικής αδείας
Αίτηση κανονικής αδείας
Ανάληψη υπηρεσίας
Αναµνηστικό ΣΤ’ τάξης
Ανίχνευση ταλέντων Β' τάξης
Αντίγραφο Β.Μ. ΣΤ’ τάξης
Αξιολόγηση µαθητών
Απεργήσαντες δάσκαλοι
Απογραφή Β3
Αποδεικτικό µετεγγραφής
Αποδείξεις συλλόγου γονέων
Απόσπασµα Βιβλίου Μητρώου
Αποσπασµένοι σε άλλο
σχολεία
Απωλεσθέντα βιβλία
Αριστούχοι Ε' τάξης
Αριστούχοι ΣΤ' τάξης
Αρχαιότητα
Βεβαίωση για Κέντρο
Νεότητας
Βεβαίωση Μετρητών
Βεβαίωση Παρακράτησης
Φόρου
Βεβαίωση Φοίτησης
Βιβλία κατά α.β.β.
Βιβλία κατά εκδότη
Βιβλία κατά κατηγορία
Βιβλία κατά κώδικα
Βιβλία κατά συγγραφέα
Βιβλία κατά φοριαµό
Βιογραφίες συγγραφέων
Γνωµατεύσεις γυµναστικής
∆ανειζόµενοι
∆ανεισµένα βιβλία
∆ιαβιβαστικό µετεγγραφής
∆ιαδικασία εγγραφής Α’
τάξης

Εκπ/κοί
Εκπ/κοί
Εκπ/κοί
Εκπ/κοί
Εκπ/κοί
Εκπ/κοί
Μαθητές
Μαθητές
Μαθητές
Σχολείο
Σχολείο
Εκπ/κοί
Μαθητές
Σχολείο
Μαθητές
Εκπ/κοί

37.
38.

Βιβ/θήκη
Μαθητές
Μαθητές
Εκπ/κοί
Μαθητές

49.

Ταµείο
Ταµείο
Μαθητές
Βιβ/θήκη
Βιβ/θήκη
Βιβ/θήκη
Βιβ/θήκη
Βιβ/θήκη
Βιβ/θήκη
Βιβ/θήκη
Μαθητές
Βιβ/θήκη
Βιβ/θήκη
Μαθητές
Σχολείο

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.
64.

∆ιακοπή φοίτησης µαθητή
∆ιευθύνσεις θερινής
κατοικίας
∆ιευθύνσεις κατοικίας
∆ιευθύνσεις κατοικίας
∆υναµολόγιο
Εγγραφές Α’ τάξης
Εγγρφή σε αθλητικό
γυµνάσιο
Έκθεση λειτουργίας
βιβλιοθήκης
Εκπαιδευτική εκδροµή
Έλεγχοι τριµήνου (δυο ανά
σελίδα)
Έλεγχοι τριµήνου (ένας ανά
σελίδα)
Ενηµερωτικό παραλαβής
εγγράφων µετεγγραφής
Έντυπο σηµαιοφόρων και
παραστατών
Επιλογή ξένης γλώσσας για
γυµνάσιο
Ετήσιος Πίνακας Απολογισµού
Ετικέτες
Ευρετήριο αλφαβητικό
Ευρετήριο κατά τάξη
Ιδιωτικό Συµφωνητικό
Προµήθειας Αγαθών
Καρτελάκια µπροστινή όψη
Καρτελάκια πίσω όψη
Κατάλογος επαφών
Κατάλογος σχολείων
Κατάλογος σχολικών εορτών
Καταστάσεις Βαθµολογίας
προς συµπλήρωση
Καταστάσεις Βαθµολογίας
συµπληρωµένες κατά τµήµα ή
Αριθµό Μητρώου
Κατάσταση απολυοµένων
µαθητών
Κατάσταση διπλοεγγραφών

Σχολείο
Εκπ/κοί
Μαθητές
Εκπ/κοί
Μαθητές
Σχολείο
Μαθητές
Σχολείο
Σχολείο
Μαθητές
Μαθητές
Μαθητές
Μαθητές
Μαθητές
Ταµείο
Βιβ/θήκη
Μαθητές
Μαθητές
Ταµείο
Βιβ/θήκη
Βιβ/θήκη
Σχολείο
Σχολείο
Σχολείο
Μαθητές
Μαθητές

Μαθητές
Μαθητές

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Κατάσταση εγγραφέντων
µαθητών
Κατάσταση επιλογής ξένης
γλώσσας για γυµνάσιο
Κατάσταση κηδεµόνων
Κατάσταση µε αδέρφια
Κατάσταση µελών Σχολικής
Επιτροπής
Κατάσταση προσωπικού
Κστάσταση ελλιπων
στοιχείων
Μαθητές Α' τάξης
Μαθητές µε µαθησιακές
δυσκολίες
Μαθητές µε µαθησιακές
δυσκολίες
Μαθητές µε χρόνια
προβλήµατα υγείας
Μαθητές προερχόµενοι από
το εξωτερικό αλφαβητικά
Μαθητές προερχόµενοι από
το εξωτερικό κατά χώρα
Μαθητές συνοδευόµενοι
Μαθητολόγια κατά τάξη και
τµήµα
Μετεγγραφές: Έφυγαν φέτος
Μετεγγραφές: Ήρθαν φέτος
Μηνιαία Παρακράτηση Φόρου
Μηνιαίος Πίνακας
Επιχειρήσεων
Οδηγίες για τον απολογισµό
Οφθαλµολογικός έλεγχος
Πίνακας 1: Στοιχεία µαθητών
Πίνακας 2: Φοίτηση µαθητών
Πίνακας Εξόδων
Πιστοποιητιιό Σπουδών
Πιστοποιητικό Ιστορικού
Σπουδών
Πλήρης καρτέλα µαθητή
Πρακτικό Σχολικής Επιτροπής
Πρόσκληση µελών Σχολικής
Επιτροπής
Πρωτόκολλο Οικονοµικής
∆ιαχείρισης
Πρωτόκολλο παραλαβής
αναλώσιµου υλικού

Μαθητές

96.

Μαθητές

97.

Μαθητές
Μαθητές
Ταµείο

98.
99.
100.

Εκπ/κοί
Μαθητές

101.

Μαθητές
Μαθητές

102.
103.

Μαθητές

104.
105.
106.

Μαθητές
Μαθητές
Μαθητές
Μαθητές
Μαθητές
Μαθητές
Μαθητές
Ταµείο
Ταµείο
Ταµείο
Μαθητές
Μαθητές
Μαθητές
Ταµείο
Μαθητές
Μαθητής

107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

116.

Πρωτόκολλο παραλαβής
εργασιών
Πρωτόκολλο παραλαβής µη
αναλώσιµου υλικού
Στατιστικά Ε.Σ.Υ.: Πίνακας Β
Στατιστικά Ε.Σ.Υ.: Πίνακες Α
και Γ
Στατιστικά Ε.Σ.Υ.: Πίνακες ∆1
και ∆2
Στατιστικά Ε.Σ.Υ.: Πίνακες
∆3, ∆4 και ∆5
Στοιχεία προσωπικού
Στοιχεία ΣΤ' τάξης προς
επιβεβαίωση
Ταυτότητα βιβλίων
Ταυτότητες µαθητών
Τίτλοι Προόδου Α, Β, Γ, ∆ και
Ε τάξεων
Τίτλος Σπουδών ΣΤ’ τάξης
Τοποθετηµένοι στο σχολείο
Τσιγγανόπαιδες
Υπηρεσιακό σηµείωµα
µετεγγραφής
Υποβολή Απολογιστικών
Στοιχείων
Φοιτούντες στην Ειδική Τάξη
Φοιτούντες στην Τάξη
Υποδοχής
Φοιτούντες στο Ολοήµερο
Φύλλα ηµερησίου Ελέγχου
κατά τάξη και τµήµα, µε ή
χωρίς βαθµολογία
Ωράριο διδασκαλίας

Ταµείο
Ταµείο
Μαθητές
Μαθητές
Μαθητές
Μαθητές
Εκπ/κοί
Μαθητές
Βιβ/θήκη
Βιβ/θήκη
Μαθητές
Μαθητές
Εκπ/κοί
Μαθητές
Μαθητές
Ταµείο
Μαθητές
Μαθητές
Μαθητές
Μαθητές

Εκπ/κοί

Μαθητές
Ταµείο
Ταµείο
Ταµείο
Ταµείο
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περιεχόµενα
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