
ΜΑΘΗΤΕΣ 

• Δημιουργία τμημάτων ολοημέρου στα Δημοτικά με 
τη βοήθεια της λειτουργίας «Συνδιδασκαλίες 
Πολυταξικών Ομάδων Ολοήμερου Προγράμματος» 

• Η λειτουργία είναι διαθέσιμη ακολουθώντας 
διαδοχικά τις επιλογές (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ -> 
Συνδιδασκαλίες Πολυταξικών Ομάδων Ολοήμερου 
Προγράμματος)  

• Επειδή μπορεί να φανεί λίγο σύνθετη η διαδικασία, 
καλό θα ήταν να έχουμε καταγράψει στο χαρτί το 
πρόγραμμα ολοημέρου που θέλουμε να 
δημιουργήσουμε, όπως στο παράδειγμα: 
 



ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΙ
ΤΙ

ΣΗ
 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΛΕΑ ΜΗΛΕΑ ΜΗΛΕΑ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΛΕΑ ΜΗΛΕΑ ΜΗΛΕΑ 

ΑΒΡΑΜΕΑΣ ΑΒΡΑΜΕΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΜΕΑΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Τ.Π.Ε. Πολιτιστικοί Όμιλοι 
Δραστηριοτήτων 

Αθλητισμός 

Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ 

Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ 

ΚΑΝΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ 

Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ 

Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ Α,Β,Γ Δ,Ε,ΣΤ 

Πολιτιστικοί Όμιλοι 
Δραστηριοτήτων 

Πολιτιστικοί Όμιλοι 
Δραστηριοτήτων 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΛΕΑ ΜΗΛΕΑ ΜΗΛΕΑ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΛΕΑ ΜΗΛΕΑ ΜΗΛΕΑ 

ΑΒΡΑΜΕΑΣ ΑΒΡΑΜΕΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΜΕΑΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Τ.Π.Ε. Πολιτιστικοί Όμιλοι 
Δραστηριοτήτων 

Αθλητισμός 

Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ 

Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ 

ΚΑΝΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ 

Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ 

Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ Α,Β,Γ Δ,Ε,ΣΤ 

Πολιτιστικοί Όμιλοι 
Δραστηριοτήτων 

Πολιτιστικοί Όμιλοι 
Δραστηριοτήτων 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Εντοπίζουμε τα ίδια «κομμάτια» ανά ζώνη, εκπαιδευτικό, αντικείμενο και τάξεις. 
(Εντοπίζουμε δηλαδή τις ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ) 

ω 



ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΗΣΗ: 
• ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ->Τοποθετήσεις εργαζομένων στο φορέα μου 
• Πατάμε στο γραναζάκι του «Παπαδόπουλου» για να ανοίξει η καρτέλα εργασίας του εκπ/κού. 
• Στο πεδίο «λεπτομέρειες ωραρίου εργασίας», επιλέγουμε «ΣΙΤΙΣΗ», συμπληρώνουμε 2ΩΡΕΣ 

εβδομαδιαίως, συμπληρώνουμε τα πεδία «Από», «Έως», πατάμε το κουμπί τσεκ √, πατάμε το 
κουμπί «Αποθήκευση» πάνω πάνω στην καρτέλα. 

• Πατάμε το κουμπί «Επιστροφή στον κατάλογο». 
• Πατάμε στο γραναζάκι της «Μηλέα» για να ανοίξει η καρτέλα εργασίας της εκπ/κού. 
• Στο πεδίο «λεπτομέρειες ωραρίου εργασίας», επιλέγουμε «ΣΙΤΙΣΗ», συμπληρώνουμε 3ΩΡΕΣ 

εβδομαδιαίως, συμπληρώνουμε τα πεδία «Από», «Έως», πατάμε το κουμπί τσεκ √, πατάμε το 
κουμπί «Αποθήκευση» πάνω πάνω στην καρτέλα. 

 
ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ 1 (ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 15:00)  
• ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ -> Συνδιδασκαλίες Πολυταξικών Ομάδων Ολοήμερου Προγράμματος 
• Προσθέτουμε μια συνδιδασκαλία (μία για κάθε κυκλωμένη ομάδα στις ζώνες), πατώντας στον 

πράσινο σταυρό 
• Τσεκάρουμε «Ζώνη 1» 
• Τσεκάρουμε τις τάξεις «Α», «Β», «Γ», «Δ», «Ε» και «ΣΤ» 
• Στο μάθημα «Μελέτη-Προετοιμασία» συμπληρώνουμε τον αριθμό 2 για τις 2 ΩΡΕΣ μελέτης 

εβδομαδιαίως του «Παπαδόπουλου» 
• Πατάμε αποθήκευση και σημειώνουμε την ομάδα συνδιδασκαλίας τμημάτων που δημιουργήθηκε 

για τον «Παπαδόπουλο» στη ζώνη 1: Ζ1*Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ-1. 
• Προσθέτουμε μια συνδιδασκαλία, πατώντας στον πράσινο σταυρό  
• Τσεκάρουμε «Ζώνη 1» 
• Τσεκάρουμε τις τάξεις «Α», «Β», «Γ» 
• Στο μάθημα «Μελέτη-Προετοιμασία» συμπληρώνουμε τον αριθμό 1 για τη 1 ΩΡΑ μελέτης 

εβδομαδιαίως της «Μηλέα» 
• Πατάμε αποθήκευση και σημειώνουμε την 1η ομάδα συνδιδασκαλίας τμημάτων που 

δημιουργήθηκε για τη «Μηλέα» στη ζώνη 1: Ζ1*Α,Β,Γ-2. 



• Προσθέτουμε μια συνδιδασκαλία, πατώντας στον πράσινο σταυρό 
• Τσεκάρουμε «Ζώνη 1» 
• Τσεκάρουμε τις τάξεις «Δ», «Ε» και «ΣΤ» 
• Στο μάθημα «Μελέτη-Προετοιμασία» συμπληρώνουμε τον αριθμό 1 για τη 1 ΩΡΑ μελέτης 

εβδομαδιαίως της «Κάνου» 
• Πατάμε αποθήκευση και σημειώνουμε την ομάδα συνδιδασκαλίας τμημάτων που δημιουργήθηκε 

για την «Κάνου» στη ζώνη 1: Ζ1*Δ,Ε,ΣΤ-3. 
• Προσθέτουμε μια συνδιδασκαλία, πατώντας στον πράσινο σταυρό  
• Τσεκάρουμε «Ζώνη 1» 
• Τσεκάρουμε τις τάξεις «Α», «Β», «Γ», «Δ», «Ε» και «ΣΤ» 
• Στο μάθημα «Μελέτη-Προετοιμασία» συμπληρώνουμε τον αριθμό 2 για τις 2 ΩΡΕΣ μελέτης 

εβδομαδιαίως της «Μηλέα» 
• Πατάμε αποθήκευση και σημειώνουμε τη 2η ομάδα συνδιδασκαλίας τμημάτων που 

δημιουργήθηκε για τη «Μηλέα» στη ζώνη 1: Ζ1*Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ-4. 
 
ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ 2 (ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 16:00)  
• Πράττουμε όπως και τη ζώνη 1, δημιουργώντας συνδιδασκαλίες τμημάτων για κάθε «ίδια 

κομμάτια» που εντοπίζουμε στο ολοήμερο πρόγραμμα, καταλήγοντας στις ακόλουθες: 
• Ζ2*Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ-1 για τη 1 ΩΡΑ εβδομαδιαίως της «Κονταξάκη» (ΤΠΕ) 
• Ζ2*Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ-2 για τις 3 ΩΡΕΣ εβδομαδιαίως του «Αβραμέα» (Πολιτιστικοί Όμιλοι 

Δραστηριοτήτων) 
• Ζ2*Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ-3 για τη 1 ΩΡΑ εβδομαδιαίως του «Φωτόπουλου» (Αθλητισμός) 

 
 





ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 
• Κάθε φορά που δημιουργούμε μια συνδιδασκαλία, π.χ. η  

Ζ2*Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ-3 για τη 1 ΩΡΑ εβδομαδιαίως του «Φωτόπουλου» 
(Αθλητισμός), αυτή μπορεί να «σπάσει» στα επιμέρους τμήματα από τα 
οποία αποτελείται. 
 

Π.χ. η συνδιδασκαλία Ζ2*Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ-3 σπάει στα: 
 

 -> Ζ2*Α3 
 -> Ζ2*Β3 
 -> Ζ2*Γ3 
 -> Ζ2*Δ3 
 -> Ζ2*Ε3 
 -> Ζ2*ΣΤ3 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!! Για να αναθέσουμε το μάθημα «Αθλητισμός» στα τμήματα αυτά, 
αρκεί να το αναθέσουμε σε ένα απ’ όλα αυτά, συνήθως στο πρώτο. 
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΛΕΑ ΜΗΛΕΑ ΜΗΛΕΑ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΛΕΑ ΜΗΛΕΑ ΜΗΛΕΑ 

ΑΒΡΑΜΕΑΣ ΑΒΡΑΜΕΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΜΕΑΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Τ.Π.Ε. Πολιτιστικοί Όμιλοι 
Δραστηριοτήτων 

Αθλητισμός 

Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ 

Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ 

ΚΑΝΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ 

Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ 

Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ Α,Β,Γ Δ,Ε,ΣΤ 

Πολιτιστικοί Όμιλοι 
Δραστηριοτήτων 

Πολιτιστικοί Όμιλοι 
Δραστηριοτήτων 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ω 

Ζ1*Α1 Ζ1*Α2 Ζ1*Δ3 Ζ1*Α4 

Ζ2*Α1 Ζ2*Α2 

Ζ2*Α3 



ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

 
Ακολουθούμε τα βήματα: 
• ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ -> Ανάθεση μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς 
• Επιλέγουμε το τμήμα Ζ2*Α3 
• Στο πεδίο «Διδάσκων Εκπαιδευτικός» επιλέγουμε «Φωτόπουλος» 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ!! Τα επιμέρους τμήματα των συνδιδασκαλιών αυτών, 
παρότι μπορούμε να τα επιλέξουμε όπως δείξαμε παραπάνω για την 
ανάθεση μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς, δεν εμφανίζονται στην 
επιλογή ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ -> Διαχείριση τμημάτων. 

 


