
ΤΝΔΘΔΑΚΑΛΘΕ ΠΟΛΤΣΑΞΘΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Λίγε ηζηνξία πξώηα: Όηαλ μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην MYSCHOOL, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2013, ε 

δηαρείξηζε ηωλ ηκεκάηωλ ηνπ νινήκεξνπ γηλόηαλ απνθιεηζηηθά κέζα από ηε ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΜΖΜΑΣΩΝ, 

θάηη πνπ ζήκαηλε όηη έπξεπε λα θηηαρηνύλ αξθεηά έωο πνιιά ηκήκαηα, έλα πξνο έλα, λα γίλνπλ ζε απηά 

αλαζέζεηο ωξώλ  θαη θαηόπηλ λα ελωζνύλ ζε ζπλδηδαζθαιία. Ο ηξόπνο ήηαλ ρξνλνβόξνο θαη όρη πάληα 

απνηειεζκαηηθόο, νπόηε δπν ρξόληα αξγόηεξα ε νκάδα ππνζηήξημεο δεκηνύξγεζε ηηο Πνιπηαμηθέο Οκάδεο 

Οινήκεξνπ θαη ε θαηάζηαζε βειηηώζεθε αηζζεηά.  

ηε ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ζα δεκηνπξγήζεηε ηκήκαηα νινήκεξνπ ζε δύν κόλν πεξηπηώζεηο: 

Α. Αλ έρεηε ακηγέο ηκήκα νινήκεξνπ (π.ρ. κόλν από ηελ Α΄ ηάμε). 

Β. Αλ ζην νινήκεξν δηδάζθεηαη ην κάζεκα ηωλ Αγγιηθώλ.  

Γηα λα κπείηε ζηε θηινζνθία ηωλ Πνιπηαμηθώλ Οκάδωλ,  είλαη απαξαίηεην πξώηα απ’ όια λα έρεηε δηαβάζεη 

ηνλ ζρεηηθό νδεγό ηεο νκάδαο ππνζηήξημεο:  

https://tinyurl.com/mysch-polytaxika-olohmeroy

 Οη δώλεο δηδαζθαιίαο  ζην νινήκεξν είλαη δύν:  

Ζ πξώηε δώλε (Ε1) από 14.15 ωο 15.00. 

Ζ δεύηεξε δώλε (Ε2) από 15.15 ωο 16.00. 

Με ην πνπ δεκηνπξγείηε έλα ηκήκα, ην ζύζηεκα ηνπ δίλεη όλνκα πνπ πεξηέρεη ην ζύκβνιν ηνπ αζηεξίζθνπ 

(*).  Αο δνύκε έλα παξάδεηγκα:  

Βιέπνπκε όηη ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν έρεη δεκηνπξγήζεη δύν ηκήκαηα ζηελ πξώηε δώλε θαη έλα ηκήκα ζηε 

δεύηεξε.  

Ση ζεκαίλνπλ ηα νλόκαηα: 

Ζ1*Α,Β,Γ-1:    Πξώην ηκήκα ηεο Ζώνηρ 1 κε καζεηέο από ηηο Α,Β,Γ ηάμεηο.  

Ζ1*Γ,Γ,Δ,Σ-2:    Γεύηεξν ηκήκα ηεο Ζώνηρ 1 κε καζεηέο από ηηο Γ,Γ,Δ,Σ ηάμεηο. 

Ζ2*Α,Β,Γ,Γ,Σ-1:    Πξώην ηκήκα ηεο Ζώνηρ 2  κε καζεηέο από ηηο Α,Β,Γ,Γ, Σ ηάμεηο (νη 

καζεηέο ηεο Δ΄ ηάμεο, πνπ ππήξραλ ζηε Ε1,  έρνπλ απνρωξήζεη). 

ε θάζε ηκήκα κπνξείηε λα επηιέμεηε έλα ή πεξηζζόηεξα καζήκαηα. Σν ζύλνιν δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηηο 5 

ώξεο. 

Ζ θαηαλνκή ηωλ καζεηώλ ζηα ηκήκαηα απηά δελ παξνπζηάδεη δπζθνιία (ΜΑΘΖΣΔ – ΔΓΓΡΑΦΔ 

ΜΑΘΖΣΩΝ – ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΜΑΘΖΣΩΝ Δ ΣΜΖΜΑΣΑ):  

https://tinyurl.com/mysch-polytaxika-olohmeroy


Αλ ν καζεηήο παξαθνινπζεί θαη ηηο δύν δώλεο, ηζεθάξεηε ην όλνκά ηνπ θαη ζηα δπν θνπηάθηα. 

Ανάθεζη ωπών: Γε ρξεηάδεηαη λα γίλεη  ζε όια ηα ηκήκαηα. Αξθεί έλα ηκήκα από θάζε νκάδα. ην 

παξάδεηγκά καο, κπνξείηε λα θάλεηε αλάζεζε ζηα ηκήκαηα: 

Ε1*Α1  (γηα ην πξώην ηκήκα ηεο Εώλεο 1) 

Ε1*Γ2   (γηα ην δεύηεξν ηκήκα ηεο Εώλεο 1) 

Ε2*Α1   (γηα ην πξώην ηκήκα ηεο Εώλεο 2) 

Μηα θαιή πξαθηηθή πνπ κπνξείηε λα αθνινπζείηε ζην MYSCHOOL είλαη λα δνπιεύεηε έρνληαο αλνηρηά δύν 

θαξηέιεο ή παξάζπξα. Αο ππνζέζνπκε όηη ζέιεηε λα θάλεηε αλάζεζε ωξώλ ζηα πνιπηαμηθά ηκήκαηα. 

Πεγαίλεηε ζηε ζειίδα όπνπ έρεηε δεκηνπξγήζεη ηα ηκήκαηα. Αλνίγεηε ζηνλ θπιινκεηξεηή ζαο κηα λέα 

θαξηέια (ή παξάζπξν), αληηγξάθεηε από ηε γξακκή δηεπζύλζεωλ ηεο πξώηεο ζειίδαο ην url, πεγαίλεηε ζηε 

λέα θαξηέια θαη θάλεηε ζηε γξακκή δηεπζύλζεωλ δεμί θιηθ – «επηθόιιεζε θαη κεηάβαζε», νπόηε 

κεηαθέξεζηε εθ λένπ ζηε ζειίδα κε ηα ηκήκαηα. Καηόπηλ πξνρωξάηε ζην ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ – 

ΑΝΑΘΔΔΗ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ Δ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ. Κη έηζη έρεηε ζηελ πξώηε θαξηέια ηα ηκήκαηα θαη 

ζηε δεύηεξε ην πεξηβάιινλ ηωλ αλαζέζεωλ. 

Αθνύ θαηαλείκεηε ηνπο καζεηέο, είλαη απαξαίηεην λα δειώζεηε ηελ ώξα απνρώξεζήο ηνπο από ην 

νινήκεξν  (ΜΑΘΖΣΔ – ΔΓΓΡΑΦΔ ΜΑΘΖΣΩΝ -  ΜΑΕΗΚΖ ΚΑΣΑΥΩΡΗΖ  ΩΡΑ ΑΠΟΥΩΡΖΖ 

ΜΑΘΖΣΩΝ  ΟΛΟΖΜΔΡΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ).  

Γενικόρ κανόναρ: Όηαν ολοκληπώνεηε οποιαδήποηε ανάθεζη, πάνηα ππέπει να ελέγσεηε ζηιρ 

καπηέλερ ηων εκπαιδεςηικών (ή εξάγονηαρ από ηιρ ΑΝΑΦΟΡΕ ηο Δεληίο Κίνηζηρ σολικήρ 

Μονάδαρ 1) αν οι ώπερ σπεώθηκαν ζωζηά ζε κάθε εκπαιδεςηικό.  




