
ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΔΝΑΡΞΗ ΦΟΛΙΚΟΤ ΔΣΟΤ 2019-2020   

 
Ξεκιμώμςαπ επιρημαίμξσμε όςι μόμξ η αμάθερη  ςωμ μαθηςώμ ρςημ επόμεμη βαθμίδα γίμεςαι ρςξ 
ρυξλικό έςξπ 2018-2019. Όλεπ ξι σπόλξιπεπ εμέογειεπ ποαγμαςξπξιξύμςαι  ρςξ 2019-2020. 
 
ΒΗΜΑ 1:  Αμάθερη μαθηςώμ ρςημ επόμεμη ρυξλική βαθμίδα (από ΝΓ ρε Δ και από Δ ρε 
Γσμμάριξ) 
Ιάμξμςαπ είρξδξ ρςξ MYSCHOOL παοαςηοξύμε όςι ςξ ποξεπιλεγμέμξ έςξπ είμαι ςξ 2019-2020. Για μα 
κάμξσμε ςημ αμάθερη ςωμ μαθηςώμ, επιρςοέτξσμε ρςξ ρυξλικό έςξπ 2018-2019. 
 
Ζ διαδικαρία έυει χπ ενήπ: Ρε ποώςξ ρςάδιξ η καςώςεοη βαθμίδα δηλώμει ςα παιδιά ρςξ ΔΡ ή ρςξ 
Γσμμάριξ όπξσ θα τξιςήρξσμ. Ιαςόπιμ η αμώςεοη βαθμίδα μπαίμει ρςξ ρύρςημα και κάμει απξδξυή 
ςξσ αιςήμαςξπ. Απ δξύμε ςα δύξ βήμαςα: 
 

Α. Οηγαίμξσμε ΜΑΘΗΣΔ – ΔΓΓΡΑΥΔ ΜΑΘΗΣΩΝ – ΑΝΑΘΔΗ ΜΑΘΗΣΩΝ Δ ΔΠΟΜΔΝΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 

ΔΚΠΑΙΔΔΤΗ. Ξι ρυεςικέπ ξδηγίεπ βοίρκξμςαι ρςξ πάμχ μέοξπ ςηπ ρελίδαπ. Αουικά επιλέγξσμε ςα 
ξμόμαςα ςχμ μαθηςώμ. Για μα βοξύμε ςξ ΔΡ ή ςξ Γσμμάριξ πξσ θέλξσμε είςε πληκςοξλξγξύμε ςξμ 
επςαφήτιξ κχδικό ςξσ είςε γοάτξσμε 4 ςξσλάυιρςξμ υαοακςήοεπ από το όνομα της περιοχής όπξσ 
βοίρκεςαι η ρσγκεκοιμέμη ρυξλική μξμάδα, ξπόςε θα εμταμιρςεί μια λίρςα με ςα ΔΡ / Γσμμάρια ςηπ 
πεοιξυήπ ασςήπ. Ιάμξσμε κλικ ρςξ ρυξλείξ πξσ θέλξσμε, παςάμε ΑΜΑΗΔΡΖ και μεςά ΞΙ. Αμ κάμαμε 
λάθξπ και θέλξσμε μα ακσοώρξσμε, ςρεκάοξσμε ςα ξμόμαςα πξσ ποέπει και παςάμε ΑΙΣΠΩΡΖ 
ΑΜΑΗΔΡΖΡ. Ιάμςε άτξβα δξκιμή με έμα παιδί για μα δείςε πώπ λειςξσογεί. Λπξοείςε μα ακσοώρεςε 
όρεπ τξοέπ θέλεςε. 

 
Όςαμ ξλξκληοώρξσμε,  θα ποέπει δίπλα ρςξ όμξμα ςξσ κάθε μαθηςή μα εμταμίζεςαι ςξ ΔΡ / 
Γσμμάριξ όπξσ θα τξιςήρει. Λόλιπ η ρυξλική μξμάδα ποξξοιρμξύ ςοαβήνει ςα παιδιά, ςα ξμόμαςά 
ςξσπ θα υαθξύμ από ςξμ πίμακα.  Ασςό ρημαίμει όςι μεςά από μεοικέπ μέοεπ θα ποέπει, αμ όλα 
γίμξσμ όπχπ ποέπει, ξ πίμακαπ μα είμαι άδειξπ. Ποξπ επιβεβαίωρη, μπξοξύμε μα ελέγνξσμε ςξ 
ιρςξοικό εγγοατώμ ςξσ κάθε μαθηςή (κλικ ρςξ γοαμάζι ςξσ  – ΣΟΙΦΔΙΑ ΔΓΓΡΑΥΗ). Θα ποέπει 
μα ςξμ δξύμε ρςξ μέξ ςξσ ρυξλείξ για ςξ ρυξλικό έςξπ 2019-20. 
 

Β. Σξ βήμα ασςό ατξοά μόμξ ςα Δ, ςα ξπξία θα ποέπει μα κάμξσμ δεκςά ςα αιςήμαςα ςχμ ΜΓ. 

Αλλάζξσμε ρυξλικό έςξπ και εουόμαρςε ρςξ 2019-2020. Οηγαίμξσμε ΛΑΗΖΔΡ – ΔΓΓΠΑΤΔΡ 
ΛΑΗΖΩΜ – ΑΟΞΔΞΥΖ ΛΑΗΖΩΜ ΑΟΞ ΟΠΞΖΓΞΣΛΔΜΖ ΒΑΗΛΘΔΑ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖΡ. Ρςξ κελί επάμχ δενιά 
κάμξσμε κλικ και επιλέγξσμε ςξ ΜΓ πξσ μαπ ρςέλμει παιδιά (ενσπακξύεςαι όςι ςξ ΜΓ ασςό έυει 

ξλξκληοώρει ςξ βήμα Α, αλλιώπ βλέπξσμε μέοξπ ςχμ μαθηςώμ ή ςίπξςε). Ρςξμ πίμακα πξσ 

βοίρκεςαι από κάςχ κάμξσμε κλικ ρςη γοαμμή ΜΖΟΘΑ. Αμ δεμ εμταμιρςξύμ μαθηςέπ, ρσμευίζξσμε 
ρςη γοαμμή ΟΠΞΜΖΟΘΑ-ΜΖΟΘΑ. Λόλιπ εμταμιρςξύμ ςα ξμόμαςά ςξσπ, ςα ςρεκάοξσμε, 
ρσμπληοώμξσμε ςξμ αοιθμό βιβλίξσ μηςοώξσ και ςξμ αοιθμό μηςοώξσ και παςάμε ΑΟΞΔΞΥΖ. α 
παιδιά ασςά αμήκξσμ πλέξμ ρςξ δσμαμικό ςξσ ρυξλείξσ μαπ.  
 
ΒΗΜΑ 2:  Δγγοατή σπαουόμςωμ μαθηςώμ ρςξ μέξ ρυξλικό έςξπ. 
 
Δδώ ςα ποάγμαςα  είμαι γμχρςά. Δπιλέγξσμε ρυξλικό έςξπ 2019-2020 και ρσμευίζξσμε ΛΑΗΖΔΡ – 
ΔΓΓΠΑΤΔΡ ΛΑΗΖΩΜ – ΛΑΕΘΙΖ ΑΜΑΜΔΩΡΖ ΔΓΓΠΑΤΩΜ. Ιάμξσμε κλικ ρε κάθε γοαμμή ςξσ πίμακα 
πξσ εμταμίζεςαι, ςρεκάοξσμε ςξσπ μαθηςέπ πξσ θέλξσμε και παςάμε ΔΟΑΜΔΓΓΠΑΤΖ, για μα ςξσπ 
τέοξσμε ρςξ μέξ ρυξλικό έςξπ. Δσξ παοαςηοήρειπ: 
 
 

ΗΜΔΙΩΗ: Αμ πληκςοξλξγώμςαπ ςξ όμξμα ςηπ πεοιξυήπ δεμ εμταμίζξμςαι ρυξλικέπ μξμάδεπ, 
δξκιμάρςε μα γοάφεςε πεοιρρόςεοξσπ από 4 υαοακςήοεπ (π.υ. αμ φάυμεςε ςημ Οεςοξύπξλη, αμςί 
για ΟΔΠ γοάφςε ΟΔΠΞΣΟ, πεοιμέμεςε λίγξ και καςόπιμ ρβήρςε έμαμ – έμαμ ςξσπ παοαπάμχ 
υαοακςήοεπ, ώρςε μα μείμξσμ ςέρρεοιπ. ώοα θα ποέπει μα εμταμιρςξύμ ςα επιθσμηςά ρυξλεία. 

Αμ αμςιμεςωπίζεςε ποξβλήμαςα με ςξμ Google Chrome, δξκιμάρςε ςξμ Mozilla Firefox. 



- α ΜΓ μπξοξύμ, μαζί με ςα ποξμήπια, μα επιλένξσμ και ςα ξμόμαςα ςχμ μηπίχμ πξσ θα 
επαμαλάβξσμ ςη τξίςηρη.  
- α ΔΡ  θα  ποέπει  μα  βεβαιχθξύμ  για  κάθε  ςάνη πξσ θα αμεβάρξσμ ρςξ μέξ ρυξλικό έςξπ όςι ξ  
αοιθμόπ ςχμ μαθηςώμ ςηπ είμαι ξ ρχρςόπ. Αμ εμταμίζξμςαι λιγόςεοξι μαθηςέπ από όρξι ποέπει, 
ρημαίμει    όςι    κάπξιξι έυξσμ υάρει  ςημ  ποξαγχγή  ςξσπ,  πιθαμόςαςα    επειδή   ςξσπ   
πεοάρςηκαμ απξσρίεπ  μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ έκδξρηπ απξςελερμάςχμ. Ρε ασςή ςημ πεοίπςχρη 
επιρςοέτξσμε ρςξ ρυξλικό έςξπ 2018-2019 και ρςξ ΛΑΗΖΔΡ – ΔΙΔΞΡΖ ΑΟΞΔΚΔΡΛΑΩΜ – ΔΚΘΙΖ 
ΔΟΘΔΞΡΖ (ΓΔΜΘΙΑ ΑΟΞΔΚΔΡΛΑΑ) ελέγυξσμε και διξοθώμξσμε όπξσ υοειάζεςαι, επαμαλαμβάμξμςαπ 
ςη διαδικαρία μόμξ για ςξσπ ρσγκεκοιμέμξσπ μαθηςέπ.  
 
ΒΗΜΑ 3:  Δγγοατέπ μέωμ μαθηςώμ ρςξ MYSCHOOL (δηλ. παιδιώμ πξσ δεμ σπάουξσμ ρςξ 
ρύρςημα - ατξοά καςά κύοιξ λόγξ ςα ΝΓ). Δογαζόμαρςε  ρςξ ρυξλικό έςξπ 2019-2020. 
 
ΒΗΜΑ 4:  Δημιξσογία ςμημάςωμ και καςαμξμή μαθηςώμ ρε ασςά. 
 
Σπάουει πλέξμ η δσμαςόςηςα μα αμςιγοάτξμςαι ρςη τεςιμή υοξμιά ςα ςμήμαςα ςηπ πεοριμήπ, υχοίπ 
μα υοειαρςεί μα ςα δημιξσογήρξσμε από ςημ αουή. Οαοαμέμξσμε ρςξ 2019-2020 και πηγαίμξσμε 
ΡΥΞΚΘΙΖ ΛΞΜΑΔΑ – ΑΜΘΓΠΑΤΖ ΛΖΛΑΩΜ ΡΞ ΜΔΞ ΔΞΡ. Σπάουει ρςξ επάμχ μέοξπ ςηπ ρελίδαπ 
και ςξ ρυεςικό εγυειοίδιξ («Ρύμςξμξπ ξδηγόπ για ςημ αμςιγοατή ςμημάςχμ»). Αμαζηςξύμε ςα 
πεοριμά ςμήμαςα αμά ςάνη και ςξμέα ρπξσδώμ, επιλέγξσμε ασςά πξσ θέλξσμε και παςάμε 
ΑΜΘΓΠΑΤΖ. α ςμήμαςα ασςά ποξρςίθεμςαι ασςόμαςα ρςξ ΡΥΞΚΘΙΖ ΛΞΜΑΔΑ – ΔΘΑΥΔΘΠΘΡΖ 
ΛΖΛΑΩΜ.  Ρημεία άνια ποξρξυήπ: 
 
- α ςμήμαςα αμεβαίμξσμ άδεια, υχοίπ μαθηςέπ. 
 
- α ςμήμαςα διαςηοξύμ ςιπ ώοεπ μαθημάςχμ πξσ είυαμ δηλχθεί πέοσρι. Ρςα ΔΡ ασςό υοειάζεςαι 
ποξρξυή χπ ποξπ ςξ ενήπ: Δξκιμάρςε μα αμεβάρεςε έμα ςμήμα π.υ. ςηπ πεοριμήπ Δ΄ ςάνηπ και 
καςόπιμ δημιξσογήρςε κι έμα αμςίρςξιυξ ρςη ΔΘΑΥΔΘΠΘΡΖ ΛΖΛΑΩΜ. Ρςη ρσμέυεια ρσγκοίμεςε ςιπ 
ώοεπ αμά μάθημα ρε καθέμα από ασςά. Δμδέυεςαι μα σπάουξσμ διατξοέπ ρε ξοιρμέμα μαθήμαςα 
π.υ. ςξ πεοριμό ςμήμα είυε 4 ώοεπ Λαθημαςικά, εμώ ςξ ςμήμα πξσ δημιξσογήραςε ςώοα έυει 3 
(μπξοείςε όμχπ μα βάλεςε 4 ώοεπ).  
 
Ασςή ςη ρςιγμή ξ έλεγυξπ ςχμ χοώμ αμά μάθημα δεμ είμαι κάςι πξσ επείγει. Δλέγνςε ςξ όμχπ 
ξπχρδήπξςε ςξμ Ρεπςέμβοιξ, ποιμ νεκιμήρεςε μα κάμεςε «αμαθέρειπ μαθημάςχμ ρε 
εκπαιδεσςικξύπ». ώοα θα ποέπει: 
 
- Μα δημιξσογήρεςε / αμςιγοάφεςε ςμήμαςα Γεμικήπ Οαιδείαπ και Νέμχμ Γλχρρώμ (αμ είρςε ΔΡ) και 
αμςίρςξιυα,  ςμήμαςα ποχιμξύ και ξλξήμεοξσ (αμ είρςε ΜΓ).  
 
- Μα καςαμείμεςε ςξσπ μαθηςέπ ρε ασςά (ΛΑΗΖΔΡ – ΔΓΓΠΑΤΔΡ  ΛΑΗΖΩΜ – ΙΑΑΜΞΛΖ ΛΑΗΖΩΜ 
ΡΔ ΛΖΛΑΑ).  
 
Για όλεπ ςιπ ρυξλικέπ μξμάδεπ: 
 
- Σπεμθσμίζεςαι όςι για μα ρςείλεςε ρε άλλη μξμάδα μαθηςή με μεςεγγοατή, ποώςα θα ςξμ 
αμεβάρεςε ρςξ ρυξλικό έςξπ 2019-2020 και μεςά θα σπξβάλεςε αίςημα μεςεγγοατήπ. 

 
- Δώρςε ιδιαίςεοη ποξρξυή ρε πξιξ ρυξλικό έςξπ κάμεςε ςημ ξπξιαδήπξςε εμέογεια.  

 

- Αμ πεοιμέμεςε μα ραπ έοθξσμ παιδιά με μεςεγγοατή και δε βλέπεςε ςα εκκοεμή ασςά αιςήμαςα 
ρςξ ρυξλικό 2019-2020, ελέγνςε μημ ςσυόμ σπάουξσμ ρςξ 2018-2019. ΜΗΝ κάμεςε δεκςά ςα 
αιςήμαςα ασςά, γιαςί έςρι θα ταίμεςαι όςι ςα παιδιά ασςά τξίςηραμ ρε εράπ ςξ 2018-2019. 
Δπικξιμχμήρςε με ςα ρυξλεία ποξέλεσρηπ και ζηςήρςε ςξσπ μα ακσοώρξσμ ςξ αίςημα 
μεςεγγοατήπ, μα αμεβάρξσμ ςξσπ μαθηςέπ ασςξύπ ρςξ 2019-2020 και μεςά μα σπξβάλξσμ μέξ 
αίςημα μεςεγγοατήπ ποξπ εράπ.  


