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1. Τπεξεζία θάικα! Χξεζηκνπνηήζηε ηελ θαξηέια
"Κεληξηθή ζειίδα", γηα λα εθαξκόζεηε ην Heading
4,Title of Paper ζην θείκελν πνπ ζέιεηε λα
εκθαλίδεηαη εδώ.
1.1. Γενικά
Η εθαξκνγή θάικα! Χξεζηκνπνηήζηε ηελ θαξηέια "Κεληξηθή ζειίδα", γηα λα εθαξκόζεηε
ην Heading 4,Title of Paper ζην θείκελν πνπ ζέιεηε λα εκθαλίδεηαη εδώ. δίλεη ζηνπο
δηδάζθνληεο – ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ ζε πνηθίιεο
ππεξεζίεο, όπσο:


εκθάληζε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ησλ καζεκάησλ δηδαζθαιίαο ηνπο



εηζαγσγή αλαθνηλώζεσλ θαη δεκνζηεύζεσλ



θαηαρώξεζε εξγαζηώλ, αζθήζεσλ, ζεκεηώζεσλ δηδαζθαιίαο



εηζαγσγή βαζκνινγίαο ζε εμεηάζεηο καζεκάησλ πνπ δηδάζθνπλ



δηαρείξηζε απνπζηώλ αλά δηδαζθαιία καζήκαηνο



εκθάληζε εκεξνιόγηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο θαη εμεηάζεσλ ησλ καζεκάησλ ηνπο.

Γηα ηελ πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ θάικα! Χξεζηκνπνηήζηε ηελ θαξηέια "Κεληξηθή
ζειίδα", γηα λα εθαξκόζεηε ην Heading 4,Title of Paper ζην θείκελν πνπ ζέιεηε λα
εκθαλίδεηαη εδώ. απαηηείηαη νπωζδήπνηε πηζηνπνίεζε ηνπ δηδάζθνληα – ρξήζηε, δηαθνξεηηθά
δελ επηηξέπεηαη ε είζνδόο ηνπ ζην ζύζηεκα.

1.2. Είζοδορ ζηην ςπηπεζία Σθάλμα! Χρηζιμοποιήζηε ηην καρηέλα
"Κενηρική ζελίδα", για να εθαρμόζεηε ηο Heading 4,Title of
Paper ζηο κείμενο που θέλεηε να εμθανίζεηαι εδώ.


ηε θεληξηθή ζειίδα ηεο ππεξεζίαο ζηα πεδία Όλνκα Χξήζηε θαη Κωδηθόο πξόζβαζεο
πιεθηξνινγνύκε ηα ζηνηρεία πνπ καο έρνπλ δνζεί.



Αθνύ γίλεη ε πηζηνπνίεζε ηνπ δηδάζθνληα – ρξήζηε από ην ζύζηεκα, εκθαλίδεηαη ε ιίζηα
κε ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ (ηάμεηο) ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ζηηο νπνίεο έρεη δηθαίσκα
πξνβνιήο θαη επεμεξγαζίαο ν ζπλδεδεκέλνο ρξήζηεο (Δηθόλα 1). ηελ πεξίπησζε πνπ ηα
ζηνηρεία εηζόδνπ δελ είλαη ζσζηά, εκθαλίδεηαη κήλπκα θαη απνηξέπεηαη ε είζνδόο ηνπ ζηελ
ππεξεζία.
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Δηθόλα 1 – Πξνβνιή ηάμεσλ δηδαζθαιίαο ηξέρνληνο έηνπο δηδάζθνληα

1.3. Αποζύνδεζη από ηο ζύζηημα


Αθνύ έρεη γίλεη πηζηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε ζην ζύζηεκα βάζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ
πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, παηήζηε ην πιήθηξν Απνζύλδεζε, ώζηε λα απνζπλδεζείηε από
ην ζύζηεκα.



ε πεξίπησζε πνπ ν δηδάζθνληαο έρεη ζπλδεζεί ζην ζύζηεκα θαη γηα θάπνην δηάζηεκα δελ
πξαγκαηνπνηήζεη θακία ελέξγεηα εκθαλίδεηαη πξνεηδνπνηεηηθό κήλπκα. ε πεξίπησζε πνπ
πάιη δε πξαγκαηνπνηεζεί θακία ελέξγεηα, ηόηε ην ζύζηεκα απηνκάησο δηαθόπηεη ηε
ζπλεδξία γηα ιόγνπο αζθάιεηαο. Γηα λα ζπλερίζεη ηελ εξγαζία ηνπ ν ρξήζηεο πξέπεη λα
ζπλδεζεί μαλά ζηελ ππεξεζία.

1.4. Διδαζκαλία μαθημάηων – Σάξειρ
Κάλνληαο θιηθ ζηνλ ηίηιν ηνπ καζήκαηνο εκθαλίδεηαη ε θαξηέια ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο γηα
ηελ αθαδεκατθή πεξίνδν (Δηθόλα 2). ηελ θαξηέια ηεο ηάμεο εκθαλίδνληαη ζηνηρεία όπσο:


ηνηρεία καζήκαηνο θαη δηδαζθαιίαο



Αξηζκόο θνηηεηώλ (αξηζκόο εγγεγξακκέλσλ, επηηπρόλησλ ζηηο εμεηάζεηο)



Δμεηαζηηθέο πεξίνδνη καζήκαηνο, από όπνπ γίλεηαη ε εηζαγσγή ηεο βαζκνινγίαο



Οξηζκόο κέγηζηνπ επηηξεπηνύ αξηζκνύ απνπζηώλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο



Δηζαγσγή αλαθνηλώζεσλ, δεκνζηεύζεσλ



Γηαρείξηζε απνπζηώλ ζε θνηηεηέο



ηαηηζηηθά εμεηάζεσλ
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Δηθόλα 2 – Ιδηόηεηεο ηάμεο δηδαζθαιίαο δηδάζθνληα

1.2.1 πκπιήξωζε βαζκνινγίνπ ηξέρνπζαο πεξηόδνπ
Μεηά ηελ επηηπρή είζνδν ζην ζύζηεκα θαη έρνληαο επηιέμεη κία ηάμε εκθαλίδεηαη ιίζηα κε ηηο
εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο ηνπ καζήκαηνο ζηηο νπνίεο έρεη δηθαίσκα επεμεξγαζίαο ηεο βαζκνινγίαο ν
δηδάζθνληαο. Οη εμεηαζηηθέο ραξαθηεξίδνληαη από κία θαηάζηαζε, ε νπνία έρεη ηηο παξαθάησ ηηκέο:


Κιεηζηή – ην βαζκνιόγην είλαη νινθιεξσκέλν θαη δελ είλαη δπλαηή ε επεμεξγαζία ηνπ



Δηαζέζηκε – ην βαζκνιόγην είλαη δηαζέζηκν γηα επεμεξγαζία



ε επεμεξγαζία – ην βαζκνιόγην είλαη ζε θαηάζηαζε επεμεξγαζίαο από θάπνηνλ
δηδάζθνληα θαη θαλέλαο άιινο δελ κπνξεί λα ην επεμεξγαζηεί

Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ βαζκνινγίνπ θάληε θιηθ ζηελ εμέηαζε πνπ επηζπκείηε νπόηε αλνίγεη ε
θαξηέια επεμεξγαζίαο ηνπ βαζκνινγίνπ (Δηθόλα 3). Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ εηζαγωγή
βαζµνινγίαο είλαη ε εμέηαζε λα είλαη δηαζέζηµε γηα επεμεξγαζία. Απηό ζπµβαίλεη είηε όηαλ ε
θαηάζηαζε ηεο εμέηαζεο είλαη αλνηρηή, είηε όηαλ ε θαηάζηαζε ηεο εμέηαζεο είλαη ζε επεμεξγαζία
από εζάο (ηνλ θαζεγεηή). Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ βαζκώλ αθνινπζείηε ηα παξαθάησ βήκαηα:
1. Αλ ην βαζκνιόγην είλαη δηαζέζηκν γηα επεμεξγαζία (Καηάζηαζε εμέηαζεο = Αλνηθηή)
παηήζηε αξρηθά ην πιήθηξν Επεμεξγαζία. Σν βαζκνιόγην αιιάδεη θαηάζηαζε θαη γίλεηαη ε
επεμεξγαζία, νπόηε κόλν εζείο θαη θαλέλαο άιινο δελ κπνξεί λα ην επεμεξγαζηεί.
2. Αλ ην βαζκνιόγην είλαη ήδε ζε επεμεξγαζία από εζάο (Καηάζηαζε εμέηαζεο = ε
επεμεξγαζία) κπνξείηε απεπζείαο λα εηζάγεηε ηνπο βαζκνύο (Δηθόλα 4).
3. Αθνύ νινθιεξσζνύλ νη αιιαγέο παηήζηε ην πιήθηξν Απνζήθεπζε ώζηε λα απνζεθεπζνύλ
νη αιιαγέο. Μεηά ηελ απνζήθεπζε εκθαλίδεηαη κήλπκα κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο
ελδερόκελεο απνηπρίεο (Δηθόλα 6). ε απηή ηε θάζε νη βαζκνί πνπ ηξνπνπνηήζαηε είλαη
ζε θαηάζηαζε ε εθθξεκόηεηα θαη δελ εκθαλίδνληαη ζηνπο θνηηεηέο (έλδεημε αξηζηεξά ζηε
ιίζηα κε ηα νλόκαηα ησλ θνηηεηώλ, Δηθόλα 5). Σν βαζκνιόγην παξακέλεη ζε θαηάζηαζε ε
επεμεξγαζία από εζάο θαη θαλέλαο δελ κπνξεί λα θάλεη αιιαγέο εθηόο από εζάο. Αλ δελ
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έρεηε νινθιεξώζεη, κπνξείηε λα ζπλερίζεηε θάπνηα άιιε ζηηγκή, θαζώο ην βαζκνιόγην είλαη
θιεηδσκέλν από εζάο.
4. Αλ ζέιεηε λα αθπξώζεηε όιεο ηηο αιιαγέο πνπ θάλαηε παηήζηε ην πιήθηξν Άθπξν.
5. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εηζαγσγήο βαζκώλ ζε εμέηαζε, παηήζηε ην πιήθηξν Απνζηνιή.
ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηε θάπνηα θξππηνγξαθηθή ζπζθεπή (π.ρ. USB token)
ζα ζαο δεηεζεί λα νξίζεηε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο απνζηνιήο ην πξνζωπηθό Pin
πξόζβαζεο πνπ ζαο έρεη δνζεί. Αθνύ παηήζεηε ην πιήθηξν Απνζηνιή εκθαλίδεηαη ε
νζόλε όπνπ εμεγείηαη ε δηαδηθαζία απνζηνιήο ηνπ βαζκνινγίνπ κε ρξήζε θξππηνγξαθηθήο
ζπζθεπήο (Δηθόλα 10). ε απηήλ ηελ νζόλε παηήζηε ην πιήθηξν Απνζηνιή όπνπ ζηε
ζπλέρεηα ζα ζαο δεηεζεί ην πξνζωπηθό Pin πξόζβαζεο (Δηθόλα 11). ε πεξίπησζε
εζθαικέλνπ νξηζκνύ pin, ε απνζηνιή ηεο βαζκνινγίαο δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί.
Καηά ηελ απνζηνιή ησλ βαζκνινγηώλ γίλνληαη ηα εμήο:


ελεκεξώλνληαη νη ηειηθνί βαζκνί ησλ θνηηεηώλ



ην βαζκνιόγην παύεη λα είλαη θιεηδσκέλν από εζάο θαη πεξλάεη ζε θαηάζηαζε
Κιεηζηό, νπόηε δελ κπνξείηε λα επεμεξγαζηείηε ηηο βαζκνινγίεο, εθηόο εάλ ζαο
δνζεί μαλά ην αληίζηνηρν δηθαίσκα.

6. Αθνύ νινθιεξσζεί ε απνζηνιή, κπνξείηε λα παηήζεηε ζην ζύλδεζκν Ιζηνξηθό απνζηνιήο
βαζκνινγίαο (Δηθόλα 7) γηα λα δείηε όιν ην ηζηνξηθό ηεο απνζηνιήο βαζκνινγηώλ (Δηθόλα
8). Μπνξείηε επίζεο λα δείηε ηνλ Μνλαδηθό Αξηζκό Ειέγρνπ ηεο ηειεπηαίαο απνζηνιήο
βαζκνινγίνπ (Δηθόλα 7). Κάλνληαο θιηθ ζηε ζηήιε Πεξηγξαθή ζηε ιίζηα κε ην ηζηνξηθό
ησλ απνζηνιώλ εκθαλίδνληαη νη βαζκνί πνπ έρνπλ απνζηαιεί (Δηθόλα 9) θαη παηώληαο ην
πιήθηξν Εθηύπωζε κπνξείηε λα εθηππώζεηε ην βαζκνιόγην κε ηνπο βαζκνύο πνπ
απνζηείιαηε κόλν, ώζηε λα ην παξαδώζεηε ζηε Γξακκαηεία
7. Γηα εθηύπσζε όινπ ηνπ βαζκνινγίνπ παηήζηε ην πιήθηξν Εθηύπωζε ή ελαιιαθηηθά ην
πιήθηξν Εμαγωγή ώζηε λα γίλεη εμαγσγή ζην Excel θαη ζηε ζπλέρεηα εθηππώζηε ην θύιιν
ηνπ Excel
Ση είλαη ην άζξνηζµα ειέγρνπ
Σν άζξνηζµα ειέγρνπ αιιάδεη θάζε θνξά πνπ αιιάδεη ηνπιάρηζηνλ έλαο βαζµόο. Αλ ην ζεµεηώλεηε
θάζε θνξά πνπ απνζηέιιεηε ην βαζµνιόγην, µπνξείηε πνιύ εύθνια ηελ επόµελε θνξά πνπ ζα
ζπλδεζείηε ζην ζύζηεµα θαη ζα εµθαλίζεηε ην βαζµνιόγην, ειέγρνληαο ΜΟΝΟ ην άζξνηζµα ειέγρνπ
λα θαηαιάβεηε αλ θάπνηνο από ηνπο βαζµνύο έρεη ηξνπνπνηεζεί.

Ση είλαη ν Μνλαδηθόο Αξηζκόο Ειέγρνπ
Ο Μνλαδηθόο Αξηζκόο Ειέγρνπ είλαη έλαο κνλαδηθόο αξηζκόο γηα θάζε απνζηνιή βαζκνινγίαο θαη
πξνθύπηεη κόλν από ηνπο βαζκνύο ηεο απνζηνιήο. Απνηειεί δε έλα ζηνηρείν εγθπξόηεηαο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο απνζηνιήο, ην νπνίν εκθαλίδεηαη θαη ζην πξόγξακκα ηεο Γξακκαηείαο, νπόηε κπνξεί
εύθνια λα ειεγρζεί ε εγθπξόηεηα ησλ βαζκώλ από ηε Γξακκαηεία.
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Δηθόλα 3 – Βαζκνιόγην εμέηαζεο καζήκαηνο

Δηθόλα 4 – Βαζκνιόγην ζε επεμεξγαζία από δηδάζθνληα

Δηθόλα 5 – Βαζκνί θνηηεηώλ ζε εθθξεκόηεηα

Δηθόλα 6 – Απνηειέζκαηα απνζήθεπζεο βαζκνινγίαο
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Δηθόλα 7 – Ιζηνξηθό απνζηνιήο βαζκνινγίαο δηδάζθνληα – κνλαδηθόο αξηζκόο ειέγρνπ

Δηθόλα 8 – Ιζηνξηθό απνζηνιήο βαζκνινγίαο

Δηθόλα 9 – Δθηύπσζε απνζηνιήο βαζκνινγίνπ δηδάζθνληα

ελίδα 8 από 15

User Guide Σθάλμα! Χρηζιμοποιήζηε ηην καρηέλα "Κενηρική ζελίδα", για να εθαρμόζεηε ηο Heading 4,Title of Paper
ζηο κείμενο που θέλεηε να εμθανίζεηαι εδώ.

Δηθόλα 10 – Απνζηνιή βαζκνινγίαο κε ρξήζε θξππηνγξαθηθήο ζπζθεπήο

Δηθόλα 11 – Οξηζκόο πξνζσπηθνύ pin πξόζβαζεο θξππηνγξαθηθήο ζπζθεπήο

1.2.2 πκπιήξωζε βαζκνινγίνπ από αξρείν
Έρνληαο επηιέμεη κία εμέηαζε ελόο καζήκαηνο παηήζηε ην πιήθηξν Εμαγωγή, ώζηε λα γίλεη
εμαγσγή όινπ ηνπ βαζκνιόγηνπ ζην Excel (Δηθόλα 3). Σν πιενλέθηεµα απηήο ηεο µεζόδνπ είλαη όηη
εθόζνλ έρεηε εμάγεη ηηο βαζκνιόγηεο ζην Excel, κπνξείηε λα απνζπλδεζείηε από ην ζύζηεκα θαη ζηε
ζπλέρεηα λα εηζάγεηε πεξηνδηθά ηηο βαζµνινγίεο ζην ηνπηθό αξρείν Excel πνπ έρεηε εμάγεη, ρσξίο λα
ρξεηάδεηαη λα έρεηε ζύλδεζε µε ην Γηαδίθηπν.
Μόιηο νινθιεξώζεηε ηελ εηζαγσγή ηεο βαζµνινγίαο ζην αξρείν, µπνξείηε λα ζπλδεζείηε μαλά ζην
θάικα! Χξεζηκνπνηήζηε ηελ θαξηέια "Κεληξηθή ζειίδα", γηα λα εθαξκόζεηε ην Heading
4,Title of Paper ζην θείκελν πνπ ζέιεηε λα εκθαλίδεηαη εδώ. θαη εθόζνλ ε εμέηαζε είλαη ζε
θαηάζηαζε ε επεμεξγαζία λα εηζάγεηε ηε βαζµνινγία παηώληαο ην πιήθηξν Εηζαγωγή από
αξρείν (Δηθόλα 3). Σν αξρείν κπνξεί λα είλαη αξρείν Excel ή αξρείν θεηκέλνπ txt (tab delimited)
εθόζνλ ν δηαθνκηζηήο δελ επηηξέπεη ηελ θαηεπζείαλ εηζαγσγή βαζκώλ από αξρείν Excel.
ηε ζπλέρεηα αλαδεηήζηε ην αξρείν πνπ έρεηε απνζεθεύζεη θαη παηήζηε ην πιήθηξν Εηζαγωγή
(Εηθόλα 10). Αλ ην αξρείν έρεη ηε ζσζηή κνξθή ζα κεηαθεξζείηε ζηε ζειίδα επεμεξγαζίαο ησλ
βαζκώλ θαη ζα δείηε ηνπο βαζκνύο πνπ είραηε εηζάγεη. Παηήζηε ην πιήθηξν Απνζήθεπζε θαη ζηε
ζπλέρεηα ην πιήθηξν Απνζηνιή ζύκθσλα κε πξνεγνύκελα.
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εκείωζε: Γηα λα µπνξέζεηε λα εμάγεηε ηε βαζµνινγία ζε Excel, πξέπεη λα έρεηε εγθαηεζηεµέλν
ζηνλ ππνινγηζηή ζαο ην πξόγξαµµα Microsoft Excel (πεξηέρεηαη ζην παθέην Microsoft Office) θαη νη
ξπζµίζεηο ηνπ Web Browser πνπ ρξεζηκνπνηείηε λα επηηξέπνπλ ηελ εθηέιεζε ActiveX control (δείηε
παξάγξαθν Ρπζκίζεηο WEB Browsers).

Δηθόλα 12 – Δηζαγσγή βαζκώλ από αξρείν

1.2.3 Εκθάληζε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείωλ εμεηαζηηθήο πεξηόδνπ


ηε ζειίδα ηδηνηήησλ ηεο ηάμεο θαη ζηε ιίζηα Εμεηαζηηθέο Πεξίνδνη επηιέμηε ηελ εμέηαζε
γηα ηελ νπνία επηζπκείηε λα πξνβάιιεηε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία.



ηε ζειίδα ηδηνηήησλ ηεο εμέηαζεο επηιέμηε ηαηηζηηθά εμεη. Πεξηόδνπ γηα ηελ εκθάληζε
ησλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ηεο επηιεγκέλεο εμέηαζεο.

εκ: Γηα ηελ εκθάληζε ησλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ πξέπεη ν web browser πνπ ρξεζηκνπνηείηε λα
ππνζηεξίδεη ηελ εθηέιεζε ActiveX controls (δείηε παξάγξαθν Ρπζκίζεηο WEB Browsers).

1.2.4 Αλαθνηλώζεηο
Η ππεξεζία θάικα! Χξεζηκνπνηήζηε ηελ θαξηέια "Κεληξηθή ζειίδα", γηα λα εθαξκόζεηε
ην Heading 4,Title of Paper ζην θείκελν πνπ ζέιεηε λα εκθαλίδεηαη εδώ. δίλεη ζηνπο
δηδάζθνληεο – ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηε δπλαηόηεηα ηεο θαηαρώξεζεο αλαθνηλώζεσλ, νη νπνίεο
ζρεηίδνληαη κε ηα καζήκαηα θαη είλαη νξαηέο από εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο όπσο ε ππεξεζία
StudentsWeb (πύιε θνηηεηώλ).


Ωο

δηδάζθνληαο, ζπλδεζείηε ζην

ζύζηεκα

θάικα! Χξεζηκνπνηήζηε ηελ

θαξηέια

"Κεληξηθή ζειίδα", γηα λα εθαξκόζεηε ην Heading 4,Title of Paper ζην θείκελν πνπ
ζέιεηε λα εκθαλίδεηαη εδώ., κε ην όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο πνπ ζαο έρεη
αλαηεζεί.


Παηώληαο ηελ επηινγή Σάμεηο έηνπο εκθαλίδνληαη νη ηάμεηο ησλ καζεκάησλ ζηα νπνία
έρεηε δηθαίσκα επεμεξγαζίαο γηα ην ηξέρνλ αθαδεκατθό έηνο. Κάληε θιηθ ζηελ νλνκαζία
θάπνηνπ καζήκαηνο ώζηε λα εκθαληζηνύλ νη ηδηόηεηεο ηεο ηάμεηο.



ηηο ηδηόηεηεο ηνπ καζήκαηνο παηήζηε ην πιήθηξν Αλαθνηλώζεηο, όπνπ ζα εκθαληζηνύλ νη
αλαθνηλώζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. Γηα πξνζζήθε λέαο αλαθνίλσζεο παηήζηε ηελ
επηινγή Πξνζζήθε λέαο.
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πκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία ηεο αλαθνίλσζεο (Σίηινο, Θέκα) θαη ζην ηέινο παηήζηε ην
πιήθηξν Πξνζζήθε γηα λα θαηαρσξεζεί.



ε

πεξίπησζε

πνπ

επηζπκείηε

λα

δηαγξάςεηε

θάπνηα

αλαθνίλσζε,

κπνξείηε

λα

ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ επηινγή Δηαγξαθή πνπ βξίζθεηαη δίπια ζηελ θάζε αλαθνίλσζε ηεο
ιίζηαο.

1.2.5 Δεκνζηεύζεηο
Η ππεξεζία θάικα! Χξεζηκνπνηήζηε ηελ θαξηέια "Κεληξηθή ζειίδα", γηα λα εθαξκόζεηε
ην Heading 4,Title of Paper ζην θείκελν πνπ ζέιεηε λα εκθαλίδεηαη εδώ. δίλεη ζηνπο
δηδάζθνληεο – ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηε δπλαηόηεηα ηεο θαηαρώξεζεο δεκνζηεύζεσλ νη νπνίεο
ζρεηίδνληαη κε ηα καζήκαηα θαη είλαη νξαηέο από εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο όπσο ε ππεξεζία
StudentsWeb (πύιε θνηηεηώλ).


Ωο

δηδάζθνληαο, ζπλδεζείηε ζην

ζύζηεκα

θάικα! Χξεζηκνπνηήζηε ηελ

θαξηέια

"Κεληξηθή ζειίδα", γηα λα εθαξκόζεηε ην Heading 4,Title of Paper ζην θείκελν πνπ
ζέιεηε λα εκθαλίδεηαη εδώ., κε ην όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο πνπ ζαο έρεη
αλαηεζεί.


Παηώληαο ηελ επηινγή Σάμεηο έηνπο εκθαλίδνληαη νη ηάμεηο ησλ καζεκάησλ ζηα νπνία
έρεηε δηθαίσκα επεμεξγαζίαο γηα ην ηξέρνλ αθαδεκατθό έηνο. Κάληε θιηθ ζηελ νλνκαζία
θάπνηνπ καζήκαηνο ώζηε λα εκθαληζηνύλ νη ηδηόηεηεο ηεο ηάμεηο.



ηηο ηδηόηεηεο ηνπ καζήκαηνο παηήζηε ην πιήθηξν Δεκνζηεύζεηο, όπνπ ζα εκθαληζηνύλ νη
δεκνζηεύζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. Γηα πξνζζήθε λέαο παηήζηε ηελ επηινγή
Πξνζζήθε λέαο.



πκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία ηεο δεκνζίεπζεο (Σίηινο αξρείνπ, ρόιηα) θαη επηιέμηε ην αξρείν
πνπ ζέιεηε λα εηζάγεηε (π.ρ. κία εξγαζία) παηώληαο ην πιήθηξν Browse. ην ηέινο
παηήζηε ην πιήθηξν Πξνζζήθε γηα λα θαηαρσξεζεί.



ε

πεξίπησζε

πνπ

επηζπκείηε

λα

δηαγξάςεηε

θάπνηα

δεκνζίεπζε,

κπνξείηε

λα

ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ επηινγή Δηαγξαθή πνπ βξίζθεηαη δίπια ζηελ θάζε δεκνζίεπζε ηεο
ιίζηαο.

1.2.6 Απνπζίεο
Σν ζύζηεκα επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε ησλ απνπζηώλ ησλ Φνηηεηώλ κε δύν ηξόπνπο:


Υξεζηκνπνηώληαο ηελ εθαξκνγή θάικα! Χξεζηκνπνηήζηε ηελ θαξηέια "Κεληξηθή
ζειίδα", γηα λα εθαξκόζεηε ην Heading 4,Title of Paper ζην θείκελν πνπ ζέιεηε λα
εκθαλίδεηαη εδώ. από ηνπο δηδάζθνληεο



Υξεζηκνπνηώληαο κόλν ηνλ client ηεο Γξακκαηείαο

εκείωζε: Οη δύν παξαπάλσ ηξόπνη κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη ζπλδπαζηηθά
Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη ηα βήκαηα γηα ηε δηαρείξηζε απνπζηώλ από ηελ ππεξεζία θάικα!
Χξεζηκνπνηήζηε ηελ θαξηέια "Κεληξηθή ζειίδα", γηα λα εθαξκόζεηε ην Heading 4,Title of
Paper ζην θείκελν πνπ ζέιεηε λα εκθαλίδεηαη εδώ.:


ύλδεζε ελόο δηδάζθνληα ζηελ ππεξεζία θάικα! Χξεζηκνπνηήζηε ηελ θαξηέια
"Κεληξηθή ζειίδα", γηα λα εθαξκόζεηε ην Heading 4,Title of Paper ζην θείκελν πνπ
ζέιεηε λα εκθαλίδεηαη εδώ., κε ρξήζε ηνπ νλόκαηνο ινγαξηαζκνύ θαη θσδηθνύ
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πξόζβαζήο ηνπ. Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνπζηώλ πξέπεη ν δηδάζθνληαο – ρξήζηεο λα έρεη
δηθαίωκα δηαρείξηζεο απνπζηώλ από ην θεληξηθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο ρξεζηώλ.


Δπηινγή ελόο Μαζήκαηνο ζην νπνίν έρεηε δηθαίσκα επεμεξγαζίαο, από ηελ ιίζηα Οη Σάμεηο
κνπ πνπ εκθαλίδεηαη ακέζσο κεηά ηε ζύλδεζε.



Οξηζκόο ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνύ απνπζηώλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία καζήκαηνο. Αλ
παξακείλεη κεδέλ (0), ηόηε ν έιεγρνο απνπζηώλ απελεξγνπνηείηαη εμ' νινθιήξνπ γηα απηή
ηε ηάμε.



Δπηινγή ηνπ πιήθηξνπ Γεγνλόηα ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο ώζηε λα αλνίμεη ε ζρεηηθή
ζειίδα δηαρείξηζεο γεγνλόησλ.



Γεκηνπξγία λένπ γεγνλόηνο από ηελ επηινγή Νέν γεγνλόο. Αλ ε επηινγή απηή δελ είλαη
δηαζέζηκε, δελ έρεηε δηθαίωκα δηαρείξηζεο απνπζηώλ.



Δηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ λένπ γεγνλόηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αξηζκνύ
απνπζηώλ γηα απηό. Ο αξηζκόο απνπζηώλ ζεκαίλεη πόζεο απνπζίεο ζα ρξεώλνληαη ζην
γεγνλόο θαη ζπλήζσο έρεη ηηκή 1. Παηήζηε ην πιήθηξν Απνζήθεπζε γηα ελεκέξσζε ηνπ
γεγνλόηνο ή ην πιήθηξν Άθπξν γηα αθύξσζε ησλ αιιαγώλ θαη επηζηξνθή ζηε ζειίδα κε ηε
ιίζηα ησλ γεγνλόησλ.



Γηα επεμεξγαζία ησλ απνπζηώλ θνηηεηώλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γεγνλόηνο παηήζηε ην
αληίζηνηρν εηθνλίδην κε ηε κνξθή κνιπβηνύ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζηήιε Απνπζίεο
θνηηεηώλ. Παηώληαο ην εηθνλίδην εκθαλίδεηαη ε ιίζηα κε ηνπο θνηηεηέο πνπ έρνπλ δειώζεη
ην κάζεκα ηελ αθαδεκατθή πεξίνδν.



Δπηιέμηε από ηε ιίζηα ηνλ ηύπν ηεο απνπζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο θνηηεηέο πνπ
απνπζίαδαλ ηζεθάξνληαο ην αληίζηνηρν πεδίν πνπ βξίζθεηαη ζηα αξηζηεξά ηνπ θνηηεηή. Γηα
θάζε επηιεγκέλν θνηηεηή ζα ρξεσζεί ν αξηζκόο απνπζηώλ πνπ νξίζηεθε ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ
γεγνλόηνο.



Γηα ελεκέξσζε ησλ αιιαγώλ παηήζηε ην πιήθηξν Απνζήθεπζε ηεο ιίζηαο, γηα αθύξσζε
επηιέμεηε ην πιήθηξν Άθπξν.

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο θνηηεηήο έρεη μεπεξάζεη ην κέγηζην επηηξεπόκελν αξηζκό απνπζηώλ
γηα θάπνηα ηάμε, ν νπνίνο νξίδεηαη από ηνλ ίδην ην δηδάζθνληα όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ηόηε ε
παξαθνινύζεζή ηνπ ζην κάζεκα ζεσξείηαη Ειιηπήο θαη δελ κπνξεί λα βαζκνινγεζεί. Η
απαγόξεπζε βαζκνιόγεζεο ηζρύεη γηα όινπο, δειαδή θαη γηα ηνπο δηδάζθνληεο θαη γηα ηε
Γξακκαηεία.
Μόλν ε Γξακκαηεία έρεη ην δηθαίσκα λα αιιάμεη ηελ θαηάζηαζε από Ειιηπήο Παξαθνινύζεζε ζε
Καλνληθή θαη λα θαηαρσξήζεη βαζκνινγία, αλ απηό θξηζεί αλαγθαίν.
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Δηθόλα 13 – Απνπζίεο θνηηεηώλ

1.5. Σάξειρ πποηγούμενων εηών
Γηα

ηελ

εκθάληζε

καζεκάησλ

δηδαζθαιίαο

πξνεγνύκελσλ

εηώλ

παηήζηε

ην

πιήθηξν

Πξνεγνύκελεο από θεληξηθό κελνύ ζην αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλεο. Ιζρύνπλ ηα ίδηα γηα ηηο
ηδηόηεηεο ηάμεσλ κε πξνεγνύκελα.

1.6. Θέμαηα –εξεηάζειρ
1.6.1.

Αλνηθηά ζέκαηα

Παηήζηε ην πιήθηξν Αλνηθηά ζέκαηα από θεληξηθό κελνύ ζην αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλεο γηα ηελ
εκθάληζε όισλ ησλ αλνηθηώλ ζεκάησλ – εμεηάζεσλ καζεκάησλ. ηε ιίζηα εκθαλίδνληαη όιεο νη
εμεηάζεηο καζεκάησλ ηνπ δηδάζθνληα πνπ είλαη ζε εθθξεκόηεηα, ώζηε λα κπνξεί γξήγνξα θαη
εύθνια ν δηδάζθνληαο λα επηιέμεη ηηο εμεηάζεηο καζεκάησλ γηα εηζαγσγή βαζκώλ.

1.6.2.

Όια ηα ζέκαηα

Παηήζηε ην πιήθηξν Όια ηα ζέκαηα από θεληξηθό κελνύ ζην αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλεο γηα ηελ
εκθάληζε όισλ ησλ ζεκάησλ – εμεηάζεσλ καζεκάησλ. ηε ιίζηα εκθαλίδνληαη όιεο νη εμεηάζεηο
καζεκάησλ ηνπ δηδάζθνληα, θαη απηέο πνπ είλαη ζε εθθξεκόηεηα θαη απηέο πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί.

1.7. Ππόγπαμμα Διδαζκαλίαρ
Από ηελ επηινγή Πξόγξακκα Δηδαζθαιίαο ηνπ θεληξηθνύ κελνύ εκθαλίδεηαη ζηε δεμηά πιεπξά ηεο
νζόλεο ην εκεξνιόγην πξόγξακκα δηδαζθαιίαο ηωλ καζεκάηωλ πνπ δηδάζθεη ν δηδάζθνληαο γηα
ηελ ηξέρνπζα αθαδεκατθή πεξίνδν.
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1.8. Ππόγπαμμα Εξεηάζεων
Από ηελ επηινγή Πξόγξακκα Εμεηάζεωλ ηνπ θεληξηθνύ κελνύ εκθαλίδεηαη ζηε δεμηά πιεπξά ηεο
νζόλεο ην εκεξνιόγην πξόγξακκα εμεηάζεσλ ηωλ καζεκάηωλ πνπ δηδάζθεη ν δηδάζθνληαο γηα
ηελ ηξέρνπζα αθαδεκατθή πεξίνδν.

1.9. Αλλαγή κωδικού ππόζβαζηρ διδάζκονηα


Ο ρξήζηεο εθηειεί επηηπρεκέλε είζνδν ζην ζύζηεκα νξίδνληαο ηα ζηνηρεία εηζόδνπ όλνκα
ρξήζηε θαη θσδηθό πξόζβαζεο θαη εκθαλίδεηαη ε ιίζηα κε ηηο ηάμεηο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.



Παηώληαο ην πιήθηξν Αιιαγή θωδηθνύ από ην κελνύ ζην αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλεο
εκθαλίδεηαη ε θαξηέια όπνπ ζα νξηζηεί ν λένο θσδηθόο πξόζβαζεο, νξίδνληαο αξρηθά ηνλ
ήδε θαηαρσξεκέλν θσδηθό.



Αθνύ νξηζηεί ν λένο θσδηθόο πξόζβαζεο παηάκε ην πιήθηξν Απνζήθεπζε γηα λα
ελεκεξσζεί. Σελ επόκελε θνξά ζύλδεζεο ζα ηζρύεη ν λένο θσδηθόο.

Δηθόλα 14 – Αιιαγή θσδηθνύ πξόζβαζεο δηδάζθνληα
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User Guide Σθάλμα! Χρηζιμοποιήζηε ηην καρηέλα "Κενηρική ζελίδα", για να εθαρμόζεηε ηο Heading 4,Title of Paper
ζηο κείμενο που θέλεηε να εμθανίζεηαι εδώ.

2. Ρπζκίζεηο
1. Ρςμίζειρ WEB Browsers
1.1.1.

Microsoft Internet Explorer

Ρπζµίζεηο Internet Explorer γηα ηελ εθηέιεζε ActiveX control


Αλνίμηε ηνλ Internet Explorer θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην Internet Options (Επηινγέο
Internet) από ην µελνύ Tools (Εξγαιεία).



Δπηιέμηε ην Security (Αζθάιεηα) θαη παηήζηε ην πιήθηξν Sites (Σνπνζεζίεο) έρνληαο
επηιεγκέλε ηελ επηινγή Trusted Sites (Αμηόπηζηεο Σνπνζεζίεο).



Πιεθηξνινγήζηε ηε δηεύζπλζε ηνπ site θάικα! Χξεζηκνπνηήζηε ηελ θαξηέια "Κεληξηθή
ζειίδα", γηα λα εθαξκόζεηε ην Heading 4,Title of Paper ζην θείκελν πνπ ζέιεηε λα
εκθαλίδεηαη εδώ., μεηζεθάξεηε ηελ επηινγή Require Server Verification (https:) (Δπαιήζεπζε
από (https:) γηα όιεο ηηο ηνπνζεζίεο") θαη παηήζηε ην πιήθηξν Add (Πξνζζήθε) θαη ζηε ζπλέρεηα
ην πιήθηξν OK.

εκ: Η παξαπάλσ ιεηηνπξγία δελ ππνζηεξίδεηαη από θάπνηνπο web browsers, όπσο Mozilla Firefox.
Παξόια απηά ππάξρνπλ δηάθνξα plug ins πνπ επηηξέπνπλ ηελ εθηέιεζε ActiveX controls από
παξόκνηνπο web browsers.
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