
Θα μπορείτε να κάνετε χρήση του συστήματος από τον υπολογιστή, το tablet και το κινητό σας. 

 

       Οι καθηγητές θα πρέπει να κάνουν από τις πιο κάτω ενέργειες τις 1, 2, 3, 4 και 5: 

1. Με την είσοδο σας  στο σύστημα θα πρέπει να αλλάξετε  τον  Κωδικό Πρόσβασης σας (password) να βεβαιωθείτε 

κατά την αλλαγή ότι το πληκτρολόγιο σας γράφει αγγλικά.(εισήγηση να βάλετε τον ίδιο κωδικό με αυτό που 

βάλατε στο σύστημα του σχολείο για απουσίες για να μην τον ξεχάσετε). 

      Οδηγίες για αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης. 

Με την είσοδο σας στο σύστημα φαίνονται τα προσωπικά σας στοιχεία(Να ελέγξετε αν είναι σωστός ο Αριθμός 

Γραπτών σας).Να κάνετε κλικ στο μολυβάκι δίπλα από το τηλέφωνο σας. Να πληκτρολογήσετε το νέο σας κωδικό 

πρόσβασης και πατήστε SAVE.  

 

2. Οι συνάδελφοι που δεν εργάζονται όλες τις μέρες στο σχολείο μας θα πρέπει να ελέγξουν με την επιλογή 

<<Διαχείριση\Ωρολόγιο πρόγραμμα>>. Το πρόγραμμα τους για επιβεβαίωση ότι φορτώθηκε  σωστά στο 

σύστημα.   

 

3. Οταν θα έχει καταχωρηθεί στο σύστημα το τελικό πρόγραμμα εξετάσεων(οι ημ/νίες) Α,Β,Γ Λυκείου(θα 

ενημερωθείτε με μήνυμα στην ΤV του σχολείο και στο viber group) τότε θα πρέπει να καταχωρήσετε και τις 

ημ/νίες που θέλετε εξαίρεση από τις επιτηρήσεις. Δηλαδή θα καταχωρήσετε για ποιές ημ/νίες των εξετάσεων 

Α,Β,Γ(και παγκύπριες) δεν θα θέλατε να έχετε καθήκοντα για κάποιο προσωπικό λόγο(π.χ. ραντεβού σε γιατρό , 

εξετάσεις παιδιού σας). 

      Οδηγίες για καταχώρηση Ημ/νίων Εξαίρεσης από επιτηρήσεις 

Επιλέξτε το μενού <<Διαχείριση\Ημ/νίες Εξαιρέσεων από Επιτηρήσεις>>. Στη συνέχεια κάνοντας κλικ στο 

πρώτο σταυρό μπορείς να καταχωρείς μία μία τις εξαιρέσεις. Κάνοντας κλικ στον δεύτερο σταυρό μπορείς να 

περάσεις μέχρι και τέσσερις εξαιρέσεις ταυτόχρονα. Προσοχή αν κάνετε λάθος κάποια καταχώρηση ημ/νίας θα 

πρέπει να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή να τη διαγράψει άμεσα πριν τρέξει το σύστημα για τη δημιουργία των 

επιτηρήσεων. 

 

4.  Όταν θα ενημερωθείτε ότι το τελικό πρόγραμμα επιτηρήσεων είναι έτοιμο θα πρέπει να το εκτυπώσετε. 

  (ο καθένας το δικό του από το σύστημα) 

 

      Οδηγίες εκτύπωσης του ατομικού προγράμματος επιτηρήσεων 

Επιλέξτε το μενού <<Αναφορές\Επιτηρήσεις\Ατομικό πρόγραμμα επιτηρήσεων καθηγητή>> και θα 

εμφανιστεί το πρόγραμμα σας. Στη συνέχεια να κάνετε κλικ στο κουμπί εξαγωγή που βρίσκεται πάνω από το  

λογότυπο του σχολείου. Να επιλέξετε σε ποια μορφή επιθυμείτε το αρχείο του προγράμματος σας(προτιμήστε το 

pdf) και  Θα κατέβει στο φάκελο downloads από όπου μπορείτε να το εκτυπώσετε.  

 

5. Σε περίπτωση που αναγνωρίσατε κάποιο λάθος πριν την έναρξη των εξετάσεων να επικοινωνήσετε με το 

99571031 ή να στείλετε email στο nxtstudent1998@gmail.com (Σωτήρης Σωτηρίου). 

 

6. Θα αναρτηθούν σε πίνακα ανακοινώσεων 

a.  το πρόγραμμα των ημ/νίων εξετάσεων όλων των τάξεων 

b.  το ολικό  πρόγραμμα επιτηρήσεων 

c.  Οι συνολικές επιτηρήσεις του καθενός 

 

7. Καθημερινά θα αναρτάται το πρόγραμμα ημέρας για τους καθηγητές 

a. που έχουν καθήκοντα είτε στο σχολείο μας είτε σε άλλα σχολεία. 

b. που είναι διαθέσιμοι (χωρίς επιτήρηση, χωρίς καθήκοντα) 

 

8. Σε περίπτωση ανάγκης επιπλέον ατόμων  πέραν των αναπληρωτών θα ειδοποιούνται άτομα που δεν έχουν 

καθήκοντα . 
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