ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ είναι ένα πρόγραµµα που θα σας βοηθήσει να συντάξετεδιαχειριστείτε-τυπώσετε µε µεγάλη ευκολία το ωρολόγιο πρόγραµµα του σχολείου σας.
∆ουλεύει σε περιβάλλον access γι΄ αυτό και ο υπολογιστής εγκατάστασης πρέπει να έχει
εγκατεστηµένη την MS ACCESS (έκδοση 2003 και µετά). Καλό θα ήταν να απενεργοποιήσετε
την εντολή για τις µακροεντολές. Αν δεν γνωρίζετε πως, υπάρχει µέσα στον φάκελο το αρχείο
DISABLE-MACROS.exe το τρέχετε και η απενεργοποίηση γίνεται αυτόµατα. Επίσης µπορεί να
δουλέψει και σε δικτυακό περιβάλλον για µεγαλύτερη ευκολία και λειτουργικότητα.

1.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η εγκατάσταση του προγράµµατος είναι απλή και γρήγορη. Αφού κατεβάσουµε το αρχείο
SCHOOL-PROGRAM.exe το τρέχουµε και πατάµε το πρώτο κουµπί (unzip). Αφού ολοκληρωθεί
η διαδικασία κλείνουµε το setup και πηγαίνουµε από το εικονίδιο ο υπολογιστής µου στο
σκληρό δίσκο C: και στο φάκελλο STUDENTS. Εκεί θα βρούµε το πρόγραµµα (SCHOOL
PROGRAM.mdb) που θα εκτελούµε, για το οποίο µπορούµε να δηµιουργήσουµε µία
συντόµευση στην επιφάνεια εργασίας. (π.χ. δεξί κλικ αποστολή προς επιφάνεια εργασίας).
2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στην αρχική οθόνη του προγράµµατος έχουµε δυο επιλογές:
Α) Το πρώτο κουµπί είναι για την γρήγορη προεπισκόπηση και εκτύπωση που θέλει κάποιος να
κάνει για ένα πρόγραµµα µιας τάξης ή κάποιας ειδικότητας.

Σε αυτή την οθόνη επιλέγουµε πρώτα το τµήµα ή το όνοµα κάποιας ειδικότητας και έπειτα
πατάµε το κουµπί ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Αφού το αποτέλεσµα
είναι σωστό και µας ικανοποιεί προχωράµε σε εκτύπωση αυτού.

Αν όµως θέλουµε µια πιο οικονοµική εκτύπωση τότε τσεκάρουµε πρώτα την επιλογή
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΦΙΚΑ και θα έχουµε το πρόγραµµα χωρίς γραφικά.

Β) Το δεύτερο κουµπί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ είναι για να συντάξουµε ένα νέο πρόγραµµα
ή να κάνουµε κάποιες αλλαγές και επίσης να ρυθµίσουµε κάποιες παραµέτρους του
προγράµµατος.

Στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ θα βρούµε επιλογές για το ωράριο, το σχολικό έτος, το
ονοµατεπώνυµο διευθυντή-διευθύντριας και τα στοιχεία του σχολείου.

Στις ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ µπορούµε να προσθέσουµε, να διορθώσουµε ή να
διαγράψουµε κάποιο µάθηµα. Για την εισαγωγή νέου επιλέγουµε το τελευταίο άδειο πεδίο και το
συµπληρώνουµε. Για διαγραφή κάποιου το επιλέγουµε πρώτα από το βελάκι αριστερά του και
µετά πατάµε το DELETE στο πληκτρολόγιο µας.

Το ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΠΙΝΑΚΑ µηδενίζει όλα τα πεδία και τα συµπληρώνει µε ------.
Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ δηµιουργεί µια νέα εγγραφή που µπορεί να είναι τµήµα ή κάποια
ειδικότητα. (σηµ. όταν πρόκειται για ειδικότητα τότε στο πεδίο τµήµα επιλέγουµε --).
Η ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ θα διαγράψει την επιλεγµένη καρτέλα που επιλέξαµε.
Στην εκτύπωση ισχύει ότι αναφέρθηκε και στην αρχή.
Στην ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΤΑΞΕΩΝ µπορούµε να πάρουµε µια συνοπτική εικόνα των
προγραµµάτων των τάξεων και να την εκτυπώσουµε.
Το κουµπί ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ PDF ΑΡΧΕΙΩΝ θα δηµιουργήσει ένα φάκελλο στην επιφάνεια
εργασίας µε όλα τα προγράµµατα σε µορφή PDF.
(ΠΡΟΣΟΧΗ η λειτουργία αυτή δουλεύει µόνο σε ACCESS 2007 ή νεότερη και εφόσον υπάρχει
εγκατεστηµένο το ανάλογο plugin).
Τέλος επιλέγουµε µία καρτέλλα και βάζουµε στα αντίστοιχα πεδία τα µαθήµατα (όταν πρόκειται
για τάξη) ή τα τµήµατα όταν πρόκειται για κάποια ειδικότητα. Στο πεδίο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
γράφουµε ότι σχόλια θέλουµε να εµφανίζονται στο εκτυπωµένο πρόγραµµα. (π.χ. ο ∆άσκαλος
θα δέχεται τους γονείς κάθε Τετάρτη 11:00-12:00).

