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Δημιουργία Τμημάτων Ένταξης 
Η Δημιουργία ενός Τμημάτος Ένταξης δε διαφέρει από αυτήν ενός τμήματος Γενικής Παιδείας. 

Από την Καρτέλα ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ -> Διαχείριση Τμημάτων επιλέγουμε το εικονίδιο  

και κατόπιν συμπληρώνουμε τα Υποχρεωτικά Πεδία του Ονόματος , της Τάξης και του Τομέα 

Σπουδών. Έτσι για ένα Τμήμα Ένταξης της ΣΤ’ Τάξης έχουμε 

  

Σε περίπτωση που κάποιο από τα Μαθήματα δεν διδάσκεται μπορείτε να το αποεπιλέξετε και 

έτσι να μην συμπεριληφθεί στο τμήμα. 

Συνδιδασκαλίες Τμημάτων Ένταξης 
Καθώς είναι συνηθισμένο τα τμήματα ένταξης να συνδιδάσκονται, στο ΠΣ myschool μπορείτε να 

δημιουργήσετε Συνδιδασκαλίες μεταξύ αυτών. Η ορθή χρήση μιας Συνδιδασκαλίας 

περιλαμβάνει τη δημιουργία Τμημάτων Ένταξης για κάθε μία Τάξη χωριστά (πχ Α’, Β’) και στη 

συνέχεια ορισμό Συνδιδασκαλίας για το Μάθημα που διδάσκεται. 

Για παράδειγμα έστω η Μονάδα σας έχει Μαθητές της Α’ Τάξης που συμμετέχουν σε Τμήμα 

Ένταξης και συνδιδάσκονται με Μαθητές της Β’ Τάξης που επίσης συμμετέχουν σε Τμήμα 

Ένταξης. 

Δημιουργείτε δύο Τμήματα Ένταξης (Α’ και Β’ Τάξης) και κατόπιν από την καρτέλα ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ -> Συνδιδασκαλίες Μαθημάτων Διαφορετικών Τμημάτων ή Τάξεων καλείστε να 

ορίσετε τις Συνδιδασκαλίες. 

Για να ορίσετε Συνδιδασκαλία έστω για το Μάθημα της Γλώσσας, αρχικά επιλέγετε τα Τμήματα 

(Α’ Ένταξης και Β’ Ένταξης) και στη συνέχεια το Μάθημα «Γλώσσα» για κάθε ένα από τα 

παραπάνω τμήματα. 
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Όταν ορίζετε μια Συνδιδασκαλία πρέπει να καθορίσετε και τις εβδομαδιαίες ώρες 

Συνδιδασκαλίας πάνω δεξιά. Υπενθυμίζουμε ότι οι ώρες αυτές χρεώνονται σε όλους τους 

διδάσκοντες που έχουν λάβει ανάθεση στο Μάθημα. 

Όταν έχει δημιουργηθεί μια Συνδιδασκαλία ενημερώνεται αυτομάτως και το ομώνυμο πεδίο της 

Διαχείρισης Τμημάτων. 

 

 

Περιπτώσεις Συνδιδασκαλιών 
Παρακάτω παρουσιάζεται ο τρόπος χειρισμού κάποιων περιπτώσεων που έχουν κατά καιρούς 

τεθεί στην υποστήριξη του myschool. 

1. Έστω κάποιοι Μαθητές της Α΄ και Β΄ Δημοτικού συμμετέχουν σε Τμήματα Ένταξης, 

παρακολουθούν Μαθηματικά και Γλώσσα, ενώ και τα 2 Μαθήματα διδάσκονται από τον 

ίδιο Εκπαιδευτικό. 

Στην περίπτωση αυτή αρκεί μια Συνδιδασκαλία και για τα δύο Μαθήματα.  
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2. Έστω κάποιοι Μαθητές της Α΄ και Β΄ Δημοτικού συμμετέχουν σε Τμήματα Ένταξης, 

παρακολουθούν Μαθηματικά και Γλώσσα, ενώ κάθε Μάθημα διδάσκεται από 

διαφορετικό Εκπαιδευτικό. 

Στην περίπτωση αυτή ενδείκνυνται δύο Συνδιδασκαλίες, μία για κάθε Μάθημα. 
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3. Έστω κάποιοι Μαθητές της Α΄ και Β΄ Δημοτικού συμμετέχουν σε Τμήματα Ένταξης αλλά 

οι Μαθητές της Α΄ παρακολουθούν Γλώσσα και Μαθηματικά ενώ της Β΄ μόνο Γλώσσα. 

Στην περίπτωση αυτή το Τμήμα Ένταξης της Β΄ θα περιέχει μόνο το Μάθημα της Γλώσσας 

και η Συνδιδασκαλία θα γίνει μόνο για αυτό το Μάθημα. 
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