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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Επειδή τα Πληροφοριακά Συστήματα είναι πλέον απαραίτητα για να οργανώνονται οι 

διοικητικές δραστηριότητες στα σχολεία, στόχος της εργασίας αποτελεί η έρευνα μεταξύ των 

εκπαιδευτικών για τις στάσεις και τις απόψεις τους για τα υπάρχοντα ΠΣ, τον βαθμό της 

ικανοποίησής τους από την αποτελεσματικότητά τους και αν θεωρούν απαραίτητο να τους 

επιμορφώσει το Υπουργείο Παιδείας για τη χρήση τους. 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται αναφορά στα πιο γνωστά Πληροφοριακά 

Συστήματα Διοίκησης που χρησιμοποιούνται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή το 

MySchool, το Ο.Π.Σ.Υ.Δ, το Teachers, το e-mathiteia, το ΠΣ επιμορφώσεων του ΙΤΥΕ 

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και το ΠΣ ΣΙΣΥΦΟΣ. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα 

Πληροφοριακά Συστήματα που παράγουν ωρολόγια προγράμματα διδασκαλίας και 

εφημεριών. Στην ελληνική γλώσσα υποστηρίζονται πέντε εμπορικά ΠΣ: το ASC 

TIMETABLES, το ΠΣ της ANTINOOS, το ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, το 

WROLOGIO PROGRAMMA και το UNTIS και τέσσερα μη εμπορικά ΠΣ: το FET, το 

SMILE-PERAMA, το ΠΣ του ΚΕΠΛΗΝΕΤ της ΔΔΕ ΣΑΜΟΥ και το ΠΣ του ΗΡΩΔΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της Διπλωματικής του εργασίας. Τέλος, 

γίνεται απλή αναφορά και στο LANTIV TIMETABLER, ένα αξιόλογο Πληροφοριακό 

Σύστημα που δεν υποστηρίζει την ελληνική γλώσσα. 

Κυρίως η έρευνα εστιάζει στο πώς βλέπουν οι εκπαιδευτικοί την πιθανότητα να 

αναλάβουν υπεύθυνα την παραγωγή ωρολογίου προγράμματος στο σχολείο τους, πόσο 

πρόθυμοι είναι, τι τους αποτρέπει να ασχοληθούν με το πρόγραμμα και αν αποπειράθηκαν 

ποτέ να μάθουν πώς λειτουργεί ένα τέτοιο ΠΣ. Ένα τμήμα του ερωτηματολογίου αφορά 

περισσότερο σε συναδέλφους που έχουν υπάρξει υπεύθυνοι παραγωγής ωρολογίου 

προγράμματος στο σχολείο τους. Πέρα από το ποιο ΠΣ χρησιμοποιούν στο σχολείο για το 

ωρολόγιο πρόγραμμα και τις εφημερίες, ερευνάται αν καταφεύγουν σε δοκιμαστικές εκδόσεις 

ή τους παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις πλήρεις εκδόσεις, καθώς και πόσο 

απαραίτητο κρίνουν να χρησιμοποιούν το ίδιο ΠΣ όλα τα σχολεία που πιθανώς θα παρέχεται 

από το Υπουργείο Παιδείας, όπως συμβαίνει στην Κύπρο από το 2003. 
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ABSTRACT 

 

Considering the critical role that Information Systems are playing in organising 

administrative functions at schools, the aim of this dissertation is to identify  teachers’ 

attitudes and opinions on the Information Systems available, to rate the efficiency of the latter 

and to trace  the necessity of training seminars on IS offered by  the Ministry of Education. 

 The present paper makes reference to the most common Administrative Information 

Systems used in secondary education, namely MySchool, O.P.S.Y.D, Teachers, e-mathiteia, 

the CTI Diophantus IS and SISYPHOS. A detailed description of the Information Systems 

used to produce timetables of both teaching and supervision sessions follows. In Greek, there 

are a) five commercial Information Systems: ASC TIMETABLES, the ANTINOOS IS, 

TIMETABLES, WROLOGIO PROGRAMMA and UNTIS and b) four non-commercial 

Information Systems: FET, SMILE-PERAMA, the Samos Directorate of Secondary 

Education  KEPLINET  IS and the IRODIS ANTONIADIS IS, created as part of his own 

dissertation. The list completes with LANTIV TIMETABLER, an IS worth mentioning, 

although not localizing to Greek. 

The research mainly focuses on how teachers view the possibility of undertaking the 

task of producing timetables at their school, their willingness to undertake the aforementioned 

task, factors that may deter them from undertaking it and whether they have ever attempted to 

familiarize themselves with such an IS. Part of the questionnaire addresses fellow teachers 

who have had the experience of using an IS to produce a school timetable. What is examined, 

apart from which IS to produce timetables they are currently using at their school, is whether 

teachers tend to resort to trial editions or are given the opportunity to take advantage of the 

full editions, as well as the importance of an IS officially offered by the Ministry of Education 

to be used at all schools, as has been the case in Cyprus since 2003. 
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ΕΙΚΟΝΑ 52 Μαθητές (Students) οργανωμένοι σε έτη, ομάδες, υποομάδες 92 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης είναι πολύ σημαντικά για την οργανωμένη 

λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι, το Υπουργείο 

Παιδείας, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των δύο 

βαθμίδων (ΔΔΕ και ΠΔΕ) αλλά και κάθε σχολική μονάδα της επικράτειας μπορούν να 

μοιράζονται τις ίδιες πληροφορίες, να έχουν ταυτόχρονη ενημέρωση και πρόσβαση στα 

δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον κάθε χρήστη. Αυτό επιτελείται πλέον μέσω του 

ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης MySchool, του Υπουργείου Παιδείας. 

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (sch.gr) αποτελεί την ψηφιακή πλατφόρμα που 

υποστηρίζει τα ΠΣΔ και διασυνδέει όλη τη μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα, δίνοντας 

πολλές δυνατότητες στους χρήστες. Η δικτυακή πύλη του ΟΠΣΥΔ είναι ένα ενιαίο ΠΣΔ για 

την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και τη διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το Teachers χρησιμοποιείται ως Σύστημα 

Διαχείρισης Μητρώου μονίμων εκπαιδευτικών και υποβολής αιτήσεων μετάθεσης. Το 

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών δέχεται 

αιτήσεις εκπαιδευτικών που επιθυμούν να αυξήσουν τις γνώσεις τους στις ψηφιακές 

τεχνολογίες για την αξιοποίησή τους στη διδακτική πράξη, ενώ το e-mathiteia εξυπηρετεί τις 

ανάγκες διαχείρισης του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑΛ. Τέλος το 

ΣΙΣΥΦΟΣ είναι ένα αξιόλογο Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης ανοιχτού κώδικα. 

Το πρώτο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας παρουσιάζει τα παραπάνω 

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, που χρησιμοποιούνται από τον εκπαιδευτικό κόσμο 

στην ελληνική επικράτεια, έχοντας ως απώτερο σκοπό τη διερεύνηση της ικανοποίησης των 

εκπαιδευτικών από αυτά τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. 

Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει και εξηγεί αναλυτικά τον τρόπο λειτουργίας και τις 

δυνατότητες που έχουν τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, που παράγουν ωρολόγια 

προγράμματα. Στην ελληνική γλώσσα υποστηρίζονται το ASC TIMETABLES, το ΠΣ της 

ANTINOOS, το ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, το WROLOGIO PROGRAMMA και το 

UNTIS EXPRESS 2019, τα οποία είναι εμπορικά λογισμικά καθώς και τέσσερα μη εμπορικά 

Πληροφοριακά Συστήματα: το FET, το SMILE-PERAMA, το ΠΣ του ΚΕΠΛΗΝΕΤ της ΔΔΕ 

ΣΑΜΟΥ και το ΠΣ του ΗΡΩΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της 

Διπλωματικής του εργασίας. Τέλος, γίνεται απλή αναφορά και σε ένα Πληροφοριακό 

Σύστημα, το οποίο δεν υποστηρίζει την ελληνική γλώσσα, το LANTIV TIMETABLER. 
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Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να επικεντρωθεί στα πληροφοριακά Συστήματα 

Διοίκησης στην εκπαίδευση που παράγουν ωρολόγια προγράμματα διδασκαλίας και να 

διερευνήσει τις στάσεις των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Δημοτικά, Γυμνάσια, Γενικά 

και Επαγγελματικά Λύκεια. Σε αυτά τα σχολεία η παραγωγή ωρολογίων προγραμμάτων 

διδασκαλίας είναι απαραίτητη και επαναλαμβανόμενη διαδικασία (μερικές φορές ακόμα και 

κάθε εβδομάδα) μέχρι να προσληφθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί και να ολοκληρωθούν οι 

τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, ώστε τελικά να υιοθετηθεί το βέλτιστο πρόγραμμα που θα είναι 

λειτουργικό για το σχολείο αλλά και για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε αυτό. 

Στην ελληνική επικράτεια δεν υπάρχει αντίστοιχη έρευνα, καθώς το πώς θα 

παράγονται τα ωρολόγια προγράμματα στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει αφεθεί στην κρίση κάθε σχολείου και στην προθυμία των 

εκπαιδευτικών να βρουν και να μάθουν να χρησιμοποιούν ένα τέτοιο Πληροφοριακό 

Σύστημα. Πολλές φορές δημιουργείται πρόβλημα στα σχολεία γιατί κανείς δεν γνωρίζει να 

χρησιμοποιεί ένα λογισμικό που παράγει ωρολόγια προγράμματα ή κανείς δεν είναι 

πρόθυμος να αναλάβει μια τέτοια ευθύνη γνωρίζοντας ότι πρόκειται για νευραλγικό πόστο 

από το οποίο δεν μπορείς να ικανοποιήσεις τις απαιτήσεις όλων των συναδέλφων. Για αυτόν 

τον λόγο, σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο που έχει συνταχθεί, διερευνάται: 

 το φύλο, η ηλικία, η ειδικότητα, το μορφωτικό επίπεδο και τα χρόνια υπηρεσίας του 

εκπαιδευτικού, 

 αν είναι μόνιμος, αναπληρωτής ή ωρομίσθιος εκπαιδευτικός αν υπηρετεί απλά ως 

εκπαιδευτικός ή έχει θέση ευθύνης ως διευθυντής ή υποδιευθυντής στη σχολική 

μονάδα που υπηρετεί και αν έχει πιστοποιημένες γνώσεις στη χρήση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, 

 πόσα είναι τα τμήματα και οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο, αν αυτό είναι Δημοτικό, 

Γυμνάσιο, ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ και σε ποια Περιφερειακή Ενότητα (Νομό) ανήκει, 

 αν οι εκπαιδευτικοί έχουν απλές γνώσεις χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, όπως 

αναζήτηση πληροφοριών και επικοινωνία μέσω του διαδικτύου, πόσο εύκολα 

εξοικειώνονται με ένα νέο λογισμικό και αν μπορούν να εγκαταστήσουν ένα νέο 

λογισμικό στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή, 

 αν έχουν χρησιμοποιήσει κάποια από τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης που 

περιγράφονται, όπως το MySchool, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (sch.gr) το 

ΟΠΣΥΔ, το Teachers, το e-mathiteia, το ΠΣ επιμορφώσεων του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, 

και τον ΣΙΣΥΦΟ και σε ποιο βαθμό είναι ικανοποιημένοι από αυτά, 
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 αν οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να οργανώσει το Υπουργείο Παιδείας επιμορφώσεις 

χρήσης των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης που λειτουργούν στην ελληνική 

επικράτεια καθώς και αντίστοιχες επιμορφώσεις Πληροφοριακών Συστημάτων που 

παράγουν ωρολόγια προγράμματα διδασκαλίας, 

 πόσο δύσκολη θεωρούν την παραγωγή ωρολογίου προγράμματος και αν έχουν 

προσπαθήσει πότε να μάθουν ένα πληροφοριακό σύστημα που τα παράγει, 

 αν ήταν ή είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή ωρολογίων προγραμμάτων και πόσο 

μεγάλη εμπειρία έχουν στη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων που τα παράγουν, 

 αν θεωρούν ότι η διαδικασία παραγωγής ωρολογίων προγραμμάτων θα μπορούσε να 

οργανωθεί από το Υπουργείο Παιδείας σε τέτοιο βαθμό, ώστε να παρέχει ένα 

σύγχρονο λογισμικό σε όλα τα σχολεία καθώς και συνεχή τεχνική υποστήριξη, όπως 

έχει κάνει το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου από το 2003, 

 αν θεωρούν ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιούν όλα τα σχολεία το ίδιο λογισμικό 

για να μπορεί να υπάρχει συμβατότητα και άρα συνεργασία μεταξύ τους, τουλάχιστον 

αυτών που ανήκουν στην ίδια Ομάδα Σχολείων, 

 κατά πόσο θεωρούν ότι η παραγωγή ωρολογίων προγραμμάτων είναι χρονοβόρα 

διαδικασία και πόσο πρόθυμοι είναι οι ίδιοι, αλλά και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν 

στο ίδιο σχολείο να αναλάβουν την ευθύνη να παράγουν τα ωρολόγια προγράμματα, 

 πόσο συχνά οι εκπαιδευτικοί απαιτούν διευκολύνσεις στο ωρολόγιο πρόγραμμά τους 

και κατά πόσο η δυσαρέσκεια όταν δεν μπορούν να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις θα 

ήταν αποτρεπτικός παράγοντας για την ανάληψη ευθύνης παραγωγής ωρολογίων 

προγραμμάτων για το σχολείο, 

 ποια από τα Πληροφοριακά Συστήματα που υποστηρίζονται στην ελληνική γλώσσα 

γνωρίζουν και ποια από αυτά ξέρουν να χρησιμοποιούν, 

 αν θα επέλεγαν ένα Πληροφοριακό Σύστημα μόνο και μόνο επειδή διατίθεται δωρεάν, 

 αν θεωρούν ότι αξίζει να αγοραστεί από το σχολείο ένα εμπορικό Πληροφοριακό 

Σύστημα που παράγει ωρολόγια προγράμματα ή θα προτιμούσαν να χρησιμοποιούν 

κάποιο σε δοκιμαστική έκδοση με περιορισμούς στις δυνατότητες, 

 αν γνωρίζουν με ποιο Πληροφοριακό Σύστημα παράγονται στο σχολείο τους τα 

ωρολόγια προγράμματα και τέλος 

 αν γνωρίζουν κάποιο Πληροφοριακό Σύστημα που παράγει προγράμματα εφημεριών, 

αν επιθυμούν να έχουν ένα τέτοιο λογισμικό στο σχολείο τους και αν χρησιμοποιούν 

ήδη στο σχολείο ένα Πληροφοριακό Σύστημα που παράγει προγράμματα εφημερίων. 
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Σκοπός της έρευνας είναι να βρεθούν οι ιδιαιτερότητες του ωρολογίου προγράμματος 

σε κάθε τύπο σχολείου και να διερευνηθεί η στάση των εκπαιδευτικών για τα πληροφοριακά 

Συστήματα Διοίκησης στην εκπαίδευση, καθώς τα χρησιμοποιούν για να υποβάλουν τις 

αιτήσεις τους, για να δούνε τα μόρια που συγκεντρώνουν για απόσπαση ή για μετάθεση, για 

να επιμορφωθούν, για να διαχειριστούν το μαθητικό δυναμικό και τους μαθητευόμενους στην 

τάξη μαθητείας των ΕΠΑΛ. Επίσης, ζητείται να διαπιστωθεί πώς αντιλαμβάνονται τη 

διαδικασία παραγωγής ωρολογίου προγράμματος εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων 

και με ποιο ΠΣ καλύπτουν αυτή την ανάγκη σε κάθε σχολείο, αν χρησιμοποιούν κάποιο. 

Οι εκπαιδευτικοί που είναι έμπειροι στη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων 

Διοίκησης στην εκπαίδευση και ΠΣ που δημιουργούν ωρολόγια προγράμματα και 

προγράμματα εφημεριών θα βοηθήσουν με τις απαντήσεις τους συναδέλφους και άλλων 

σχολείων να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που έχουν σε τέτοια ζητήματα και να 

κατανοήσουν πώς μπορούν να τα χειριστούν για να διευκολύνουν την καθημερινότητά τους. 

Για αυτό θα αναζητήσουμε απαντήσεις στα εξής τρία ερευνητικά ερωτήματα: 

 Πόσο εξοικειωμένοι είναι οι εκπαιδευτικοί με τα Πληροφοριακά Συστήματα 

Διοίκησης και σε ποιο βαθμό είναι ικανοποιημένοι από την χρήση τους; 

 Ποια είναι η στάση των εκπαιδευτικών για τα ΠΣ που παράγουν ωρολόγια 

προγράμματα και ποιο ΠΣ έχουν επιλέξει να χρησιμοποιούν στο σχολείο τους; 

 Υπάρχουν ΠΣ που παράγουν πρόγραμμα εφημεριών και πόσο απαραίτητα είναι; 

Για αυτήν την έρευνα ρωτήθηκαν 152 εκπαιδευτικοί από όλα τα σχολεία της χώρας 

μέσω ερωτηματολογίου που συντάχθηκε στις διαδικτυακές φόρμες της google (googleforms) 

και στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δασκάλους και καθηγητές που διδάσκουν 

μόνο σε Δημοτικά, Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια. Οι νηπιαγωγοί 

εξαιρέθηκαν από τη συμμετοχή στην έρευνα, επειδή δε λειτουργούν με ωρολόγιο πρόγραμμα, 

όπως στα υπόλοιπα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Επειδή φαινόταν ότι ο επιθυμητός αριθμός των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 

δεν μπορούσε να επιτευχθεί εύκολα, τελικά αναρτήθηκε και στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό 

φόρουμ "Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση" (www.pde.gr). Με αυτόν τον τρόπο 

αποκτήθηκαν απαντήσεις από κάθε μεριά της Ελλάδος ακόμα και από το εξωτερικό, καθώς 

απάντησε μέχρι και συνάδελφος  αποσπασμένη σε ελληνικό σχολείο της Γερμανίας. 

Αναλυτικά η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιγράφεται στο τρίτο κεφάλαιο. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της έρευνας και στο πέμπτο 

κεφάλαιο καταγράφονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις.  

http://www.pde.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

«Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης είναι πολύ ισχυρό εργαλείο των μεγάλων 

οργανισμών γιατί βοηθάει πολύ μέσω ανάλυσης των δεδομένων στην υποστήριξη λήψης της 

προσφορότερης απόφασης από τη Διοίκηση και στην πρόβλεψη μελλοντικών κινήσεων με το 

μικρότερο ρίσκο». (Βασιλακόπουλος & Χρυσικόπουλος, 1990). 

Η έννοια και ο σκοπός ενός Συστήματος Πληροφοριών Διοίκησης σύμφωνα με τον 

Μάλλα (2007) είναι αντιληπτά με την κατανόηση των παρακάτω όρων: 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Περιλαμβάνει τις δραστηριότητες των προϊσταμένων υπηρεσιών, όπως 

προγραμματισμός, οργάνωση, κατεύθυνση, έλεγχος, συντονισμός του φορέα και λήψη 

κατάλληλων αποφάσεων. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Συνίσταται από δεδομένα που έχουν συλλεχθεί, επεξεργαστεί και 

χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως για να ληφθούν αποφάσεις. 

ΣΥΣΤΗΜΑ: Απαρτίζεται από σύνολο στοιχείων που συνδέονται αποτελώντας ενιαία δομή 

και αλληλεπιδρούν για να επιτελέσουν ένα σκοπό. Η επιτυχία της λειτουργίας εξαρτάται από 

τα επιμέρους στοιχεία του συστήματος και τον τρόπο που σχετίζονται. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Είναι σύνολο οργανωμένων διαδικασιών που όταν 

εφαρμοστεί, παρέχει πληροφορίες για υποστήριξη της λήψης αποφάσεων και ελέγχου του 

φορέα. Είναι οργανωμένη μέθοδος παροχής πληροφοριών που διατηρεί αρχεία για το 

παρελθόν, παρόν και μέλλον των λειτουργιών του φορέα. Υποστηρίζει τον προγραμματισμό, 

τον έλεγχο και τις καθημερινές λειτουργίες του, παρέχοντας ενιαία και συνεχή πληροφόρηση 

για τη λήψη αποφάσεων (Μητάκος, 2015). 

Σύμφωνα με τον Σταχτέα (2009) «τα Εκπαιδευτικά Πληροφοριακά Συστήματα είναι η 

κατηγορία Πληροφοριακών Συστημάτων που έχει ως αντικείμενο την παραγωγή 

πληροφοριών οι οποίες είναι απαραίτητες στα στελέχη της εκπαίδευσης και στους 

λειτουργούς της σχολικής πράξης, ώστε να λαμβάνονται οι κατάλληλες αποφάσεις και να 

προκύπτει βελτιστοποίηση στην συνολική άσκηση του εκπαιδευτικού έργου (διδακτικού και 

διοικητικού) τόσο σε στρατηγικό, όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Τα εκπαιδευτικά 

πληροφοριακά συστήματα διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες που είναι οι εξής: 

Διδακτικά & Διοικητικά». 
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1.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MySchool (sch.gr) 

 

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού της πληροφοριακής του 

υποδομής το Υπουργείο Παιδείας ολοκλήρωσε την ανάπτυξη του τελευταίου του 

Πληροφοριακού Συστήματος, που απευθύνεται στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στις αποκεντρωμένες διοικητικές δομές του. 

Το MySchool είναι ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα με στόχο την καθημερινή 

μηχανογραφική υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των διοικητικών δομών της 

εκπαίδευσης στην ελληνική επικράτεια (MySchool, 2019). Παράλληλα το MySchool 

ενσωμάτωσε σταδιακά τα παλιότερα Πληροφοριακά Συστήματα (e-school, e-DataCenter, 

Survey, ΟΠΣΥΔ) σε ένα σύγχρονο ενιαίο πληροφοριακό περιβάλλον. 

Το MySchool τέθηκε σε λειτουργία από τις 8 Ιανουαρίου 2014. Παλιότερα ΠΣ όπως 

το Syrvey και το e-School παρέμειναν διαθέσιμα μόνο για πρόσβαση στα στοιχεία 

παλιότερων ετών. Η σελίδα υποδοχής του Myschool φαίνεται στην Εικόνα 1. 

 

 

Εικόνα 1: Η αρχική σελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης MySchool 

 

Οι λειτουργίες του MySchool σταδιακά διευρύνονται με αναβαθμίσεις. Προς το 

παρόν δεν έχει δυνατότητα σύνταξης ωρολογίου προγράμματος. Έχει όμως φόρμα εισαγωγής 

του ωρολογίου προγράμματος των σχολείων για να ενημερώνονται οι ΔΔΕ ή οι ΔΠΕ που τα 

επιβλέπουν. Η χειροκίνητη καταχώρηση κάθε νέου ωρολογίου προγράμματος στο MySchool 

είναι μια χρονοβόρα επαναλαμβανόμενη εργασία, η οποία θα ήταν καλό να αυτοματοποιηθεί 

μέσω ενός ΠΣ παραγωγής ωρολογίων προγραμμάτων συμβατό με το MySchool. Αυτό 

σίγουρα θα απαιτούσε να χρησιμοποιείται το ίδιο ΠΣ παραγωγής ωρολογίων προγραμμάτων 

από όλα τα σχολεία, κάτι που θα μπορούσε να οριοθετηθεί μόνο από το Υπουργείο Παιδείας. 

https://myschool.sch.gr/


20 

 

Το MySchool μέσω του μενού του δίνει στον χρήστη τις παρακάτω δυνατότητες: 

Φορέας  

 Ο φορέας μου  

 Πλήρης κατάλογος φορέων  

 Κτιριακή υποδομή  

Προσωπικό  

 Εργαζόμενοι στον φορέα  

 Τοποθετήσεις εργαζομένων  

 Άδειες-Απουσίες  

 Απεργίες – Στάσεις εργασίας  

 Ωρομίσθιοι εργαζόμενοι  

 Υπερωρίες-μόνιμων και αναπληρωτών  

Σχολική μονάδα  

 Διαχείρηση τμημάτων  

 Ανάθεση μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς  

 Ωρολόγιο πρόγραμμα  

 Σχολικές εκδρομές  

 Μαθητικό δυναμικό  

 Σχολικές εκδρομές  

Μαθητές  

 Αναλυτικά στοιχεία  

 Βαθμοί  

 Απουσίες  

 Μεταγραφές  

 Πιστοποιητικό γέννησης  

Αναφορές: Το MySchool δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής στοιχείων σε όλες τις μορφές 

αρχείων, όπως pdf, xlsx, docx από τα παραπάνω δεδομένα καθώς και παραγωγή στατιστικών 

στοιχείων και δελτίων κίνησης σχολικής μονάδας.  

Επιπλέον τώρα δίνει την δυνατότητα διασύνδεσης με τα αντίστοιχα πληροφοριακά 

συστήματα των Δήμων για επαλήθευση και ταυτοποίηση των στοιχείων του δημοτολογίου.  

Οι διοικητικές δομές του υπουργείου Παιδείας (Υπουργείο – Περιφερειακέ 

διευθύνσεις – Διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) έχουν διαβαθμισμένα δικαιώματα 

ελέγχου στις υφιστάμενες δομές. Το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς. Η διαχείριση 
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τους γίνεται κεντρικά από τις ΔΔΕ και τις ΔΠΕ και τα σχολεία απλά τους αναθέτουν ώρες 

διδασκαλίες ή και ρόλους οπότε υπάρχει πολύ μεγαλύτερη οργάνωση και διαφάνεια. 

Η εγγραφή μαθητών γίνεται μόνο αυτόματα από την προηγούμενη βαθμίδα (από 

δημοτικό σε Γυμνάσιο και από Γυμνάσιο σε Λύκειο) ή από τάξη σε τάξη οπότε αποφεύγονται 

λάθη, όπως οι διπλοεγγραφές και οι πλασματικές εγγραφές. 

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Εικόνα 2) υποστηρίζει όλα τα εκπαιδευτικά 

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, διασυνδέει με ασφάλεια όλα τα ελληνικά σχολεία 

στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, τις Διοικητικές Μονάδες Εκπαίδευσης (ΠΔΕ, ΔΠΕ, ΔΔΕ, 

ΠΕΚΕΣ, ΚΕΣΥ, Βιβλιοθήκες κ.α. καθώς και όλη τη μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα 

(sch.gr, 2019). Πάνω σε αυτό το ψηφιακό εκπαιδευτικό δίκτυο λειτουργεί και το MySchool, 

το ΟΠΣΥΔ, το Teachers και το e-mathiteia για τα ΕΠΑΛ (stahteas.ppt, 2019). 

 

 

Εικόνα 2: Η αρχική σελίδα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου sch.gr 

 

Μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, το Υπουργείο Παιδείας παρέχει σε όλη 

την εκπαιδευτική κοινότητα ειδικά σχεδιασμένες ψηφιακές υπηρεσίες μάθησης, επικοινωνίας 

και συνεργασίας, διακυβέρνησης, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης και αρωγής των 

χρηστών σε όλα τα σχολεία της επικράτειας, ακόμα και στα πλέον απομακρυσμένα. Επίσης, 

πιστοποιεί πλήρως όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (σχολεία, διοικητικές μονάδες, 

εκπαιδευτικοί, μαθητές και διοικητικό προσωπικό). Εκτός από την ευρυζωνική πρόσβαση 

των σχολείων στο Διαδίκτυο προσφέρει επίσης στα μέλη του και μια μεγάλη γκάμα 

ηλεκτρονικών και δικτυακών υπηρεσιών, που αποσκοπούν στην παροχή υπηρεσιών 

πιστοποίησης, ασφαλούς πρόσβασης, ενημέρωσης, επικοινωνίας, συνεργασίας, πολυμέσων, 

ηλεκτρονικής μάθησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (sch.gr/Detailed_Memo, 2018)  

https://www.sch.gr/
https://slideplayer.gr/slide/5589455/
https://www.sch.gr/wp-content/uploads/2018/05/GSN_Detailed_Memo_GR_Apr_2018.pdf
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1.2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΟΠΣΥΔ) 
 

Το ΟΠΣΥΔ είναι ένα ενιαίο πληροφοριακό Σύστημα για την ηλεκτρονική υποβολή 

αιτήσεων και τη διαχείριση προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

στην Ελλάδα. Μέσω αυτού του ΠΣ υποβάλλουν αίτηση και δηλώνουν τις περιοχές, στις 

οποίες επιθυμούν να εργαστούν οι υποψήφιοι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. 

Επίσης, το χρησιμοποιούν μόνιμοι εκπαιδευτικοί, που επιθυμούν να αποσπαστούν σε 

άλλο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ, σε εκκλησιαστικά σχολεία, σε φορείς του Υπουργείου Παιδείας, 

στην Ειδική αγωγή και στα ΚΕΣΥ, σε μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία ή ως Συντονιστές 

Εκπαίδευσης Προσφύγων (opsyd, 2019). Η Εικόνα 3 δείχνει τα κριτήρια μοριοδότησης: 

 

 

Εικόνα 3: Καρτέλα του ΟΠΣΥΔ με τα κριτήρια μοριοδότησης απόσπασης εκπαιδευτικών  

https://opsyd.sch.gr/
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1.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ - TEACHERS 
 

Το Teachers (Εικόνα 4) είναι Πληροφοριακό Σύστημα μέσω του οποίου οι μόνιμοι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να δούνε τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα για αυτούς στο 

Μητρώο της ΔΔΕ που ανήκουν. Στο «Μητρώο» είναι καταχωρημένα, πέρα από το 

ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο του εκπαιδευτικού, ο αριθμός μητρώου του και 

το ΑΦΜ του, η βαθμίδα στην οποία υπηρετεί (πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια), η ΔΔΕ στην 

οποία βρίσκεται ο προσωπικός του φάκελος, το σχολείο στο οποίο έχει οργανική θέση, η 

περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει, η ειδικότητά του, ο βαθμός του, το μισθολογικό του 

κλιμάκιο και το ΦΕΚ του διορισμού του. Επίσης αναφέρεται πού έχει εντοπιότητα και από 

πότε, ο αριθμός δημοτολογίου του και η οικογενειακή του κατάσταση, ο χρόνος υπηρεσίας 

του πριν και μετά το διορισμό και ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας. (Teachers, 2019) 

 

 

Εικόνα 4: Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου και αιτήσεων μετάθεσης Teachers 

 

Στις «Υπηρετήσεις» ο χρήστης μπορεί να δει τα σχολεία που έχει υπηρετήσει και αν 

ήταν ωρομίσθιος, αναπληρωτής, σε διάθεση ΠΥΣΔΕ ή ΠΥΣΠΕ, οργανικά ή με απόσπαση, τα 

χρονικά διαστήματα κάθε υπηρέτησης και τα Μόρια Δυσμενών Συνθηκών (ΜΔΣ) που 

αντιστοιχούν σε αυτές καθώς και τα μόρια που προκύπτουν από τη συνολική υπηρεσία. 

Από τις «Αιτήσεις μετάθεσης» ο χρήστης μπορεί να υποβάλει την αίτησή του και να 

δηλώσει τις περιοχές που επιθυμεί να μετατεθεί. Από τα «Αιτήματα» μπορεί να υποβάλει 

αιτήσεις προς τη Διεύθυνση που ανήκει για να διορθωθεί κάποιο λάθος ή να ελεγχθεί κάποιο 

στοιχείο. Ο χρήστης μπορεί να δει προηγούμενα αιτήματα προς τη Διεύθυνσή του και τις 

απαντήσεις που έλαβε, όπως επίσης μπορεί να δει προηγούμενη αίτηση μετάθεσης του.  

https://teachers.minedu.gov.gr/
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1.4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΤΥΕ 

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 
 

Το κυρίως έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των πράξεων με τίτλους:  

 «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη 

διδακτική πράξη, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»  

 «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη 

διδακτική πράξη, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»  

 «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη 

διδακτική πράξη, στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»  

Αυτές οι πράξεις είναι ενταγμένες στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. 

«Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (e-pimorfosi, 2019). 

Στην κεντρική σελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος ο χρήστης μπορεί να επιλέξει 

τρεις δυνατότητες, να δει τις ανακοινώσεις, τα εγχειρίδια χρήσης και να ζητήσει βοήθεια από 

το helpdesk, όπως φαίνεται στην Εικόνα 5. 

 

 

Εικόνα 5: Σελίδα υποδοχής στο ΠΣ Επιμορφώσεων του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 

 

Από την μπάρα επιλογών μπορεί ο χρήστης να εισάγει και να επεξεργαστεί τα 

στοιχεία του, να δει τα προγράμματα επιμορφώσεων που μπορεί να παρακολουθήσει, να 

κάνει αίτηση και να παρακολουθεί την εξέλιξή της, να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο 

εισόδου και εξόδου ή να κάνει αίτηση για να επιμορφωθεί ως επιμορφωτής εκπαιδευτικών.  

https://e-pimorfosi.cti.gr/mis/home
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1.5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ e-mathiteia 
 

Η διαχείριση των μαθητευομένων του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας 

ΕΠΑΛ» γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος e-mathitheia στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση e-mathiteia.minedu.gov.gr. Η είσοδος γίνεται με τα στοιχεία εισόδου του ΕΠΑΛ. 

(e-mathiteia, 2019) Αμέσως μετά οι χρήστες που είναι οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί για κάθε 

τομέα της μαθητείας, βλέπουν το μενού που απεικονίζεται στην Εικόνα 6: 

 

 

Εικόνα 6: Μενού του ΠΣ e-mathiteia των ΕΠΑΛ 

 

Από το συγκεκριμένο μενού οι χρήστες μπορούν να κάνουν τις εξής επιλογές: 

 Να διαχειριστούν τις αιτήσεις των υποψηφίων. 

 Να εισάγουν χειρόγραφες αιτήσεις των μαθητευόμενων. 

 Να πραγματοποιήσουν εγγραφές ενδιαφερομένων στην τάξη μαθητείας. 

 Να τοποθετήσουν μαθητευόμενο σε θέση πρακτικής άσκησης. 

 Να δούνε και να εκτυπώσουν έντυπα του Μεταλυκειακού Έτους των ΕΠΑΛ. 

 Να διαχειριστούν τα τμήματα ή το παρουσιολόγιο των μαθητευομένων. 

 Να επιλέξουν να δούνε τη συνολική εικόνα των μαθητευομένων. 

 Να έχουν πρόσβαση σε σύντομες οδηγίες για το ΠΣ e-mathiteia. 

  

https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/
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1.6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΙΣΥΦΟΣ 

 

Ο Σίσυφος είναι ένα δωρεάν, ανοιχτού κώδικα, Πληροφοριακό Σύστημα για τα 

ελληνικά σχολεία. Το όνομα του Πληροφοριακού Συστήματος SISYPHOS προκύπτει από τα 

αρχικά των λέξεων School Information System Planned for Hellenic Open Schools. 

Λειτούργησε για πρώτη φορά στο ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου του Νομού Λασιθίου και 

δημιουργήθηκε από τον καθηγητή Πληροφορικής ΠΕ86 Παπαδακάκη Νεκτάριο, με εργαλεία 

ανοιχτού κώδικα και διατίθεται δωρεάν στην εκπαιδευτική κοινότητα ως λογισμικό ανοιχτού 

κώδικα (sisyphos, 2019). Το Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης προσφέρει : 

 Προσωποποιημένη ενημέρωση και δυνατότητες για κάθε μέλος της 

σχολικής κοινότητας. Αναθέτει ρόλους με διαφορετικά δικαιώματα σε Μαθητές, Γονείς, 

Καθηγητές, Υπευθύνους Τμημάτων, Υποδιευθυντές, Γραμματέα, Διαχειριστή και Διευθυντή. 

 Αξιολόγηση των Μαθητών με βαθμό και περιγραφική αξιολόγηση (με 

ελεύθερο κείμενο και με προκαθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης). 

 Συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση των 

απουσιών των Μαθητών. Καταχώριση των απουσιών και στην 

τάξη κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 

 Αποστολή ατομικών και μαζικών Email και 

SMS. Αποστολή μαζικά και αυτόματα των συνόλων των 

απουσιών των μαθητών. 

 Βιβλίο διδαχθείσας ύλης, για κάθε διδασκαλία, 

διαθέσιμο σε Καθηγητές και (με επιλογή) σε Μαθητές και 

Γονείς. 

 Ατζέντα για σχόλια ανά Μαθητή και μάθημα με 

δυνατότητα επιλογής για τη δημοσίευσής τους στους Γονείς ή 

και στους Μαθητές.        Εικόνα 7: ΠΣΔ Σίσυφος 

 Ποινολόγιο Μαθητών. 

 Ημερολόγιο Σχολείου για τον προγραμματισμό και τη κατανομή των 

διαγωνισμάτων, ένα την ημέρα και τρία ανά εβδομάδα για κάθε τμήμα.. 

 Ηλεκτρονικές ψηφοφορίες – εκλογές για Μαθητές και Γονείς. 

 Αυτόματη δημιουργία και αποστολή ενημερωτικών δελτίων email προς το 

Μαθητή και το Γονέα του με τα πρόσφατα ζητήματα που αφορούν το Μαθητή. 

 Εκτυπώσεις σε μορφή PDF. 

https://www.sisyphos.gr/
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 Άντληση εξωτερικών δεδομένων από το Myschool και το πρόγραμμα 

δημιουργίας ωρολογίου προγράμματος aSc TimeTables σε μορφή Excel και XML, που δεν 

απαιτεί επανεισαγωγή των δεδομένων. 

 Εξαγωγή δεδομένων για το myschool σε μορφή Excel. 

 Ξεχωριστή εγκατάσταση για κάθε Σχολείο με τα δεδομένα του Σχολείου σε 

δικό του εξυπηρετητή (εντός της σχολικής μονάδας ή σε εξυπηρετητή του διαδικτύου π.χ. του 

Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου). 

 Δεν περιέχει καμιά διαφήμιση ή προώθηση εμπορικών προϊόντων. 

 

Η εξέλιξη του Σίσυφου και η εξάπλωση της χρήσης του 

Η ανάπτυξη του Σίσυφου ξεκίνησε το 2014 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Το 

σχολικό έτος 2014-2015 χρησιμοποιήθηκε μερικώς στο ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου Κρήτης, ενώ 

λειτούργησε πλήρως το 2015-2016 στο ίδιο ΕΠΑΛ. Τον Μάρτιο του 2016 ξεκίνησε η 

ελεύθερη διανομή μέσω του διαδικτύου, ενώ από τον επόμενο μήνα εγκαταστάθηκε σε 

εξυπηρετητή του ΙΕΠ για το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Με τη συνεργασία αυτών 

των δύο σχολείων αναπτύχθηκε η Περιγραφική Αξιολόγηση και το Κέντρο Επικοινωνίας του 

Σχολείου στον Σίσυφο. Το σχολικό έτος 2016-2017 το πληροφοριακό Σύστημα άρχισε να 

χρησιμοποιείται και από το 3ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου Κρήτης, ενώ από το σχολικό έτος 

2017-2018 η χρήση του επεκτάθηκε σε όλα τα σχολεία της πόλης του Αγίου Νικολάου (3 

γυμνάσια, 2 ΓΕΛ και 1 ΕΠΑΛ). Ο Σίσυφος βελτιώνεται κάθε χρόνο καθώς χρησιμοποιείται 

από όλα και περισσότερα σχολεία και υπάρχει ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτικούς που 

το χρησιμοποιούν (sisyphos.istoriko, 2019, Epal.Agiou.Nikolaou, 2019). 

 

Οι Στόχοι του Σίσυφου 

Αισιοδοξεί να καταφέρουν να έχουν τα σχολεία ένα πληρέστερο Πληροφοριακό 

Σύστημα Σχολείου (School Information System). Οι βελτιώσεις του λογισμικού επιδιώκουν 

την κάλυψη του εσωτερικού  συστήματος μηνυμάτων και ειδοποιήσεων, αυτόματες 

ενημερώσεις, άμεση υποστήριξη πολλαπλών ετών, διασύνδεση με το moodle, ηλεκτρονικό 

πρωτόκολλο, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, εγχειρίδια χρήσης, ολοκληρωμένη online 

υποστήριξη, προσαρμογή και για άλλες εκπαιδευτικές δομές όπως τα ΙΕΚ. 

Στόχος του είναι να υιοθετηθεί η χρήση του από περισσότερους εκπαιδευτικούς και 

πληροφορικούς, ώστε να διεκδικήσει την επίσημη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας, να 

φιλοξενηθεί σε γρήγορους εξυπηρετητές του και να διασυνδεθεί κατευθείαν με το MySchool.  

http://www.sisyphos.gr/index.php?page=description.html
http://www.epalan.gr/site/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%85%CF%86%CE%BF%CF%82/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Η οργάνωση και η διαχείριση του χρόνου και των κάθε λογής περιορισμένων πόρων, 

είναι κάτι που προβληματίζει τόσο τον κόσμο της εκπαίδευσης, όσο και τους διάφορους 

οργανισμούς ή εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην αγορά. Όσο πιο μεγάλο είναι το 

σχολείο, το ίδρυμα ή η εταιρία που επιθυμεί να οργανώσει ένα πρόγραμμα για την εύρυθμη 

λειτουργία του, τόσο πιο δύσκολη και επίπονη εργασία γίνεται η όλη διαδικασία για ένα 

πραγματικά λειτουργικό πρόγραμμα.. Από την επιτυχία του προγράμματος εξαρτάται η 

ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά 

και η αποτελεσματικότητα τους. Για τις εταιρίες ο σωστός χρονοπρογραμματισμός μπορεί να 

αυξήσει το ποσοστό κέρδους ή το κόστος που αναλογεί στο σύνολο επαναλαμβανόμενων 

εργασιών. 

Όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, από τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι τις σχολές της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν ανάγκη 

οργάνωσης του χρόνου και των ανθρώπινων πόρων τους, οπότε σε κάθε περίπτωση 

επιβάλλεται ο προγραμματισμός με τη δημιουργία ενός ωρολογίου προγράμματος, όπου 

καθορίζεται η αντιστοιχία αιθουσών, μαθημάτων, τμημάτων και καθηγητών με τέτοιο τρόπο 

ώστε να πληρούνται κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

Η κατάρτιση ωρολογίων προγραμμάτων (timetabling) εντάσσεται στη γενικότερη 

κατηγορία προβλημάτων που είναι γνωστά ως προβλήματα χρονοδρομολόγησης (scheduling) 

στο ευρύτερο ερευνητικό πεδίο της Επιχειρησιακής Έρευνας (Operational Research). Ένα 

πρόβλημα χρονοδρομολόγησης έχει γενικά ως σκοπό τον προγραμματισμό ενός συνόλου 

δραστηριοτήτων μέσα στον χρόνο με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα 

του συνόλου των πόρων που αυτές οι δραστηριότητες απαιτούν για την υλοποίησή τους. 

Συγκεκριμένα, το πρόβλημα της κατάρτισης ωρολογίου προγράμματος μπορεί να 

περιγραφεί ως ένα πρόβλημα αντιστοίχισης ενός συνόλου ανθρώπινων ή υλικών πόρων, με 

ένα πεπερασμένο αριθμό χρονικών και χωρικών θέσεων υπό συγκεκριμένους περιορισμούς, 

έχοντας ως βασική προϋπόθεση την όσο τον δυνατόν μεγαλύτερη ικανοποίηση κάποιων 

συγκεκριμένων στόχων (Wren, 1996). 
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Ο τομέας του εκπαιδευτικού χρονοπρογραμματισμού (Educational Timetabling) που 

μας αφορά χωρίζεται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες όπως τις ανέπτυξε ο D. de Werra το 1985, 

οι οποίες είναι οι εξής: 

 Δημιουργία ωρολογίου προγράμματος σε σχολεία (school timetabling) 

 Δημιουργία ωρολογίου προγράμματος στα πανεπιστήμια (university timetabling) 

 Δημιουργία προγράμματος εξετάσεων (exam timetabling) 

Η πρώτη κατηγορία που θα μας απασχολήσει κυρίως σε αυτή την διπλωματική 

εργασία περιλαμβάνει την Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στα Δημοτικά 

σχολεία, συνήθως κάθε τμήμα αποτελείται από μια ομάδα μαθητών που βρίσκεται σε μια 

συγκεκριμένη αίθουσα διδασκαλίας και διδάσκεται από έναν εκπαιδευτικό. Η ιδιομορφία του 

ωρολογίου προγράμματος στα Δημοτικά είναι κυρίως ότι οι δάσκαλοι ειδικοτήτων που 

διδάσκουν ξένες γλώσσες, φυσική αγωγή, μουσική, καλλιτεχνικά, πληροφορική 

συμπληρώνουν το ωράριό τους μέχρι και σε πέντε διαφορετικά σχολεία μέσα στην εβδομάδα. 

και αυτό θέτει πολλούς περιορισμούς στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Στα Δημοτικά υπάρχουν 

τμήματα ένταξης, αλλά δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα το ωρολόγιο πρόγραμμα. Σε αντίθεση με 

την Πρωτοβάθμια, η Δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε όλους του τύπους των σχολείων της 

εμφανίζει διαφοροποιήσεις ακόμα και στα τμήματα. 

Για παράδειγμα στα Γυμνάσια οι μαθητές έχουν την επιλογή να διδαχθούν τη γαλλική 

ή την γερμανική ως δεύτερη ξένη γλώσσα, οπότε σε αυτές τις ώρες τα τμήματα 

ανασυντάσσονται και δημιουργούνται νέα. Μέχρι πρότινος υπήρχε ιδιομορφία στη 

δημιουργία ωρολογίου προγράμματος, λόγω της κατανομής των μαθητών σε τμήματα 

αρχαρίων και προχωρημένων στα αγγλικά που διδάσκεται ως μάθημα πρώτης ξένης 

γλώσσας. Επίσης, το μάθημα των Θρησκευτικών στα Γυμνάσια απαιτεί ένα συνεχόμενο 

δίωρο διδασκαλίας, οπότε αυτό δυσχεραίνει τη δημιουργία του ωρολογίου προγράμματος και 

τις οποιεσδήποτε έκτακτες αλλαγές απαιτηθούν στη διάρκεια της εφαρμογής του. Τέλος, οι 

μαθητές χωρίζονται σε τμήματα ένταξης (στα οποία ουσιαστικά γίνονται φροντιστηριακά 

μαθήματα ακόμα και σε τμήματα 5 ατόμων μόνο) όταν υπάρχουν τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά από τους αρμόδιους φορείς (ΚΕΣΥ πρώην ΚΕΔΔΥ, και Νοσοκομεία ) και 

αυτό δημιουργεί επιπλέον απαιτήσεις από το Πληροφοριακό Σύστημα που παράγει το 

ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου, επειδή έτσι προκύπτουν νέα τμήματα στο σχολείο. 

Στα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) μετά τις ώρες γενικής παιδείας, που παρακολουθούν στα 

βασικά τους τμήματα, οι μαθητές της Β΄ τάξης χωρίζονται σε νέα τμήματα μόνο για τα 

μαθήματα επιλογής που οι ίδιοι έχουν διαλέξει, ενώ οι μαθητές της Γ΄ τάξης κατανέμονται σε 



30 

 

νέα ουσιαστικά τμήματα με βάση τις κατευθύνσεις (Θεωρητική, Θετική ή Τεχνολογική) που 

έχουν επιλέξει. Δηλαδή όταν ένα τμήμα κατεύθυνσης κάνει μάθημα, την ίδια ώρα πρέπει να 

κάνουν και όλα τα άλλα τμήματα μαθήματα κατεύθυνσης και όχι μαθήματα γενικής παιδείας. 

Το ίδιο ισχύει και για τα μαθήματα επιλογής. Αυτό συμβαίνει επειδή στη θετική Κατεύθυνση, 

για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν μαθητές από όλα τα τμήματα γενικής παιδείας. 

Μερικές φορές το πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού στα γενικά Λύκεια γίνεται 

ακόμα πιο περίπλοκο όταν παραδείγματος χάρη αρκετοί μαθητές επιλέγουν μία Κατεύθυνση 

με αποτέλεσμα να προκύπτουν δύο τμήματα της ίδιας Κατεύθυνσης μια ακόμα ιδιαιτερότητα 

του προγράμματος των Γενικών Λυκείων είναι ότι τα μαθήματα Κατεύθυνσης πρέπει να 

γίνονται τις πρώτες ώρες, επειδή εκείνες οι ώρες είναι μεγαλύτερες σε διάρκεια, είναι 

λιγότερο πιθανό να χαθούν και φυσικά οι μαθητές είναι πιο ξεκούραστοι για να μπορέσουν 

να κατανοήσουν τις σύνθετες έννοιες που περιλαμβάνονται στην ύλη των πανελληνίως 

εξεταζόμενων μαθημάτων. 

Επιπρόσθετα, όταν απαιτείται παράλληλη στήριξη για κάποιο μαθητή ή μαθήτρια στο 

Γενικό Λύκειο (όπως και σε οποιοδήποτε άλλο τύπο σχολείου της πρωτοβάθμιας ή 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) ο καθηγητής ειδικής αγωγής μπαίνει στο ίδιο τμήμα 

παράλληλα με τον κύριο καθηγητή του μαθήματος, άρα ο χρήστης πρέπει να προγραμματίσει 

το Πληροφοριακό Σύστημα για συνδιδασκαλία των δύο εκπαιδευτικών. 

Όλες αυτές οι ιδιαιτερότητες, που έχει το πρόγραμμα των Γενικών Λυκείων καθώς 

και οι περιορισμοί που αφορούν τους καθηγητές, περιπλέκουν πολύ τα πράγματα για την 

παραγωγή του ωρολογίου. Αυτό το πρόβλημα δημιουργείται από τις ζώνες μαθημάτων 

(Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού, Μαθημάτων επιλογής και Ξένων Γλωσσών) κάτι που 

περιγράφει αναλυτικά στη μεταπτυχιακή του εργασία ο συνάδελφος Βερύκιος Νικόλαος, ο 

οποίος χρησιμοποιεί το εμπορικό λογισμικό aSc Timetables για να δώσει λύση στο πρόβλημα 

του χρονοπρογραμματισμού στο Γενικό Λύκειο που υπηρετεί. (Βερύκιος Νικόλαος, 2017) 

Στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) μετά τις ώρες γενικής παιδείας οι μαθητές της Β΄ 

και Γ΄ τάξης παρακολουθούν τα μαθήματα τομέα ή ειδικότητας αντίστοιχα, ενώ στα 

εργαστηριακά μαθήματα με πάνω από 13 άτομα γίνεται συνδιδασκαλία δύο καθηγητών 

ταυτόχρονα μέσα στον ίδιο εργαστηριακό χώρο. Οι διδασκαλίες των εργαστηριακών 

μαθημάτων γίνονται σε δίωρα ή τρίωρα συνεχόμενα μαθήματα και αυτό επίσης δυσκολεύει 

την δημιουργία προγράμματος και τις όποιες αλλαγές χρειαστεί να γίνουν κατά την εφαρμογή 

του. Την ημέρα που διεξάγονται τα 7ωρα εργαστηριακά μαθήματα των τμημάτων της Τάξης 

Μαθητείας – Μεταλυκειακό Έτος των ΕΠΑΛ, το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να 

ρυθμιστεί ώστε ούτε η Β΄ ούτε ή Γ΄ τάξη να έχει εργαστηριακά μαθήματα. 
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Ακόμα και στην Α΄ τάξη των ΕΠΑΛ παρουσιάζεται ιδιομορφία στον προγραμματισμό 

των ωρών διδασκαλίας επειδή ταυτόχρονα γίνεται συνδιδασκαλία από δύο φιλολόγους και 

δύο μαθηματικούς (τον κύριο καθηγητή και τον βοηθό του) στα πλαίσια του προγράμματος 

ΕΣΠΑ «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ». Επίσης, στην Α΄ τάξη στους 17 μαθητές κάθε τμήμα 

«σπάει» σε δύο τμήματα για τα μαθήματα Αρχές Πληροφορικής και Ερευνητική Εργασία 

στην Τεχνολογία και τα μαθήματα διδάσκονται συμπληρωματικά (δηλαδή όταν το μισό 

τμήμα διδάσκεται το ένα μάθημα το άλλο μισό διδάσκεται το δεύτερο μάθημα και 

αντιστρόφως). Επίσης, στο μάθημα Ζώνη Δημιουργικής Διδασκαλίας πάνω από μαθητές 

γίνεται συνδιδασκαλία από δύο καθηγητές 

Η δυσκολία να παραχθεί ένα ικανοποιητικό και λειτουργικό πρόγραμμα για όλους 

γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, επειδή αρκετοί εκπαιδευτικοί μετακινούνται για να διδάξουν σε 

τρία, τέσσερα ή και πέντε σχολεία μέσα στην εβδομάδα, μερικές φορές δε ακόμα και σε δύο 

σχολεία μέσα στην ίδια μέρα. Τότε ο προγραμματιστής πρέπει να λάβει υπόψη και τον χρόνο 

που θα χρειάζεται ο εκπαιδευτικός για να μεταβαίνει από το ένα σχολείο στο άλλο και να το 

αποτυπώσει αυτό ως περιορισμό στο Πληροφοριακό Σύστημα. Όλα αυτά τα δεδομένα μαζί 

με τις αλλαγές τοποθετήσεων εκπαιδευτικών στα μέσα της χρονιάς λόγω προσλήψεων και 

τοποθετήσεων νέων αναπληρωτών σε τακτά χρονικά διαστήματα στα σχολεία μιας περιοχής 

μέχρι τον Ιανουάριο τον Φεβρουάριο ή ακόμα και τον Μάρτιο, κάνουν ακόμα πιο δύσκολο το 

εγχείρημα να παραχθεί ένα πρόγραμμα που θα μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία. 

Η δεύτερη κατηγορία, περιλαμβάνει τη δημιουργία προγράμματος στο σύνολο της 

Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπου οι φοιτητές πλέον έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή 

των μαθημάτων. Επίσης, η ιδιαιτερότητα εδώ είναι ότι οι ομάδες των φοιτητών δεν είναι 

πάντα ίδιες και τα μαθήματα διδάσκονται από διαφορετικούς καθηγητές, με αποτέλεσμα η 

δημιουργία του επιθυμητού προγράμματος να παρουσιάζει αυξημένη δυσκολία. Το πρόβλημα 

γίνεται ακόμα μεγαλύτερο όταν οι φοιτητές χρωστούν μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων, 

που είναι απαιτητικά και χρειάζονται παρακολούθηση για να καταφέρουν να τα περάσουν. 

Η Τρίτη κατηγορία αφορά στα προγράμματα των ενδοσχολικών εξετάσεων στη 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και των εξεταστικών περιόδων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Στα Γυμνάσια και στα Λύκεια πολλοί συνάδελφοι δεν χρησιμοποιούν κάποιο Πληροφοριακό 

Σύστημα για την εξαγωγή προγράμματος των ενδοσχολικών εξετάσεων. Ωστόσο, στην 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση υπάρχουν δυσκολίες καθώς οι γραμματείες των σχολών πρέπει να 

φτιάξουν έτσι το πρόγραμμα ώστε αν είναι δυνατόν να μπορούν οι φοιτητές να γράψουν σε 

όλα τα μαθήματα που έχουν δηλωμένα, ακόμα και αυτά που ανήκουν σε άλλα εξάμηνα, για 

να μην τα αφήσουν για την επόμενη εξεταστική περίοδο. Επίσης, το πρόγραμμα της 
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εξεταστικής περιόδου πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τους καθηγητές που έρχονται από 

μακρινές πόλεις ή και διδάσκουν και σε άλλα Τριτοβάθμια Ιδρύματα, ώστε οι διαλέξεις τους 

να είναι συγκεντρωμένες σε μία ή δύο μέρες. 

 

2.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η διαδικασία παραγωγής ενός ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας είναι εξαιρετικά 

πολύπλοκη, επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία. Η κατάρτιση ωρολογίου προγράμματος 

αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα που απαιτεί πολύ χρόνο και κόπο, ιδιαίτερα αν γίνεται 

χειροκίνητα χωρίς χρήσης πληροφοριακού συστήματος. Η πολυπλοκότητα και η δυσκολία 

της αυξάνεται εκθετικά με τον αριθμό των παραμέτρων του προβλήματος που είναι ο αριθμός 

των μαθητών, των καθηγητών, των μαθημάτων και των αιθουσών διδασκαλίας. 

Η δυσκολία της επίλυσης τέτοιων προβλημάτων ουσιαστικά οφείλεται στους 

παρακάτω δύο βασικούς λόγους: 

α) Στον μεγάλο αριθμό των συνδυασμών και των πολλαπλών λύσεων που πρέπει να 

ελεγχθούν ώστε να βρεθεί μία ικανοποιητική λύση, και τελικά να επιλεχθεί η βέλτιστη των 

επιλογών με βάση τις όλες τις συνθήκες που έχουν εισαχθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα και 

β) στον μεγάλο αριθμό των περιορισμών που πρέπει να ικανοποιούνται από κάθε 

αποδεκτή λύση, που μπορούν να αφορούν: 

 τη διαθεσιμότητα και τις ώρες των καθηγητών εφόσον κάποιοι από αυτούς είναι 

τοποθετημένοι σε αρκετά σχολεία, 

 τη διαθεσιμότητα των εργαστηρίων και τη χωρητικότητα των αιθουσών, 

 τις συνδιδασκαλίες σε εργαστηριακά μαθήματα, στα μαθηματικά και στην ελληνική 

γλώσσα της Α ΕΠΑΛ στα πλαίσια του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ», 

στη Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων της Α ΕΠΑΛ ή στην παράλληλη στήριξη 

κάθε τύπου σχολείου, 

 την ισοκατανομή των ωρών στους καθηγητές και στις ημέρες της εβδομάδας, κ.λ.π. 

Συνδυαστικά προβλήματα (combinatorial problems) αυτού του τύπου θεωρούνται 

στην διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα ως NP complete, δηλαδή προβλήματα που δεν επιλύονται 

με γνωστές μεθόδους σε πολυωνυμικό χρόνο (δηλαδή σε χρόνο που να είναι πολυωνυμική 

συνάρτηση του αριθμού των παραμέτρων) απαιτώντας εκθετικούς χρόνους για την επίλυσή 

τους, γεγονός που καθιστά αδύνατη την επίλυση τέτοιων προβλημάτων όταν ο αριθμός των 

παραμέτρων είναι μεγάλος. 
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Για αυτόν τον λόγο η χρήση ενός πληροφοριακού συστήματος είναι απαραίτητη, για 

να γίνουν αρχικά οι καταχωρήσεις των αναθέσεων όλων των μαθημάτων στις 

καταλληλότερες ώρες και σε αίθουσες με επαρκή χώρο για κάθε τμήμα. Στη συνέχεια στόχος 

είναι να προκύψει λύση που να ικανοποιεί όλους τους περιορισμούς του προβλήματος, καθώς 

επίσης να ικανοποιεί τα κριτήρια εκείνα βάση των οποίων θεωρείται αποδεκτή από τον 

χρήστη σε σχέση με άλλες λύσεις που επίσης ικανοποιούν τους περιορισμούς άλλα δεν 

θεωρούνται τόσο ποιοτικές. 

Η αυτόματη κατάρτιση ωρολογίου προγράμματος είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα, 

επειδή το πληροφοριακού σύστημα μπορεί να τροφοδοτείται με μεγάλο όγκο δεδομένων και 

με ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών περιορισμών που πρέπει να ικανοποιηθούν. Ένα τέτοιο 

πρόβλημα μπορεί να έχει πάρα πολλές λύσεις ή και καμία. Αν το πληροφοριακό σύστημα 

δώσει ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων πολλές λύσεις, απλώς επιλέγεται η 

καλύτερη. Όταν, όμως, το σύστημα καταλήξει ότι η λύση του προβλήματος είναι αδύνατη, ο 

μοναδικός τρόπος να βρεθεί μια ικανοποιητική λύση είναι να χαλαρώσουμε κάποιους 

περιορισμούς που θεωρούνται δευτερεύοντες και δεν θα επηρεάσουν την ποιότητα του 

ωρολογίου προγράμματος (Ψαρά,2004). 

Η επίλυση του προβλήματος κατασκευής ενός ωρολογίου προγράμματος είναι ευθύνη 

του διευθυντή ή σε μεγάλα σχολεία του υποδιευθυντή, αλλά συνήθως ανατίθεται σε κάποιον 

εκ των καθηγητών ή σε ομάδα καθηγητών, οι οποίοι πολλές φορές βασίζονται στο ωρολόγιο 

πρόγραμμα της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, πάνω στο οποίο πραγματοποιούν μικρές 

μεταβολές, ανάλογα με τις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει. Αν και τις περισσότερες φορές 

η δημιουργία ενός ωρολογίου προγράμματος απαιτεί πάρα πολλές ώρες ή και μέρες δουλειάς, 

τελικά το πρόγραμμα που προκύπτει πολλές φορές επεξεργάζεται τόσο ώστε να ικανοποιήσει 

τους βασικούς περιορισμούς του προβλήματος, όπως η επικάλυψη ωρών για αίθουσες, 

εργαστήρια και καθηγητές, δημιουργώντας πολλές φορές προβλήματα και παράπονα από την 

μεριά τόσο των καθηγητών όσο και των μαθητών λόγω της μη επίτευξης άλλων στόχων όπως 

είναι η ελαχιστοποίηση των κενών ωρών ή η ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων καθηγητών 

και η επιθυμία των μαθητών να μην έχουν πολλά «δύσκολα» μαθήματα μαζεμένα σε μία ή 

δύο μέρες της εβδομάδας. Επιπλέον, ένα πρόγραμμα που κατασκευάζεται με αυτόν τον 

τρόπο, δεν μπορεί να ελεγχθεί αν είναι βέλτιστο, λόγω του μεγάλου αριθμού συνδυαστικών 

λύσεων που υπάρχουν και που δεν μπορούν να κατασκευαστούν και να ελεγχθούν από 

ανθρώπινο δυναμικό σε εύλογο χρόνο. Ουσιαστικά οι λύσεις είναι πολλαπλές και μερικές 

φορές ακόμα και η καλύτερη λύση που εξάγει το ΠΣ μπορεί να χρειάζεται βελτίωση με βάση 

την εμπειρία του εκπαιδευτικού που έχει αναλάβει το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου. 
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2.2 ΣΚΛΗΡΟΙ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

Με τη δημιουργία ενός ωρολογίου προγράμματος γίνεται προσπάθεια τοποθέτησης 

στο χρόνο ενός συνόλου ωρών, κατά τις οποίες οι καθηγητές διδάσκουν σε τμήματα με 

μαθητές, ώστε το πρόγραμμα να είναι αποδεκτό από όλους. Βασικός στόχος είναι να γίνεται 

σεβαστή η δυνατότητα κάθε πόρου (μαθητές, καθηγητές, αίθουσες κτλ) σε κάθε χρονική 

στιγμή, για αυτό και δίνεται μεγάλη προσοχή στους περιορισμούς, που διακρίνονται σε 

"μαλακούς" και "σκληρούς". Οι σκληροί (hard) είναι αυστηρά επιβαλλόμενοι και πρέπει να 

ικανοποιηθούν, οι μαλακοί (soft) είναι επιθυμητοί αλλά όχι απαραίτητοι. Για παράδειγμα, 

σκληρός περιορισμός θα ήταν ότι κανένας καθηγητής δεν μπορεί να κάνει μάθημα σε δύο 

αίθουσες ταυτόχρονα, ενώ μαλακός περιορισμός μπορεί να είναι ότι ένας εκπαιδευτικός δεν 

επιθυμεί να κάνει μάθημα την 1η ή την 7η ώρα της ημέρας ή ότι δεν θέλει να έχει πολλά κενά. 

Είναι γνωστό σε όσους ασχολούνται με τη δημιουργία ωρολογίων προγραμμάτων στα 

σχολεία ότι οι σκληροί περιορισμοί δεν πρέπει να παραβιάζονται, αλλά και οι μαλακοί 

περιορισμοί (προτιμήσεις) θα ήταν ευχάριστο να ικανοποιηθούν. Ωστόσο, η μεγαλύτερη 

δυσκολία προκύπτει όταν δεν μπορούν να ικανοποιηθούν κάποιοι μαλακοί περιορισμοί που 

έχουν ζητήσει εκπαιδευτικοί του σχολείου και τότε προκύπτει δυσφορία ή ένταση. 

Εκείνοι που έχουν την ευθύνη για το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου θέτουν ένα 

σύνολο από αυστηρούς και χαλαρούς περιορισμούς όταν αρχίζουν να ψάχνουν ένα ωρολόγιο 

πρόγραμμα ικανοποιητικό για τους περισσότερους και συγχρόνως λειτουργικό για τη σχολική 

μονάδα, αν κατά την προσπάθειά τους αποτύχουν μετατρέπουν κάποιους από τους αυστηρούς 

περιορισμούς σε χαλαρούς, ή ακόμη και διαγράφουν εντελώς μερικούς, μετά από νέα 

διαπραγμάτευση με τους εμπλεκόμενους. Έτσι προχωρούν στη λύση ενός νέου προβλήματος, 

εφόσον έχουν διαφοροποίηση μερικών δεδομένων, κάτι που μπορεί να σημαίνει ότι το έργο 

που έχει ήδη γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή μπορεί να είναι σε μεγάλο βαθμό άχρηστο. Για 

αυτό η παραγωγή ωρολογίου προγράμματος θεωρείται επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία, η 

οποία μπορεί να γίνει ακόμη και ψυχοφθόρα όταν υπάρχουν πιέσεις για ικανοποίηση 

προτιμήσεων ή εντάσεις επειδή δεν μπορούσε να ληφθεί υπόψην ένας μαλακός περιορισμός. 

Η πιο συνηθισμένη προσέγγιση που βασίζεται σε γενετικούς αλγορίθμους για την 

αντιμετώπιση των περιορισμών, χρησιμοποιεί διαφορετικά επίπεδα ποινής για την παραβίαση 

διαφορετικών ειδών περιορισμών, έτσι ώστε να μπορεί να αποφύγει κανείς τη διάκριση 

μεταξύ αυστηρών και χαλαρών περιορισμών. Επομένως ένα ωρολόγιο πρόγραμμα που 

παραβιάζει μόνο έναν ή δύο αυστηρούς περιορισμούς μπορεί να θεωρηθεί ως καλύτερη λύση 

από ότι ένα με μεγάλο αριθμό παραβιάσεων χαλαρών περιορισμών. 
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2.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Μεγάλος αριθμός διαφορετικών μεθόδων έχει προταθεί στη βιβλιογραφία για την 

επίλυση των προβλημάτων προγραμματισμού. Οι μέθοδοι προέρχονται από διάφορους 

επιστημονικούς κλάδους όπως την Έρευνα Διαδικασιών (Operations Research), την Τεχνητή 

Νοημοσύνη (Artificial Intelligence), και την Υπολογιστική Νοημοσύνη (Computational 

Intelligence) και μπορούν να διαιρεθούν σε τέσσερις κατηγορίες:  

1) Διαδοχικές μέθοδοι που χειρίζονται τα προβλήματα χρονοπρογραμματισμού ως 

προβλήματα γραφημάτων. Διατάσσουν τα γεγονότα χρησιμοποιώντας ευρετικές μεθόδους 

(heuristics) και κατόπιν ορίζουν τα γεγονότα διαδοχικά στους έγκυρους υποδοχείς χρόνου 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην παραβιάζεται κανένας περιορισμός για κάθε υποδοχέα.  

2) Μέθοδοι συστάδων, στις οποίες το πρόβλημα διαιρείται σε ένα πλήθος από σύνολα 

γεγονότων. Κάθε σύνολο ορίζεται έτσι ώστε να ικανοποιεί όλους τους σκληρούς 

περιορισμούς και στη συνέχεια, τα σύνολα ορίζονται σε υποδοχείς πραγματικού χρόνου για 

να ικανοποιήσουν και τους μαλακούς περιορισμούς. 

3) Μέθοδοι που βασίζονται σε περιορισμούς, σύμφωνα με τους οποίους ένα 

πρόβλημα χρονοπρογραμματισμού παίρνει τη μορφή ενός συνόλου μεταβλητών (γεγονότα) 

στο οποίο οι τιμές (π.χ. καθηγητές, ώρες) πρέπει να οριστούν ώστε να ικανοποιήσουν ένα 

πλήθος περιορισμών.  

4) Meta-heuristic μέθοδοι, όπως οι Γενετικοί Αλγόριθμοι, Simulated Annealing, Tabu 

Search, και άλλες ευρετικές (heuristic) προσεγγίσεις, που εμπνέονται συνήθως από τη φύση, 

και εφαρμόζουν διαδικασίες που μιμούνται τη φύση στις λύσεις ή τους πληθυσμούς των 

λύσεων, προκειμένου αυτοί να εξελιχθούν προς τη βελτιστοποίηση. (Σουρλίγκα Σοφία, 2010)  

 

2.4 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Η συστηματική προσπάθεια μελέτης των προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού, 

δηλαδή αυτοματοποίησης της διαδικασίας παραγωγής ωρολογίων προγραμμάτων αρχικά 

βασίζονταν στην προσομοίωση του ανθρώπινου τρόπου επίλυσης. Περιλάμβανε κατά κανόνα 

ειδικές ευρεστικές μεθόδους (direct heuristics). Αυτές οι μέθοδοι όριζαν ένα ένα τα μαθήματα 

με βάση το ποιο είναι πιο αυστηρά καθοριζόμενο (π.χ. αν κάποιο μπορούσε να γίνει μόνο ένα 

δίωρο, οριζόταν πρώτο σε εκείνο το δίωρο) και συνέχιζαν με τα υπόλοιπα. Αυτός είναι και ο 

τρόπος με τον οποίο εξακολουθούν να συντάσσουν το ωρολόγιο πρόγραμμά τους μερικά 

σχολεία ακόμα και σήμερα, χωρίς χρήση κάποιου Πληροφοριακού Συστήματος (Heuristic, 

2019). 
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Το επόμενο βήμα ήταν να βρεθούν πιο αυτοματοποιημένες τεχνικές από την περιοχή 

του ακέραιου και γραμμικού προγραμματισμού (integer and linear programming), του 

χρωματισμού γραφημάτων (graph coloring) και της ροή δικτύων (network flow). Μερικοί 

χρησιμοποιούσαν τη μαθηματική προσέγγιση στο πρόβλημα, ενώ άλλοι μια πιο πρακτική.  

Οι πρώτες μη ευρεστικές προσεγγίσεις αναπτύχθηκαν όταν βρέθηκε η σχέση μεταξύ 

του χρονοπρογραμματισμού με τον χρωματισμό πινάκων που αποτέλεσε τη βάση για την 

υιοθέτηση του χρωματισμού γραφημάτων ως μέθοδο επίλυσης του προβλήματος.  

Στις αρχές τις δεκαετίας του ’70 εμφανίζονται τα πρώτα μοντέλα ακέραιου 

προγραμματισμού για τον χρονοπρογραμματισμό σε σχολεία και σε πανεπιστήμια. Κατόπιν 

χρησιμοποιήθηκε ένα τρισδιάστατο σύστημα επίλυσης προβλημάτων μεταφοράς ως μέσο 

επίλυσης του προβλήματος. Δυστυχώς η πολυπλοκότητα των προβλημάτων ακέραιου 

προγραμματισμού δημιούργησε πολλά προβλήματα κατά την χρήση του ως εργαλείο 

επίλυσης από τους τότε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ακόμα και για προβλήματα μικρού 

μεγέθους. Με την αύξηση της υπολογιστικής ισχύος και την ανάπτυξη εξειδικευμένων 

αλγορίθμων επίλυσης, πολλοί ερευνητές χρησιμοποίησαν και πάλι τη θεωρία του ακέραιου 

προγραμματισμού και πλέον θεωρείται εξίσου ποιοτικός τρόπος λύσης με τις νεότερες 

μεθόδους που θα δούμε στη συνέχεια. 

Τα τελευταία χρόνια οι προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί στους χαρακτηριζόμενους ως 

άπληστους αλγόριθμους (greedy algorithms) και στις λεγόμενες τοπικές μεθόδους 

αναζήτησης, όπως είναι η αναζήτηση προσομοιωμένης ανόπτησης (simulated annealing), η 

αναζήτηση με απαγορευμένες λίστες (tabu search) και οι γενετικοί αλγόριθμοι (genetic 

algorithms). Όλες αυτές οι μέθοδοι αποτελούν κομμάτια της Τεχνητής Νοημοσύνης 

(Artificial Intelligence), και συνεισέφεραν εξαιρετικά (ιδιαίτερα οι γενετικοί αλγόριθμοι) 

στην επίλυση του προβλήματος του χρονοπρογραμματισμού. 

Οι γενετικοί αλγόριθμοι είναι μια υπολογιστική μέθοδος η οποία αναζητά καλές 

λύσεις σε ένα πρόβλημα μέσα από ένα μεγάλο αριθμό πιθανών λύσεων. Άρα δεν βρίσκουν τη 

βέλτιστη λύση, η οποία είναι υποκειμενική ανάλογα με το ποια κριτήρια θα θεωρηθούν πιο 

σημαντικά, αλλά προσπαθούν να την προσεγγίσουν. Οι Γενετικοί Αλγόριθμοι χρησιμοποιούν 

εξελικτικούς μηχανισμούς που βασίζονται στη γενετική, όπως είναι η φυσική επιλογή και η 

αναπαραγωγή (όταν δύο γονείς συμβάλλουν στη δημιουργία ενός απογόνου). Μέσω αυτών 

των μηχανισμών και καθώς το πλήθος των λύσεων περνάει από γενιά σε γενιά, οι κακές 

λύσεις τείνουν να πεθάνουν ενώ οι καλές λύσεις συνδυάζονται ώστε να παράγουν ακόμα 

καλύτερες. 
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Τελευταία μέθοδος επίλυσης του προβλήματος του ωρολογίου προγράμματος είναι η 

χρησιμοποίηση συλλογιστικών μεθόδων βασισμένων σε περιορισμούς (constraint based 

reasoning). Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε ο προγραμματισμός με βάση την ικανοποίηση των 

περιορισμών (Constraint Satisfaction Programming CSP) όπου βρίσκουμε ένα συνδυασμό 

τιμών για συγκεκριμένες μεταβλητές που ισχύουν για τους δοσμένους περιορισμούς. 

Υπάρχουν ωστόσο και νεότερες προσεγγίσεις που λαμβάνουν υπόψη παλαιότερες λύσεις σαν 

δομικά στοιχεία για να κατασκευάσουν καινούριες. Αυτές είναι και οι μέθοδοι που 

παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και αναφέρονται ως case-based reasoning approaches. 

Ακόμα και σήμερα πάντως δεν έχει βρεθεί ένας κοινά αποδεκτός τρόπος επίλυσης 

όλων των προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί τα δεδομένα 

και οι συνθήκες των προβλημάτων αυτών αλλάζουν δραματικά από περίπτωση σε 

περίπτωση, με αποτέλεσμα να χρειάζονται πάντα παρεμβάσεις σε ήδη εφαρμόσιμες μεθόδους 

ή δημιουργία νέων. Πολλοί πιστεύουν ότι τελικά η καλύτερη λύση είναι ένας συνδυασμός 

χειροκίνητων εργασιών σε συνάρτηση με μια αυτοματοποιημένη μέθοδο εύρεσης λύσης, 

σίγουρα πάντως η ανθρώπινη παρέμβαση παίζει ουσιαστικό ρόλο και πιθανώς θα είναι πάντα 

απαραίτητη. (Genetic Algorithms, 2019) 

 

2.5 ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Για την καλύτερη επιλογή κατάλληλου και ικανού λογισμικού να παράγει βέλτιστες 

λύσεις ωρολογίων προγραμμάτων, απαιτείται η χρήση σύγχρονων επιστημονικών εργαλείων 

αναζήτησης λύσεων και βελτιστοποίησης σε συνδυαστικά προβλήματα. Οι Γενετικοί 

Αλγόριθμοι (Genetic Algorithms) είναι ένα τέτοιο εργαλείο, που ειδικεύεται στην επίλυση 

δύσκολων συνδυαστικών προβλημάτων και είναι αλγόριθμοι γενικής βελτιστοποίησης 

(Global Optimization Algorithms) και αναζήτησης (Search Algorithms) γενικής εφαρμογής . 

Η μεγάλη τους αποτελεσματικότητα οφείλεται στο βέλτιστο συνδυασμό της 

εξερεύνησης του χώρου λύσεων (exploration) και της εκμετάλλευσης των λύσεων που 

βρέθηκαν, για την παραγωγή ακόμα καλύτερων λύσεων (exploitation). Αυτά συντελούνται 

μέσω των γενετικών τελεστών που εφαρμόζονται στον εξελισσόμενο πληθυσμό ο οποίος 

εισάγει με τη σειρά του, λόγω του αριθμού των λύσεων που περιέχει και που εξελίσσονται 

παράλληλα, μία ενδογενή παραλληλοποίηση της διαδικασίας της αναζήτησης λύσεων 

(implicit parallelism). Επίσης οι Γενετικοί Αλγόριθμοι είναι σε θέση να παρέχουν όχι μόνον 

μία βέλτιστη λύση αλλά έναν ολόκληρο πληθυσμό (π.χ. 100) εναλλακτικών υπο-

βέλτιστων λύσεων τις οποίες θα μπορεί ο χρήστης του λογισμικού να δει και να επιλέξει την 

καλύτερη από αυτές (Καζαρλής, 2005). 
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2.6 ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ  

Η εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων σε προβλήματα Ωρολογίου Προγράμματος 

(Time Tabling Problems) είναι αντικείμενο ακαδημαϊκής έρευνας πλέον και στην Ελλάδα 

αλλά κυρίως στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα από το 1990. Έκτοτε αποτελεί πεδίο έρευνας 

στα πλαίσια της επιστήμης της Εξελικτικής Υπολογιστικής (Evolutionary Computation) με 

ραγδαία ανάπτυξη. Στο δεύτερο διεθνές συνέδριο για αυτοματοποιημένα ωρολόγια 

προγράμματα (PATAT 1997) που ξεκίνησε το 1995, σχεδόν για το 25% των εργασιών 

χρησιμοποιούνταν κάποια μέθοδος εξελικτικής υπολογιστικής όπως οι Γενετικοί Αλγόριθμοι. 

Στις δημοσιευμένες εργασίες υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση γύρω από την επίλυση 

προβλημάτων ωρολογίου προγράμματος των Πανεπιστημίων (University Time Tabling) 

κυρίως λόγω του ότι η έρευνα διεξάγεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτά, και 

επομένως οι ερευνητές μπορούν εύκολα να συγκεντρώσουν πραγματικά δεδομένα από τα 

ωρολόγια προγράμματα των Πανεπιστημίων αλλά και να ελέγξουν την αποτελεσματικότητα 

των αλγορίθμων που αναπτύσσουν. 

Ορισμένες από τις εργασίες έχουν οδηγήσει στην κατασκευή ολοκληρωμένων 

συστημάτων επίλυσης ωρολογίων προγραμμάτων, οι οποίες πλέον αποτελούν έτοιμες 

εμπορικές εφαρμογές. Τέτοιες περιπτώσεις είναι :  

 Το σύστημα ACT (Automated Class Timetabler) που αποτελεί ένα σύστημα επίλυσης 

ωρολόγιων προγραμμάτων Πανεπιστημίων τελευταίας τεχνολογίας, που τρέχει σε 

περιβάλλον Windows και αναπτύχθηκε στην Κορέα. Έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε 

15 Πανεπιστήμια στην Κορέα και το μεγαλύτερο πρόβλημα στο οποίο εφαρμόστηκε 

είχε 70 τμήματα, 700 καθηγητές και 4000 μαθήματα. Χρησιμοποιώντας ένα Pentium 

στα 133 MHz μπορεί να κατασκευάσει ωρολόγια προγράμματα σε περίπου 20 λεπτά 

και χρησιμοποιεί οθόνη γραφικών για την εισαγωγή δεδομένων και την εμφάνιση των 

αποτελεσμάτων.  

 Το σύστημα Neeps and Tatties του Πανεπιστημίου Napier στο Εδιμβούργο (Napier 

University, in Edinburgh). Αν και βασίζεται σε διαφορετικές αρχές απ’ ότι το 

προηγούμενο σύστημα, εφαρμόστηκε με επιτυχία στο Πανεπιστήμιο Napier 

παράγοντας ωρολόγια προγράμματα από το 1997 για 2067 μαθήματα, σε 45 ώρες και 

183 αίθουσες, με 69 καθηγητές και 978 σπουδαστές. Το σύστημα αυτό βελτιστοποιεί 

περίπου 12 διαφορετικά κριτήρια / περιορισμούς και είναι σε θέση να παράγει ένα 

ωρολόγιο πρόγραμμα που να ικανοποιεί τους περιορισμούς μέσα σε μία ώρα. Στη 

συνέχεια εκτελείται επ’ άπειρον προσπαθώντας να βελτιστοποιήσει τα υπόλοιπα 
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κριτήρια. Στην πράξη το σύστημα αφέθηκε να λειτουργεί επί τρεις ημέρες (το 1997). 

Το πλεονέκτημά του είναι ότι μπορεί να τροφοδοτηθεί με παλιά προγράμματα και ότι 

ο χρήστης μπορεί δυναμικά να μεταβάλλει τα βάρη (σημαντικότητα) των 

περιορισμών και των κριτηρίων.  

 Ένα άλλο σύστημα που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου είναι το 

GATT (Genetic Algorithm Time Tabler), για τον προγραμματισμό των εξετάσεων. 

Το λογισμικό αυτό χρησιμοποιήθηκε επίσης από το Harvard Business School για τις 

εξετάσεις, και δοκιμάστηκε και σε ένα σχολείο του Βελγίου σε ένα πρόβλημα 26 

καθηγητών και 318 μαθημάτων (Καζαρλής, 2005). 

 

2.7 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Κάθε παραγόμενη λύση θα πρέπει να αξιολογείται από τον Γενετικό Αλγόριθμο βάση 

μίας Συνάρτησης Ποιότητας (Fitness Function), η οποία παίρνει την παραχθείσα λύση, την 

αποκωδικοποιεί και την αξιολογεί, τόσο ως προς τον βαθμό ικανοποίησης των στόχων 

(objectives) όσο και ως προς την ικανοποίηση των περιορισμών.  

Οι περιορισμοί που ελέγχονται στην Συνάρτηση Ποιότητας είναι οι εξής :  

• Μέγιστος αριθμός ωρών/περιόδων ανά ημέρα: Το ημερήσιο πρόγραμμα δεν 

μπορεί να ξεπερνάει ένα συγκεκριμένο αριθμό ωρών ανά ημέρα. 

• Κάθε Μάθημα τμήματος (Class) μπορεί να διεξαχθεί σε συγκεκριμένες 

αίθουσες: Για κάθε Μάθημα καθορίζεται μία λίστα με τις αίθουσες στις οποίες μπορεί να 

διεξαχθεί. 

• Ώρες Διαθεσιμότητας Αιθουσών: Για κάθε αίθουσα καθορίζεται ποιες ώρες για 

κάθε ημέρα της περιόδου (εβδομάδας) είναι διαθέσιμη. Τις υπόλοιπες ώρες η αίθουσα δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

• Ανάληψη Τμημάτων από Καθηγητές: Για κάθε Καθηγητή καθορίζεται μία 

λίστα με τα Τμήματα που έχει αναλάβει. 

• Μέγιστος Αριθμός Ωρών Διδασκαλίας ανά Καθηγητή: Για κάθε Καθηγητή 

καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός ωρών που μπορεί να αναλάβει μέσα στην εβδομάδα. 

• Ώρες Διαθεσιμότητας Καθηγητών: Για κάθε Καθηγητή καθορίζεται ποιες 

ώρες για κάθε ημέρα της εβδομάδας είναι διαθέσιμος. Τις υπόλοιπες ώρες ο Καθηγητής 

θεωρείται μη διαθέσιμος, επειδή κατά πάσα πιθανότητα διδάσκει και σε άλλα σχολεία ή 

χρειάζεται χρόνο για να μετακινηθεί ανάμεσα στα σχολεία που διδάσκει. 

• Επικάλυψη Αιθουσών: Η ίδια αίθουσα δεν είναι δυνατόν να καταλαμβάνεται 

από δύο τμήματα ταυτόχρονα. 
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• Επικάλυψη Καθηγητών: Ο ίδιος Καθηγητής δεν μπορεί να διδάσκει σε δύο 

τμήματα ταυτόχρονα, εκτός αν πρόκειται για συνδιδασκαλία. 

• Επικάλυψη Τμημάτων του ίδιου Εξαμήνου : Δύο τμήματα του ίδιου εξαμήνου 

δεν μπορεί να γίνονται ταυτόχρονα. 

• Χρονική Απόσταση πολλαπλών ωρών του ίδιου Μαθήματος: αν ένα μάθημα 

διδάσκεται αρκετές ώρες μέσα στην εβδομάδα, θα πρέπει αυτές οι ώρες να τοποθετηθούν 

σε διαφορετικές ημέρες με κάποια απόσταση ημερών μεταξύ τους. Η ελάχιστη αυτή 

απόσταση ημερών καθορίζεται για κάθε μάθημα. 

• Ελάχιστος Χρόνος Μετακίνησης Καθηγητών: ο χρόνος μετακίνησης των 

Καθηγητών από ένα σχολείο για να διδάξουν σε ένα άλλο σχολείο μέσα στην ίδια μέρα 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψην ως παράμετρος του Πληροφοριακού Συστήματος.  

Οι στόχοι τους οποίους θα βελτιστοποιεί ο Γενετικός Αλγόριθμος, ελέγχοντας τον 

βαθμό ικανοποίησής τους μέσω της Συνάρτησης Ποιότητας θα είναι οι εξής: 

• Ελαχιστοποίηση Κενών Ωρών Καθηγητών: στόχος είναι να ελαχιστοποιηθούν 

οι κενές ώρες των καθηγητών μέσα σε όλο το πρόγραμμα.  

• Ελαχιστοποίηση Κενών Ωρών Αιθουσών: στόχος είναι να ελαχιστοποιηθούν 

οι ώρες που οι αίθουσες παραμένουν χωρίς χρήση μέσα σε όλο το πρόγραμμα. Ο στόχος 

αυτός ταυτίζεται με την ελαχιστοποίηση της διάρκειας των μαθημάτων ανά ημέρα.  

• Ελαχιστοποίηση Ημερών Διδασκαλίας ανά Καθηγητή: λαμβάνεται μέριμνα 

ώστε οι ώρες κάθε εκπαιδευτικού να μαζεύονται στον ελάχιστο δυνατό αριθμό ημερών 

(π.χ. εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου, που για ολόκληρες μέρες διατίθενται σε άλλα 

σχολεία ή ωρομίσθιοι, αν χρειάζονται ελεύθερες μέρες, για να μπορούν να 

απασχολούνται αλλού). 

• Ελαχιστοποίηση Χρόνου Μετακίνησης Καθηγητών: στόχος είναι να 

ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος μεταφοράς των Καθηγητών από μία αίθουσα σε μία άλλη 

(Travel Time) μεταξύ δύο διαδοχικών μαθημάτων / τμημάτων.  

Για όλους τους παραπάνω περιορισμούς και στόχους μπορεί ο χρήστης να καθορίζει 

δυναμικά έναν συντελεστή «βαρύτητας» για το κατά πόσον ο στόχος / περιορισμός είναι 

σημαντικός ή όχι. Επίσης μπορεί να απενεργοποιήσει κάποιους περιορισμούς ή στόχους όταν 

αυτοί δεν υφίστανται ή δεν έχουν νόημα Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα, θέτοντας τον 

συντελεστή βαρύτητας ίσο με το μηδέν, οπότε το λογισμικό δεν τον λαμβάνει υπόψην. 

Εφόσον το αντικείμενο της έρευνας επικεντρώνεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα της 

Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι ενδιαφέρον αυτοί οι περιορισμοί 

και οι στόχοι να προσαρμοστούν στα δικά τους δεδομένα. 
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2.8 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΕ Α΄ΒΑΘΜΙΑ & Β΄ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Οι λογικοί περιορισμοί που πρέπει να τεθούν για τα ωρολόγια προγράμματα στην 

Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι οι εξής: 

 Ένας μόνιμος ή αναπληρωτής κανονικού ωραρίου (ΑΚΩ) δεν μπορεί να διδάξει πάνω 

από 24 ώρες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ή 23 ώρες στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση, εκτός αν του αναθέσει υπερωρίες ο σύλλογος διδασκόντων. 

 Ένας εκπαιδευτικός που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου 

(ΑΜΩ)  δεν μπορεί να διδάξει περισσότερες από 15 ώρες, ενώ ο ωρομίσθιος 

εκπαιδευτικός δε μπορεί να διδάξει πάνω από 8 ώρες. 

 Οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές έχουν μειωμένο ωράριο διδασκαλίας ανάλογα με 

τον αριθμό των μαθητών του σχολείου και τα χρόνια υπηρεσίας τους. 

 Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών μειώνεται με βάση τα χρόνια υπηρεσίας 

τους. Η μείωση γίνεται με διαφορετικό τρόπο στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. 

 Οι καθηγητές που είναι υπεύθυνοι εργαστηρίου των Τομέων στα ΕΠΑΛ έχουν 

μείωση στο διδακτικό τους ωράριο 2 ώρες εβδομαδιαίως, ενώ ο Τομεάρχης που είναι 

υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία όλων των εργαστήριων έχει μείωση 4 ώρες. 

Επομένως, ο εκπαιδευτικός που έχει την ευθύνη για το ωρολόγιο πρόγραμμα του 

σχολείου λαμβάνει υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες, ώστε να μπορέσει να καταλήξει σε 

ένα έγκυρο και λειτουργικό ωρολόγιο πρόγραμμα από κάθε άποψη. 

Επειδή η διαδικασία παραγωγής ωρολογίου προγράμματος είναι σύνθετη υπόθεση και 

γίνεται ακόμα πιο δύσκολη με τις σημερινές συνθήκες που ένας εκπαιδευτικός ίσως διδάσκει 

σε πολλά σχολεία μέσα στην εβδομάδα, για αυτό στην μεταπτυχιακή του εργασία ο Χρήστος 

Σεγκούνας πρότεινε να δημιουργηθεί μια κεντρική εφαρμογή του υπουργείου από την οποία 

θα παράγεται το ωρολόγιο πρόγραμμα ανάλογα με το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών 

και τις αναθέσεις των μαθημάτων τους στα διάφορα σχολεία. Αυτά τα στοιχεία θα μπορούν 

να λαμβάνονται από το Πληροφοριακό Σύστημα MySchool, όπου ήδη καταχωρούνται οι 

εκπαιδευτικοί και το υποχρεωτικό τους ωράριο, οι τοποθετήσεις τους σε σχολεία και τα 

μαθήματα που τους έχουν ανατεθεί. Έτσι, η παραγωγή ωρολογίων προγραμμάτων θα γίνεται 

κεντρικά και χωρίς λάθη και θα ξεπεραστούν πολλά προβλήματα συνεργασίας μεταξύ 

σχολείων που μοιράζονται τους ίδιους καθηγητές (Σεγκούνας Χρήστος, 2017). 

Συνεχίζοντας αυτό το σκεπτικό, θα μπορούσε να ορίζεται ένας εκπαιδευτικός ανά 

ομάδα σχολείων, που θα βοηθάει στο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων που μοιράζονται 

τους ίδιους εκπαιδευτικούς. Έτσι, θα υπάρχει καλύτερη συνεργασία σε τοπικό επίπεδο.  
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2.9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Από την έρευνα στο διαδίκτυο διαπιστώθηκε ότι τα Πληροφοριακά Συστήματα για τη 

σύνταξη ωρολογίου προγράμματος που υποστηρίζουν την ελληνική γλώσσα είναι τα εξής: 

a. ASC TIMETABLES ή ADVANCED TIMETABLES από τον ΕΠΑΦΟ. 

b. ΑΝΤΙΝΟΟΣ 

c. ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

d. WROLOGIO PROGRAMMA 

e. UNTIS 

f. FET 

g. SMILE-PERAMA 

h. ΠΣ ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΔΔΕ ΣΑΜΟΥ 

i. ΠΣ ΗΡΩΔΗΣ (irodis) 

Τα πρώτα πέντε Πληροφοριακά Συστήματα είναι εμπορικά προγράμματα και 

διατίθενται σε πλήρη έκδοση μόνο με πληρωμή. Μερικά για προωθητικούς λόγους δίνονται 

σε εκδόσεις δοκιμαστικές εκδόσεις (demo), με τον περιορισμό να μην εξάγουν το πρόγραμμα 

σε εύχρηστο excel, αλλά σε pdf. Άλλα demo λειτουργούν κανονικά, όμως δεν επιτρέπουν την 

αποθήκευση των ωρολογίων προγραμμάτων που δημιουργούνται και την εκτύπωσή τους. 

Τα τελευταία τέσσερα Πληροφοριακά Συστήματα είναι μη εμπορικά, δηλαδή είναι 

λογισμικά ανοιχτού κώδικα και μπορεί οποιοσδήποτε ελεύθερα να τα «κατεβάσει» από το 

διαδίκτυο και να τα εγκαταστήσει στον υπολογιστή του. Η δωρεάν διάθεσή τους είναι 

σημαντική, επειδή τα σχολεία μπορούν να εξοικονομήσουν οικονομικούς πόρους εφόσον δε 

θα πληρώνουν για την αγορά και τη συντήρηση ή την αναβάθμιση ενός εμπορικού προϊόντος. 

Σε κάθε περίπτωση, είτε το σχολείο χρησιμοποιεί εμπορικό λογισμικό για την 

παραγωγή των ωρολογίων προγραμμάτων του, είτε δωρεάν λογισμικό, υπάρχουν 

μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, τα εμπορικά πακέτα δεν επιτρέπουν 

στους χρήστες να επέμβουν στον κώδικα και να τον τροποποιήσουν σύμφωνα με τις ανάγκες 

τους και χρειάζεται να πληρώσουν για να τα αποκτήσουν, ενώ τα μη εμπορικά λογισμικά δεν 

έχουν συνήθως τις δυνατότητες να ανταποκριθούν στα απαιτητικά προγράμματα των ΓΕΛ 

και των ΕΠΑΛ, επειδή υστερούν σε ποικιλία συναρτήσεων για περιορισμούς που αφορούν 

καθηγητές, τμήματα και μαθήματα ή απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής. 

Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά καθενός από τα παραπάνω 

Πληροφοριακά Συστήματα που δημιουργούν ωρολόγια προγράμματα για τα σχολεία. 
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2.10 ASC TIMETABLES ή ADVANCED TIMETABLES 

Το ASC TIMETABLES είναι διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες και σχεδιασμένο για 

όλους τους τύπους των εκπαιδευτικών οργανισμών. Πρόκειται για ένα εμπορικό λογισμικό, 

το οποίο είναι ένα πρόγραμμα αυτόματης δημιουργίας ωρολογίων προγραμμάτων σε πολύ 

σύντομο χρόνο που υποστηρίζει μαθήματα, διδασκαλίες, αίθουσες, και εκπαιδευτικούς με 

διαφορετικά συμβόλαια. Το 2009 βραβεύτηκε ως το καλύτερο λογισμικό, επειδή δίνει 

ακριβείς λύσεις σε απαιτητικά προγράμματα (asctimetables, 2018; advanced-timetables, 

2018;  epafos.odigies, 2018). Μπορεί να ικανοποιήσει τις παιδαγωγικές και ατομικές ανάγκες 

κάθε σχολικής μονάδας. Υποστηρίζει συμβόλαια ανά καθηγητή και δημιουργεί προγράμματα 

περισσότερο φιλικά στον χρήστη λόγω των δυνατοτήτων του. Τα χαρακτηριστικά του είναι: 

 Ευκολία Χρήσης: η εφαρμογή λειτουργεί στο οικείο σε όλους πλέον γραφικό 

περιβάλλον των Windows. 

 Γρήγορη εισαγωγή δεδομένων: με ελάχιστες πληκτρολογήσεις. 

 Ικανοποίηση Απαιτήσεων: η εφαρμογή παρακολουθεί όλες τις παραμέτρους 

των μαθημάτων, εκπαιδευτικών, αιθουσών, τμημάτων, ομάδων εργαστηρίων κλπ. 

 Αυτόματη δημιουργία του προγράμματος: μετά την εισαγωγή των 

δεδομένων το Πληροφοριακό Σύστημα δημιουργεί αυτόματα το καλύτερο πρόγραμμα. 

 Πολλές επιλογές των τελικών Εκτυπώσεων: η εφαρμογή προσφέρει όλες τις 

δυνατές εκτυπώσεις που αφορούν τόσο στο συνολικό ωρολόγιο πρόγραμμα όσο και στα 

ξεχωριστά επιμέρους ωρολόγια προγράμματα των τμημάτων, των εκπαιδευτικών ή και των 

αιθουσών διδασκαλίας. 

Το ASC TIMETABLES διαθέτει έκδοση επίδειξης (demo version) για να μπορεί να 

διαπιστώσει το σχολείο την ποιότητα του Πληροφοριακού Συστήματος πριν από την αγορά 

του. Μόλις το σχολείο προμηθευτεί το λογισμικό, η εταιρία του δίνει τον κωδικό με τον 

οποίο η δοκιμαστική έκδοση (demo) μετατρέπεται σε κανονική. Με τη χρήση αυτού του 

κωδικού δίνεται η δυνατότητα να αποθηκεύει και να εκτυπώνει ο χρήστης τα ωρολόγια 

προγράμματα που δημιουργούνται από το λογισμικό. 

Ως παραμέτρους το Πληροφοριακό Σύστημα δέχεται: 

 Τα τμήματα και τους περιορισμούς τους. 

 Τους καθηγητές και τις δεσμεύσεις τους. 

 Τα μαθήματα και τις ιδιαιτερότητες που έχουν. 

 Τα δεδομένα των αιθουσών και των εργαστηρίων. 

 Τις επιθυμίες για ειδική μεταχείριση καθηγητών ή μαθημάτων. 

https://www.asctimetables.com/
https://www.epafos.gr/proionta/product/19-advanced-timetable
https://www.epafos.gr/phocadownload/manuals/timetablelite-manual.pdf
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2.10.1 Δημιουργία ωρολογίου προγράμματος με το ASC TIMETABLES 

Μετά την εγκατάσταση, την πρώτη φορά που ανοίγει ο χρήστης το ASC 

TIMETABLES εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου της Εικόνας 8. Πρόκειται για επίδειξη 

που παρουσιάζει τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής και τις δυνατότητες του λογισμικού. 

 

 

Εικόνα 8: Καρτέλα έναρξης του ASC TIMETABLES 

 

Όσο ταχύτερος είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής τόσο πιο γρήγορη θα είναι και η 

δημιουργία του ωρολογίου προγράμματος. Άρα η πιο βασική παράμετρος για αυτό είναι η 

ταχύτητα του επεξεργαστή. Μάλιστα το ADVANCED TIMETABLES υποστηρίζει αυτόματα 

επεξεργαστές διπλού πυρήνα, δηλαδή Dual Core. 

Ένα ωρολόγιο πρόγραμμα μπορεί να δημιουργηθεί με δύο τρόπους: 

 Δημιουργία άδειου: Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ένα άδειο ωρολόγιο στο οποίο 

πρέπει να οριστούν μαθήματα, τμήματα, καθηγητές κλπ 

 Χρήση οδηγού: Ο οδηγός ανοίγει ένα νέο ωρολόγιο που καθοδηγεί τον χρήστη με 

ένα παράθυρο διαλόγου για αν καταχωρήσει τα δεδομένα με τη σωστή σειρά. 

Φυσικά ο χρήστης μπορεί να ανοίξει στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ένα υπάρχον 

ωρολόγιο πρόγραμμα και να το τροποποιήσει με βάση τα νέα δεδομένα. Αυτό μπορεί να 

γίνει πολύ εύκολα λόγω της δυνατότητας μετακίνησης καρτών χειροκίνητα (drag and drop). 

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς, όμως, πρέπει να καταχωρηθούν στο Πληροφοριακό 

Σύστημα όλα τα μαθήματα που πρόκειται να διδαχθούν σε όλες τις τάξεις του σχολείου. 

Ακολούθως πρέπει να καταχωρηθούν τα τμήματα, οι αίθουσες διδασκαλίας και οι 

εργαστηριακοί χώροι και οι εκπαιδευτικοί. Όλα αυτά τα δεδομένα μπορούν να καταχωρηθούν 
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χειροκίνητα ή με τη βοήθεια ενός βοηθού (wizard) για να εξοικονομεί χρόνο ο χρήστης. Οι 

καρτέλες του wizard φαίνονται στην επόμενη σύνθετη απεικόνιση (Ορφανίδου Ελένη, 2012). 

 

 

Εικόνα 9: Αποτυπώσεις λειτουργίας του βοηθού (wizard) του ASC TIMETABLES 

 

2.10.2 Καταχωρήσεις περιορισμών στο ωρολόγιο – Χρήση ερωτηματικών 

Στην καρτέλα των εκπαιδευτικών μπορεί να οριστεί για τον καθένα ποιες μέρες και 

ποιες ώρες είναι διαθέσιμοι. Μπορεί να οριστεί απλώς ο αριθμός των ημερών που μπορεί να 

διδάξει στο συγκεκριμένο σχολείο, χωρίς να δηλωθούν συγκεκριμένες μέρες. Έτσι, ο 

αλγόριθμος θα διαλέξει ποιες είναι οι πιο κατάλληλες μέρες για το πρόγραμμα του σχολείου, 

στις οποίες θα έρχεται από άλλο σχολείο για να διδάσκει ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός. 

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα να οριστεί ο μέγιστος αριθμός συνεχόμενων ωρών 

που αντέχει να διδάσκει ο κάθε εκπαιδευτικός. Μπορούν να καθοριστούν οι μέγιστες ώρες 

που μπορούν να γίνουν στα ερωτηματικά, δηλαδή στις ώρες που θα μπορούσε να κάνει 

μάθημα ένας εκπαιδευτικός, αλλά καλό θα ήταν να μην κάνει αν υπάρχει άλλη επιλογή. Κάθε 

εκπαιδευτικός μπορεί να εμφανίζεται με ένα συγκεκριμένο χρώμα, όπως και οι ώρες του στο 

συνολικό ωρολόγιο πρόγραμμα. Στην καρτέλα της Εικόνας 10 φαίνονται όλα αυτά τα 

χαρακτηριστικά, (χρώμα, περιορισμοί, πλήθος ωρών που έχει ανατεθεί στον κάθε καθηγητή). 
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Εικόνα 10: Καρτέλα Εκπαιδευτικών με χρώμα, περιορισμούς και αναθέσεις 

 

Εκτός από τα κόκκινα απαγορευτικά (X) που δηλώνουν σαφώς ότι ο εκπαιδευτικός 

δεν θα διδάξει σε εκείνες τις ώρες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μπλε ερωτηματικά (?) 

στην προσωπική καρτέλα των περιορισμών. Αυτά δηλώνουν ότι μπορεί να διδάξει σε εκείνες 

τις ώρες αλλά είναι καλύτερα να αποφευχθεί. Η καρτέλα αυτή φαίνεται στην Εικόνα 11. 

 

 

Εικόνα 11: Καρτέλα περιορισμών για έναν καθηγητή του ASC TIMETABLES 
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Τα μπλε ερωτηματικά μπορούν να έχουν και μια άλλη χρησιμότητα, καθώς ο χρήστης 

μπορεί να ορίσει και τη θέση ή τις θέσεις όπου καλό είναι να μην τοποθετηθεί ένα μάθημα. 

Για παράδειγμα, αν ένα δίωρο μάθημα μπορεί να διδάσκεται την 6η και την 7η ώρα αλλά δεν 

είναι σωστό και οι δύο ώρες του να τοποθετηθούν τις τελευταίες ώρες, τότε ο χρήστης μπορεί 

να ορίσει την 6η και την 7η ώρα σαν ερωτηματικά και σε αυτή την παράμετρο θα ορίσει ότι 

το μάθημα μπορεί να τοποθετηθεί το μέγιστο σε μία μόνο θέση ερωτηματικού. Το λογισμικό 

θα προσπαθήσει να δώσει τη μία ώρα του μαθήματος στις θέσεις 1-5 (ώρες 1η ως 5η) ενώ τη 

δεύτερη ώρα θα την τοποθετήσει όπου εξυπηρετεί (στην 6η ή 7η ώρα). 

Στην καρτέλα διδασκαλίες ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει για κάθε εκπαιδευτικό 

τα μαθήματα που πρόκειται να διδάξει. Ουσιαστικά εφαρμόζει τις αναθέσεις που έχει 

αποφασίσει ο σύλλογος διδασκόντων για κάθε εκπαιδευτικό. Μετά την εισαγωγή των 

βασικών δεδομένων ο χρήστης πατάει το κουμπί Δημιουργία Ωρολογίου Προγράμματος. 

Ωστόσο, πριν από αυτό η εφαρμογή προτείνει τον έλεγχο των δεδομένων, ώστε αν υπάρχει 

κάποια ελλιπής καταχώρηση ή έχουν καταχωρηθεί αλληλοσυγκρουόμενοι περιορισμοί να 

διορθωθούν από τον χρήστη. 

Περιορισμοί μπορούν να καταχωρηθούν και για τις αίθουσες ή τα μαθήματα. Για 

παράδειγμα, μπορεί να καθοριστεί πότε μπορεί να διδαχθεί ένα μάθημα και πότε δεν μπορεί 

να διδαχθεί. Αυτό μπορεί να βοηθήσει ώστε τα πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα να 

διδάσκονται τις πρώτες ώρες, ενώ τα εργαστηριακά ή άλλα δευτερεύοντα μαθήματα να 

διδάσκονται τις τελευταίες ώρες της ημέρας. Επίσης, μπορούν να οριστούν ώρες που το 

μάθημα μπορεί να διδαχθεί, αλλά καλό θα ήταν να αποφευχθούν. Αν ένας εκπαιδευτικός δεν 

πρέπει να διδάσκει στο συγκεκριμένο σχολείο μία μέρα, κάνοντας κλικ στην επικεφαλίδα 

αυτής της ημέρας μπορεί να κλειδώσουν όλες οι ώρες της για αυτόν τον εκπαιδευτικό. 

Επίσης, μπορούν να οριστούν και περιορισμοί στα τμήματα. Για παράδειγμα, στην 

αρχή της σχολικής χρονιάς ένα τμήμα μπορεί να κάνει 25 ώρες μάθημα την εβδομάδα, αντί 

για 35 ώρες, στην περίπτωση που δεν έχουν προσληφθεί ακόμα όλοι οι αναπληρωτές 

εκπαιδευτικοί. Τότε για εκείνες τις εβδομάδες μπορεί να οριστεί στο πρόγραμμα του 

τμήματος να μην έχει μάθημα την 6η και την 7η ώρα κάθε μέρα, ώστε το πρόγραμμα του 

τμήματος να είναι 5 πεντάωρα, χωρίς κανένα κενό. Για να δοθεί στο πληροφοριακό σύστημα 

η ευελιξία κινήσεων, ο χρήστης μπορεί να ορίσει με τη χρήση μπλε ερωτηματικών ότι το 

μάθημα στις δύο τελευταίες ώρες της Δευτέρας είναι ανεκτό. Αυτό μπορεί να γίνει για μερικά 

τμήματα, αλλά όχι για μεγάλο αριθμό τμημάτων του σχολείου, επειδή έτσι ο χρήστης θα 

δυσκόλευε τον αλγόριθμο. Παρακάτω απεικονίζεται η καρτέλα περιορισμών ενός τμήματος 

(Εικόνα 12) αλλά και η καρτέλα με τους περιορισμούς όλων των τμημάτων (Εικόνα 13). 
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Εικόνα 12: Καρτέλα ενός τμήματος με περιορισμούς του ASC TIMETABLES 

 

Τα τμήματα εμφανίζονται στην καρτέλα με τη σειρά που έχουν καταχωρηθεί και έτσι 

φαίνονται και στην εκτύπωση. Ωστόσο, αν ο χρήστης θέλει να αλλάξει τη σειρά εμφάνισης 

των τμημάτων μπορεί να χρησιμοποιήσει τα βελάκια που βρίσκονται κάτω δεξιά. 

 

 

Εικόνα 13: Καρτέλα τμημάτων με περιορισμούς του ASC TIMETABLES 
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2.10.3 Ρυθμίσεις λεπτομερειών του ωρολογίου κάθε εκπαιδευτικού 

Παράλληλα μπορεί να οριστεί το όριο του πλήθους κενών που μπορεί να έχει ένας 

εκπαιδευτικός στο ωρολόγιο πρόγραμμα της εβδομάδας. Στο ASC TIMETABLES μπορεί 

απλά να τσεκάρει την επιλογή «Ο καθηγητής δεν μπορεί να έχει 3 κενά την ίδια ημέρα» ή 

ακόμα περισσότερο την επιλογή «Ο καθηγητής δεν μπορεί να έχει 2 κενά την ίδια ημέρα», 

όπως φαίνεται στην Εικόνα 14. 

 

 

Εικόνα 14: Καρτέλα Εκπαιδευτικού με περιορισμούς σε κενά και διδασκαλίες 

 

Μπορούν να καθοριστούν και οι ώρες που μπορεί να διδάσκει ένας εκπαιδευτικός ανά 

ημέρα. Για παράδειγμα, ένας εκπαιδευτικός με 23 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα καλό θα 

ήταν να μην έχει 6ωρα, για αυτό μπορεί να καταχωρηθεί να διδάσκει 4-5 ώρες ημερησίως. 

Με αυτόν τον τρόπο το Πληροφοριακό Σύστημα θα του ορίσει να διδάξει 3 μέρες από 5ωρα 

και 2 μέρες 4ωρα. 

Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα υπάρχει πεδίο από όπου ο χρήστης καθορίζει 

για έναν εκπαιδευτικό ότι «Το πλήθος των διδασκαλιών ανά ημέρα πρέπει να είναι μεταξύ» 

συγκεκριμένων ωρών. Επίσης, μπορεί να καθοριστεί για κάθε ανάθεση αν πρόκειται για 

μάθημα που διδάσκεται 2 ή 3 μονές ώρες την εβδομάδα ή αν διδάσκεται ως μία διπλή ή 

τριπλή ώρα την εβδομάδα, όπως συμβαίνει σε εργαστηριακά μαθήματα στα ΕΠΑΛ ή στο 

μάθημα Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία., στη Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων ή 

στα Θρησκευτικά του γυμνασίου που συστήνεται να διδάσκονται σε δύο συνεχόμενες ώρες. 
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2.10.4 Επεξεργασία του ωρολογίου προγράμματος – Χρήση σχέσεων καρτών 

Καθώς ο χρήστης επεξεργάζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα μπορεί να μετακινεί τις 

κάρτες διδασκαλίας. Η εφαρμογή πραγματοποιεί αυτόματα όλους τους ελέγχους, ώστε να 

μην τοποθετήσει την κάρτα σε κελί που δεν επιτρέπεται από τους περιορισμούς (π.χ. σε μέρα 

που ο εκπαιδευτικός δεν έρχεται στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα). Όταν μια κάρτα 

τοποθετηθεί σε θέση που δεν είναι διαθέσιμη καμιά αίθουσα, η εφαρμογή την δέχεται αλλά 

εμφανίζει μια λευκή γραμμή στο αριστερό τμήμα της κάρτας, για να υπενθυμίζει ότι δεν έχει 

αντιστοιχηθεί αίθουσα σε αυτό το μάθημα. Αντίστοιχα, η εφαρμογή επιτρέπει να τοποθετηθεί 

κάρτα σε μη επιτρεπόμενη θέση, αλλά εμφανίζει μια κόκκινη γραμμή στο αριστερό τμήμα 

της κάρτας. Ο χρήστης αποφασίζει αν θα αφήσει ή όχι την κάρτα σε ακατάλληλη αίθουσα. 

Οι δυνατότητες του ASC TIMETABLES είναι πολλές, επειδή διαθέτει πάρα πολλές 

παραμέτρους στις σχέσεις των καρτών του. Για να γίνει αυτό πλήρως αντιληπτό στη συνέχεια 

παρατίθενται όλες αυτές οι συναρτήσεις που μπορούν να διέπουν τις σχέσεις των καρτών. 

Είναι τόσες οι συναρτήσεις που απαιτούνται δύο εικόνες (15 και 16) για να φανούν όλες: 

 

 

Εικόνα 15: Συναρτήσεις 1-30 των σχέσεων καρτών του ASC TIMETABLES 
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Εικόνα 16: Συναρτήσεις 31-60 των σχέσεων καρτών του ASC TIMETABLES 

 

2.10.5 Παραδείγματα των δυνατοτήτων που δίνουν οι σχέσεις καρτών 

Μπορούν να οριστούν κάποιες δύσκολες απαιτήσεις μέσα από τις σχέσεις καρτών. 

Ακολουθούν μερικά ιδιαίτερα παραδείγματα, για να γίνει κατανοητό τι ακριβώς μπορεί να 

ορίσει ο χρήστης του λογισμικού χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους / συναρτήσεις των 

καρτών του ASC TIMETABLES: 

 Μπορεί σε ένα σχολείο με 5 μαθηματικούς να ζητείται πάντα ο ένας από αυτούς να 

είναι ελεύθερος κάθε ώρα. 

 Μπορεί να απαιτείται να μην έχουν οι εκπαιδευτικοί καμιά μέρα της εβδομάδας 

συνεχόμενο μάθημα επί 6 ώρες. 

 Υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί για έναν εκπαιδευτικό να έχει μόνο μία μέρα την 

εβδομάδα μάθημα την 7η ώρα. 

 Εκτός από τον μέγιστο αριθμό ωρών διδασκαλίας ανά ημέρα, μπορεί να οριστεί και 

ελάχιστος αριθμός ωρών ανά ημέρα. 

 Μπορεί να οριστεί πόσες μέρες ή πόσες φορές την εβδομάδα θα γίνεται κάθε μάθημα. 
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2.10.6 Προβολή και έλεγχος του ωρολογίου προγράμματος 

Σε σχολεία με πολλούς εκπαιδευτικούς μπορεί να είναι δύσκολο να προβληθεί όλο το 

πρόγραμμα στην οθόνη του υπολογιστή, για αυτό ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να βλέπει 

μόνο ένα τμήμα του ωρολογίου προγράμματος καθώς μετακινεί κάρτες. Επίσης, μπορεί να 

επιλέξει να εκτυπώσει μόνο το τμήμα του ωρολογίου προγράμματος που βλέπει, το οποίο 

ίσως αφορά κάποιους εκπαιδευτικούς ή μία μόνο μέρα διδασκαλίας για το σχολείο. 

Ο έλεγχος του προγράμματος υποδεικνύει τι αλλαγές πρέπει να κάνει ο χρήστης για 

να μπορέσει να έχει αποδεκτά δεδομένα και να είναι δυνατή η παραγωγή ωρολογίου 

προγράμματος. Με λάθος στην εισαγωγή δεδομένων, δεν μπορεί να υπάρξει πρόγραμμα. 

Καθώς ο χρήστης χαλαρώνει τους περιορισμούς που είχε θέσει αρχικά, ο αλγόριθμος ελέγχει 

και πάλι αν είναι πλέον δυνατή η παραγωγή ωρολογίου προγράμματος και μόνο αν δώσει την 

επιβεβαίωση μπορεί να πατηθεί το κουμπί της Δημιουργίας του Ωρολογίου Προγράμματος. 

Υπάρχει η δυνατότητα του ελέγχου των εκπαιδευτικών ανά εβδομάδα από το μενού: 

Πρόγραμμα->Παράμετροι, ενώ το όριο πλήθους κενών ανά εκπαιδευτικό μπορεί να 

καθοριστεί από το μενού: Δεδομένα->Καθηγητές->Λεπτομέρειες. 

Ουσιαστικά ο έλεγχος του προγράμματος εξοικονομεί χρόνο για να μην καταλήξει το 

λογισμικό μετά από αρκετή ώρα προσπάθειας σε ένα προβληματικό ή ατελές ωρολόγιο 

πρόγραμμα που δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του σχολείου. Ο αλγόριθμος για να κάνει τον 

έλεγχο δημιουργεί μικρά τμήματα του προγράμματος ώστε να ανιχνεύσει τυχών λάθη στην 

εισαγωγή των δεδομένων ή των περιορισμών, επειδή στην περίπτωση που δεν μπορεί να 

δημιουργήσει πρόγραμμα για ένα τμήμα ή για έναν εκπαιδευτικό τότε δεν θα μπορεί να 

δημιουργήσει και όλο το ωρολόγιο πρόγραμμα. 

Το Πληροφοριακό Σύστημα επιτρέπει να ρυθμίσει ο χρήστης την πολυπλοκότητα της 

δημιουργίας του ωρολογίου προγράμματος. Ωστόσο, αυτό θα επηρεάσει τον χρόνο που θα 

χρειαστεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής για να δημιουργήσει το ωρολόγιο πρόγραμμα. Σε 

αρκετές περιπτώσεις, η κανονική πολυπλοκότητα είναι αρκετή για να βγει ένα ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα και δε θα χρειαστεί να δοθεί νέα εντολή για μεγαλύτερους και κατά συνέπεια 

βραδύτερους βαθμούς πολυπλοκότητας. 

Η μεγάλη και πολύ μεγάλη πολυπλοκότητα θα απαιτήσουν πολύ περισσότερη ώρα για 

τον έλεγχο των παραμέτρων του ωρολογίου προγράμματος, για αυτό η χρήση τους 

προτείνεται μόνο για περιπτώσεις πιο σύνθετων ωρολογίων προγραμμάτων. Παράλληλα καλό 

είναι να μη γίνεται χρήση της μεγάλης ή της πολύ μεγάλης πολυπλοκότητας αν δεν υπάρχει η 

απόλυτη βεβαιότητα ότι τα αρχικά δεδομένα έχουν καταχωρηθεί σωστά και ότι οι 

περιορισμοί ή οι συνθήκες που ορίστηκαν να τηρηθούν από το λογισμικό είναι ρεαλιστικοί. 
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2.10.7 Κλείδωμα καρτών του ωρολογίου προγράμματος 

Ένας τρόπος να τοποθετηθούν κάποιες κάρτες στη θέση που τις επιθυμεί ο χρήστης 

του λογισμικού είναι να τις κλειδώσει εκεί. Στη συνέχεια όταν ζητήσει να τρέξει το σύστημα 

για να παράγει το ωρολόγιο πρόγραμμα, ο αλγόριθμος δε θα μετακινήσει τις κλειδωμένες 

κάρτες, οι οποίες θα ξεχωρίζουν από τη λεπτή μαύρη γραμμή στην κάτω δεξιά γωνία της 

κάθε κάρτας. Εννοείται ότι είναι προτιμότερο να καθοριστούν περιορισμοί για τους 

εκπαιδευτικούς, τα τμήματα ή τα μαθήματα, παρά να κλειδώνονται πολλές κάρτες, επειδή 

αυτό θα μπορούσε πιθανώς να κάνει αδύνατη τη δημιουργία του ωρολογίου προγράμματος. 

 

2.10.8 Χαλάρωση των περιορισμών του ASC TIMETABLES 

Η χαλάρωση των περιορισμών μπορεί να επιτρέψει στον αλγόριθμο να παραβιάσει 

μερικούς από αυτούς, έτσι ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί η δημιουργία του ωρολογίου 

προγράμματος. Έχοντας ενεργή τη χαλάρωση των περιορισμών, το λογισμικό θα 

προσπαθήσει και πάλι να τηρήσει τους περιορισμούς που έχουν εισαχθεί. Στην περίπτωση, 

όμως, που αντιμετωπίσει πρόβλημα με κάποια από τις κάρτες θα την τοποθετήσει στο 

ωρολόγιο πρόγραμμα ακόμα κι αν χρειαστεί να παραβιάσει κάποιους από τους περιορισμούς. 

Πριν από αυτήν την ενέργεια, όμως, θα προσπαθήσει να δημιουργήσει το ωρολόγιο 

πρόγραμμα έτσι ώστε αν εκπληρώνονται όλοι οι περιορισμοί. 

Αν ο χρήστης δημιουργήσει το ωρολόγιο πρόγραμμα έχοντας χαλαρούς τους 

περιορισμούς, έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να επιτευχθεί η δημιουργία του. Με αυτόν τον 

τρόπο μπορεί να δει ποιους περιορισμούς χρειάστηκε να χαλαρώσει ο αλγόριθμος για να 

μπορέσει να δημιουργήσει το ωρολόγιο πρόγραμμα και να ελέγξει κατά πόσο είναι 

ρεαλιστικοί ή όχι και στη συνέχεια να προβεί στην τροποποίησή τους. Τελικά μετά το πέρας 

της διαδικασίας το λογισμικό εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου που αναφέρει ποιον ή ποιους 

από τους περιορισμούς χρειάστηκε να χαλαρώσει για να προκύψει το ωρολόγιο πρόγραμμα. 

Αν ο χρήστης δημιουργήσει το ωρολόγιο πρόγραμμα έχοντας επιλέξει τους σφικτούς 

περιορισμούς, τότε ο αλγόριθμος δεν θα χαλαρώσει κανέναν περιορισμό και θα προσπαθήσει 

να δημιουργήσει ένα ωρολόγιο πρόγραμμα που θα συμφωνεί πλήρως με τις απαιτήσεις που 

έχουν καταχωρηθεί αρχικά ή θα αφήσει κάποιες κάρτες εκτός του ωρολογίου προγράμματος 

στην περίπτωση που δεν θα μπορέσει να ολοκληρώσει τη δημιουργία του. 

Αν ο αρχικός έλεγχος είναι επιτυχής, αλλά το λογισμικό δεν μπορεί να ολοκληρώσει 

το ωρολόγιο πρόγραμμα τότε ο χρήστης μπορεί να δοκιμάσει να αυξήσει την πολυπλοκότητα 

ή να χαλαρώσει τους περιορισμούς για να εντοπίσει ποιους περιορισμούς χρειάστηκε να 

χαλαρώσει η εφαρμογή για να μπορέσει να τους τροποποιήσει στη συνέχεια. 
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2.10.9 Η λειτουργία της Επαλήθευσης του ωρολογίου προγράμματος 

Το ASC TIMETABLES επιτρέπει στον χρήστη να ζητήσει επαλήθευση μετά την 

παραγωγή του ωρολογίου προγράμματος. Έτσι, μπορεί να διαπιστώσει αν τηρήθηκαν όλοι οι 

περιορισμοί που είχαν καθοριστεί εξ αρχής, ικανοποιώντας όλα τα κριτήρια και τις ανάγκες 

των εκπαιδευτικών. Αν υπάρχουν λάθη, εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Κάθε 

γραμμή αντιστοιχεί σε ένα λάθος. Επιλέγοντας μία γραμμή, οι σχετικές με το πρόβλημα 

κάρτες αλλάζουν χρώμα, οπότε ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει ποιο είναι το σημείο που δεν 

έχει ικανοποιηθεί. Το λογισμικό μπορεί να εμφανίσει λεπτομερή περιγραφή του λάθους, ώστε 

ο χρήστης να προβεί στην άμεση διόρθωσή του. 

 

2.10.10 Ορισμός συνδιδασκαλίας εκπαιδευτικών στο ASC TIMETABLES 

Από την καρτέλα Διδασκαλία μπορεί να οριστεί από την επιλογή «Επόμενος», εκτός 

από τον κύριο εκπαιδευτικό του μαθήματος, ο δεύτερος και ο τρίτος εκπαιδευτικός που 

απαιτείται να μπαίνουν στο μάθημα για συνδιδασκαλία. Αυτό είναι απαραίτητο για 

σχεδιαστικά ή εργαστηριακά μαθήματα των Επαγγελματικών Λυκείων όπως ορίζεται από τη 

σχετική νομοθεσία. Επίσης, δεύτερος καθηγητής μπορεί να μπαίνει στη Ζώνη Δημιουργικών 

Δραστηριοτήτων της Α΄ ΕΠΑΛ, αλλά και στην παράλληλη στήριξη κάθε τύπου σχολείου. 

 

 

Εικόνα 17: Καρτέλα Διδασκαλία για επιλογή β΄ καθηγητή και Σύνδεση Τμημάτων 
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2.10.11 Σύνδεση και διαχωρισμός τμημάτων (ομάδων μαθητών) 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 17, από την καρτέλα διδασκαλία μπορούν να γίνουν οι 

συνδέσεις των τμημάτων. Για παράδειγμα ο χρήστης μπορεί να ενώσει το υποτμήμα των 

μαθητών του Α1 που επιθυμούν να διδάσκονται γαλλικά μαζί με το υποτμήμα των παιδιών 

του Α2 που θα παρακολουθούν το μάθημα των γαλλικών επιλέγοντας το κουμπί σύνδεση και 

να δημιουργήσει το Αγαλλικών. Αντίστοιχα, ενώνοντας με το κουμπί σύνδεση τα άλλα δύο 

υποτμήματα του Α1 και του Α2, ο χρήστης θα δημιουργήσει το Αγερμανικών. 

Τα τμήματα αυτά της δεύτερης ξένης γλώσσας θα κάνουν μάθημα τις ίδιες ώρες κατά 

πάσα πιθανότητα, εκτός αν ο χρήστης επιτρέψει στο πρόγραμμα να λειτουργεί το υποτμήμα 

των γαλλικών την τελευταία ώρα μιας μέρας, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά σχολάνε και μια άλλη 

μέρα να κάνουν μάθημα εκείνοι που επιθυμούν τα γερμανικά, ενώ θα σχολάνε όσοι έχουν 

επιλέξει τα γαλλικά. Αυτή η επιλογή θα μπορούσε να διευκολύνει τον αλγόριθμο του 

λογισμικού για να βρει πιο εύκολα λύση. 

Στην Εικόνα 18 φαίνεται η Καρτέλα από την οποία γίνεται η σύνδεση των ομάδων 

από κάθε τμήμα, για να δημιουργηθούν τα νέα τμήματα στα οποία απαιτείται να διδαχθούν 

ξεχωριστά τα αγόρια του Β4 και του Β5, ενώ προφανώς την ίδια ώρα θα κάνουν μάθημα 

άλλη αίθουσα ως νέο τμήμα τα κορίτσια του Β4 σε σύνδεση με τα κορίτσια του Β5.  

 

 

Εικόνα 18: Καρτέλα σύνδεσης τμημάτων του ASC TIMETABLES 

 

Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και για τα τμήματα της Κατεύθυνσης στα ΓΕΛ, οπότε 

όλη η Β τάξη μπορεί να χωρίζεται στις ομάδες Βθεωρητική, Βτεχνολογική και Βθετική. 
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Παρόμοια στα ΕΠΑΛ οι Τομείς της Β τάξης και οι ειδικότητες της Γ τάξης 

δημιουργούνται από τις υποδιαιρέσεις των τμημάτων γενικής παιδείας, ενώ στην Α τάξη των 

ΕΠΑΛ το γενικό τμήμα υποδιαιρείται και δημιουργείται το Απ που κάνει πληροφορική, την 

ίδια διδακτική ώρα που το άλλο μισό τμήμα, το Ατ διδάσκεται το μάθημα Ερευνητική 

Εργασία στην Τεχνολογία. Όπως καταχωρούνται περιορισμοί για τα βασικά τμήματα, έτσι 

μπορούν να καταχωρηθούν και για τα υποτμήματα, για τα μαθήματα που θα γίνονται σε αυτά 

και για τις αίθουσες στις οποίες θα διδάσκονται οι νέες ομάδες. 

Αυτές τις δυνατότητες πρέπει να τις δίνει κάθε Πληροφοριακό Σύστημα, που έχει ως 

σκοπό την παραγωγή ωρολογίων προγραμμάτων για τα σχολεία, εφόσον τα τμήματα γενικής 

παιδείας απαιτείται συχνά να διαιρούνται σε υποτμήματα. Όπως μπορεί να διαπιστωθεί, το 

aSc Timetables επιτρέπει να χωρίζεται μία τάξη σε εντελώς διαφορετικούς σχηματισμούς, 

αρκεί να εισάγονται αρχικά τα δεδομένα της κατανομής των τμημάτων. Τότε ο χρήστης 

καθορίζει ομάδες τμημάτων για συγκεκριμένα μαθήματα και έτσι το λογισμικό επιτελεί αυτή 

τη σημαντική λειτουργία. 

 

2.10.12 Δημιουργία του ωρολογίου προγράμματος 

Όταν είναι όλα καταχωρημένα και έχει πραγματοποιηθεί ο έλεγχος, τότε ο χρήστης 

πατάει το κουμπί Δημιουργία Ωρολογίου Προγράμματος και ο αλγόριθμος αρχίζει να ψάχνει 

τη λύση στο πρόβλημα που του έχει τεθεί. Στην οθόνη εμφανίζεται η παρακάτω καρτέλα: 

 

 

Εικόνα 19: Καρτέλα συνολικής προόδου του προγράμματος του ASC TIMETABLES 
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Αν η μπάρα φθάσει στο τέλος, σημαίνει ότι το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε. 

Η δεύτερη μπάρα αποτελεί ένδειξη προόδου για την τρέχουσα κάρτα, ενώ παρακάτω 

εμφανίζονται πληροφορίες για την κάρτα που τοποθετείται τη δεδομένη στιγμή. 

Στο πάνω τμήμα της οθόνης υπάρχουν τρεις μετρητές. Ο πρώτος δείχνει το συνολικό 

αριθμό των καρτών στο πρόγραμμα και παράλληλα τον αριθμό των καρτών που δε μπόρεσε ο 

αλγόριθμος να τοποθετήσει στο πρόγραμμα. Αν εμφανιστεί για παράδειγμα 1/436, σημαίνει 

ότι προσωρινά έχει αφήσει μία ώρα που δε μπορεί να τοποθετήσει στον πίνακα, την οποία θα 

προσπαθήσει να τοποθετήσει στο τέλος. Ίσως όμως και  να μην μπορέσει. 

Ο δεύτερος μετρητής δείχνει τον αριθμό των κινήσεων ανά δευτερόλεπτο που 

πραγματοποιεί το Πληροφοριακό Σύστημα. Σύμφωνα με την εικόνα, το λογισμικό τη 

συγκεκριμένη στιγμή κάνει 259 κινήσεις ανά δευτερόλεπτο. 

Ο τρίτος μετρητής δείχνει πόσοι περιορισμοί, από αυτούς που είχε εισάγει αρχικά ο 

χρήστης, παραβιάστηκαν. Αυτός ο μετρητής λειτουργεί μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί η 

αντίστοιχη παράμετρος στην επιλογή Δημιουργία νέου από το κυρίως μενού. 

Τελικά η εφαρμογή δημιουργεί ωρολόγιο πρόγραμμα που ικανοποιεί τα κριτήρια που 

καθόρισε αρχικά ο χρήστης. Αν δεν υπάρξει ολοκληρωμένη λύση μερικές κάρτες θα 

παραμείνουν εκτός του πίνακα. Κατόπιν ο χρήστης μπορεί να δοκιμάσει να τις τοποθετήσει 

χειροκίνητα. Ωστόσο, προτείνεται πριν αποπειραθεί να επέμβει στο πρόγραμμα μετακινώντας 

κάρτες, να το αποθηκεύσει ώστε να έχει διαθέσιμη σίγουρα μια πετυχημένη λύση. Από αυτήν 

την αποθηκευμένη ημιτελή λύση μπορεί να αρχίσει ξανά την προσπάθεια λύσης χειροκίνητα. 

Ανακεφαλαιώνοντας, το aSc Timetables μετά την προσεκτική εισαγωγή όλων των 

δεδομένων παράγει ωρολόγια προγράμματα, με βάσει τα παρακάτω κριτήρια: 

 Τις απαιτήσεις των μαθημάτων, όπως συστήνει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

να διδαχθούν, ώστε να προκύπτει το καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα. 

 Την ομαλή κατανομή των διδασκαλιών ενός μαθήματος σε ολόκληρη την εβδομάδα. 

 Τα κενά των εκπαιδευτικών 

 Τον μέγιστο αριθμό των κενών των εκπαιδευτικών ανά ημέρα και ανά εβδομάδα 

 Την ελαχιστοποίηση των ημερών που διδάσκουν  εκπαιδευτικοί μέσα στην εβδομάδα.  

 Την τοποθέτηση των διδασκαλιών σε αίθουσες που είναι διαθέσιμες προς χρήση. 

 Την χειροκίνητη τοποθέτηση των δύσκολων ωρών. 

 Την ρύθμιση του βαθμού πολυπλοκότητας του αλγορίθμου. 

 Τον αριθμό των καρτών σε θέσεις με ερωτηματικά. 

 Τις σχέσεις των καρτών. 
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2.10.13 Συνήθη λάθη που υποδεικνύει ο έλεγχος 

Ο έλεγχος αποκαλύπτει διάφορους τύπους λαθών, τα οποία ο χρήστης μπορεί να 

διορθώσει ή να παραλείψει. Τα πιο συνηθισμένα είναι:: 

 … τοποθετημένη σε Περιορισμένη θέση – η κάρτα είναι τοποθετημένη σε θέση που 

ο χρήστης έχει ορίσει να μην τοποθετηθεί.. 

 Ο εκπαιδευτικός … υπερβαίνει τον αριθμό των κενών που του επιτρέπονται. 

 Ο εκπαιδευτικός … υπερβαίνει το πλήθος ημερών διδασκαλίας. 

 Ο εκπαιδευτικός … υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό των κενών σε μία ημέρα. 

 Ο εκπαιδευτικός … υπερβαίνει το όριο των συνεχόμενων διδασκαλιών του. 

 Το τμήμα ... έχει κενά – μια ομάδα ή ένα ολόκληρο τμήμα έχει κάποιο κενό στο 

πρόγραμμά του. 

 … τοποθετημένο σε συνεχόμενες μέρες – δύο κάρτες τοποθετήθηκαν σε μέρες 

συνεχόμενες, ενώ ο χρήστης έχει επιλέξει έλεγχο της κατανομής που δεν το επιτρέπει, 

για να έχουν χρόνο οι μαθητές να προετοιμαστούν για αυτό το μάθημα. 

 Διαιρούμενες διδασκαλίες έχουν τοποθετηθεί σε περισσότερες θέσεις στο τμήμα 

… – πληροφορεί τον χρήστη ότι η κατανομή των διαιρούμενων διδασκαλιών στο 

τμήμα δε μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να δημιουργηθεί κενό. 

 … παραπάνω από μία φορά σε μία ημέρα – μια κάρτα εμφανίζεται περισσότερες 

από μία φορά στην ίδια μέρα. Δηλαδή το τμήμα θα κάνει δύο ώρες το συγκεκριμένο 

μάθημα μέσα σε μια μέρα. Μια πολύ καλή λύση είναι να τοποθετηθεί σε άλλη μέρα. 

 … δεν έχουν αντιστοιχηθεί αίθουσες – κάποιες κάρτες έμειναν χωρίς αίθουσα. 

 … πλήρεις και διαιρούμενες διδασκαλίες βρέθηκαν στην ίδια μέρα ενώ ο χρήστης 

είχε δηλώσει το αντίθετο στις παραμέτρους του προγράμματος. 

 Ο εκπαιδευτικός για το συμπληρωματικό μάθημα δεν είναι διαθέσιμος 

 Ο εκπαιδευτικός για το συμπληρωματικό μάθημα από άλλο τμήμα δεν είναι 

διαθέσιμος 

 Περισσότερες τοποθετήσεις σε θέσεις ερωτηματικών – αυτό σημαίνει ότι το 

λογισμικό ξεπέρασε τα όρια της τιμής που όρισε ο χρήστης για τα ερωτηματικά. 

 … περισσότερα μαθήματα που χρειάζονται προετοιμασία – αυτό σημαίνει ότι το 

λογισμικό ξεπέρασε τα όρια της τιμής των δύσκολων μαθημάτων μέσα σε μια ημέρα 

και δεν ικανοποιείται η επιθυμία να έχουν χρόνο για την προετοιμασία τους. 

 Υπάρχουν λάθη που σχετίζονται με τις σχέσεις καρτών – αυτό προφανώς δείχνει 

ότι ο χρήστης δεν όρισε σωστά τις παραμέτρους στις σχέσεις καρτών. 
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Το συνολικό πρόγραμμα aSc Timetables έχει τη μορφή που φαίνεται στην Εικόνα 20: 

 

 

Εικόνα 20: Ωρολόγιο πρόγραμμα στο ASC TIMETABLES 

 

2.10.14 Στυλ εκτύπωσης του ASC TIMETABLES 

Κάνοντας δεξί κλικ σε κάθε κάρτα στην προεπισκόπηση, εμφανίζεται η παρακάτω 

καρτέλα (Εικόνα 21) από την οποία ο χρήστης μπορεί να ορίσει τις επιλογές της εκτύπωσης: 

 

 

Εικόνα 21: Στυλ εκτύπωσης του ASC TIMETABLES 
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Το κείμενο στην επάνω αριστερή γωνία καθορίζει τα μαθήματα που τροποποιεί ο 

χρήστης. Η Εμφάνιση αλλάζει σε όλα τα μαθήματα ιδίου τύπου που αναφέρεται στο κείμενο. 

Για παράδειγμα μπορεί να αλλάξει την εμφάνιση για όλα τα μαθήματα στο ωρολόγιο των 

τμημάτων όπου η διάρκεια είναι μονή και το μάθημα είναι για ένα τμήμα (μέγεθος = 1). 

Κάνοντας κλικ σε κάποια άλλη κάρτα, μπορεί να ορίσει την εμφάνιση για όλες τις διπλές 

διδασκαλίες ή για τα μαθήματα κατευθύνσεων 

Για κάθε τύπο μαθήματος μπορεί να δηλώσει αν θέλει να τυπώσει το Μάθημα, τον 

Εκπαιδευτικό, το Τμήμα, την Ομάδα ή την Αίθουσα κάνοντας ένα κλικ στην αντίστοιχη 

επιλογή. Για κάθε ένα από αυτά μπορεί να αλλάξει το μέγεθος και την γραμματοσειρά. Για να 

καθορίσει τη θέση που θα εμφανίζεται, πρέπει να κάνει κλικ στον ρυθμιστή θέσης για να 

επιλέξει σε ποιο μέρος της κάρτας θα τυπωθεί. Για να αλλάξει τη γραμματοσειρά πρέπει να 

κάνει κλικ στο κουμπί ‘Γραμματ.’. Όταν αλλάζει το μέγεθος της γραμματοσειράς, μπορεί ή 

να το επιλέξει από την λίστα, ή αν το μέγεθος που θέλει δεν υπάρχει στην λίστα να το γράψει 

ο ίδιος (π.χ. μικρά μεγέθη 2-7). 

Μπορεί επίσης να αλλάξει την ονομασία των μαθημάτων κάνοντας κλικ στο 

‘Επεξεργ. κειμένων’. Τα ονόματα αλλάζουν για κάθε συγκεκριμένο μάθημα, ενώ τα μεγέθη 

και οι γραμματοσειρές αλλάζουν για όλα τα μαθήματα του ιδίου τύπου. 

 

2.10.15 Εξαγωγή στο Microsoft Excel 

Το ASC TIMETABLES δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς ολόκληρου του ωρολογίου 

προγράμματος σε ένα λογισμικό φύλλο του Microsoft Excel, όπως φαίνεται στην καρτέλα: 

 

 

Καρτέλα 22: Εξαγωγή στο MS Excel του ASC TIMETABLES 
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Αυτό μπορεί να βοηθήσει όταν ο χρήστης θέλει να αλλάξει τη διάταξη του 

εκτυπωμένου ωρολογίου προγράμματος ή πρέπει να το εκτυπώσει σε διαφορετική μορφή. 

Επίσης, βοηθάει όταν ο χρήστης θέλει να στείλει το ωρολόγιο πρόγραμμα σε κάποιον. Για να 

το δει και να το εκτυπώσει αρκεί να έχει εγκαταστημένο το MS Excel. Δεν είναι απαραίτητο 

να έχει εγκαταστήσει και το ASC TIMETABLES. 

Μπορεί να εκτελέσει την εξαγωγή στο MS Excel με την εντολή Εξαγωγή από το 

menu Αρχείο. Αφού κάνει κλικ στο OK, το Microsoft Excel θα ξεκινήσει και ξεχωριστά 

φύλλα εργασίας θα αρχίσουν να γεμίζουν με τις επιλεγμένες περιοχές. 

 

2.10.16 Εξαγωγή σε HTML 

Η μορφή HTML χρησιμοποιείται για τη δημοσίευση των δεδομένων στο ιντερνέτ. 

Επομένως, αν ένα ωρολόγιο πρόγραμμα είναι σε μορφή HTML μπορεί να δημοσιευθεί στο 

ιντερνέτ. Αυτή η διαδικασία έχει τα εξής πλεονεκτήματα: 

• Όσοι μαθητές και γονείς έχουν πρόσβαση στο ιντερνέτ μπορούν να δουν το 

ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου. 

• Σε κάθε ηλεκτρονικό υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος με το τοπικό δίκτυο του 

σχολείου μπορούν να δουν το ωρολόγιο πρόγραμμα οποιασδήποτε τάξης ή εκπαιδευτικού. 

Τα ωρολόγια προγράμματα που έχουν εξαχθεί σε HTML μπορούν να εμφανιστούν σε 

οποιοδήποτε browser, οπότε δεν απαιτείται ξεχωριστό λογισμικό, ενώ η εξαγωγή σε HTML 

είναι απλή: 

Με την εντολή Εξαγωγή στο Menu Αρχείο και επιλέγοντας Εξαγωγή σε HTML 

εμφανίζεται ο ακόλουθος διάλογος: 

 

 

Εικόνα 23: Καρτέλα εξαγωγή σε HTML του ASC TIMETABLES 
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Το πρόγραμμα θα δημιουργεί διαδοχικά τις αντίστοιχες σελίδες HTML και τις 

αποθηκεύει στον υποκατάλογο του φακέλου Timetables Export. Μετά ο χρήστης πρέπει να 

ανοίξει το αρχείο index.htm στον browser του, το οποίο περιέχει συνδέσεις με σελίδες που 

περιέχουν ξεχωριστά προγράμματα και φόρμες για τους εκπαιδευτικούς και τα τμήματα. 

Επιπρόσθετα μπορεί να αλλάξει τις σελίδες που δημιουργήθηκαν σε HTML με αυτόν 

τον τρόπο ή να τις αποθηκεύσει σε μια καθορισμένη τοποθεσία στο διακομιστή του δικτύου. 

Έτσι, μπορούν να βλέπουν όλοι στο σχολείο το ωρολόγιο πρόγραμμα από κάθε υπολογιστή.  

 

2.10.17 Επιτηρήσεις χώρων του σχολείου – Εφημερίες εκπαιδευτικών 

Το ASC TIMETABLES δίνει και τη δυνατότητα να ορίζονται χώροι που πρέπει να 

επιτηρούνται κατά τη διάρκεια του διαλείμματος από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μπορούν να 

βρίσκονται σε εσωτερικούς χώρους του σχολείου, δηλαδή σε διαδρόμους και σε αίθουσες ή 

σε εξωτερικούς χώρους, όπως η αυλή. Παρακάτω φαίνεται πώς απεικονίζει το λογισμικό 

ποιοι θα κάνουν εφημερία στην αίθουσα 1 και ποιες είναι οι εφημερίες ενός εκπαιδευτικού: 

 

 

Εικόνα 24: Εφημερίες σε μια αίθουσα  Εικόνα 25: Εφημερίες ενός εκπαιδευτικού 

 

Οι περιοχές που χρήζουν επιτήρησης στο σχολείο καταχωρούνται ως αίθουσες από το 

μενού των Αιθουσών, με την τσεκαρισμένη την επιλογή «Αυτή η αίθουσα χρειάζεται 

επιτήρηση». Επίσης προτείνεται να εισάγει ο χρήστης τις «Κοντινές Αίθουσες» σε αυτήν την 

περιοχή ή αίθουσα, ώστε το λογισμικό να αναθέσει τις εφημερίες σε εκπαιδευτικούς που 

έχουν μάθημα σε κοντινές αίθουσες. Στη συνέχεια ο χρήστης ορίζει τις επιτηρήσεις 

επιλέγοντας από το μενού Προβολή το «Επιτήρηση Αιθουσών» και έτσι εμφανίζονται οι 

αίθουσες ή οι χώροι που έχουν επιλεγεί για εφημερίες. Το γεγονός ότι το aSc timetables 

βγάζει πρόγραμμα για τις εφημερίες των εκπαιδευτικών είναι πολύ σημαντικό, επειδή δεν 

υπάρχουν άλλα Πληροφοριακά Συστήματα για ωρολόγια προγράμματα που να το κάνουν. 
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2.10.18 Οι βελτιώσεις των δυνατοτήτων του ASC TIMETABLES 

Το ASC TIMETABLES βελτιώνεται συνεχώς για να μπορεί να δίνει περισσότερες 

δυνατότητες και καλύτερες υπηρεσίες σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που το 

χρησιμοποιούν. Για αυτό παρακάτω καταγράφονται πώς έγιναν σταδιακά όλες αυτές οι 

αλλαγές / βελτιώσεις, που έκαναν την εφαρμογή να έχει την εικόνα που μπορούν να δούνε οι 

χρήστες σήμερα. 

Με τις αλλαγές που έγιναν στην έκδοση του 2004 προστέθηκε νέα ενσωματωμένη στο 

πρόγραμμα Επικοινωνία και Υποστήριξη. Αν οι χρήστες έχουν ερωτήσεις, προβλήματα, 

σχόλια ή προτάσεις για το Πληροφοριακό Σύστημα μπορούν να επικοινωνούν άμεσα με το 

ASC TIMETABLES μέσω του ερωτηματικού που έχει στο τέλος της μπάρας εργασίας. Με 

αυτόν τον τρόπο μπορούν να στείλουν το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχουν δημιουργήσει για 

να διαπιστωθεί ποιο είναι το πρόβλημα και πώς μπορεί να επιλυθεί. Μάλιστα βελτιώθηκε η 

επαλήθευση και ο αλγόριθμος για βελτίωση των ταχύτητας δημιουργίας και αποτελεσμάτων, 

ενώ προστέθηκαν νέες σχέσεις καρτών και η δυνατότητα εκτύπωσης 10 σελίδων σε μία. 

Με την αναβάθμιση του 2006 ο χρήστης επιλέγει αν ο αλγόριθμος του 

Πληροφοριακού Συστήματος θα ακολουθήσει σφικτά τις συνθήκες ή θα τις χαλαρώσει για 

διευκόλυνση σύνταξης προγράμματος. Αυτό μπορεί να το ρυθμίσει από την καρτέλα 

Δημιουργία Ωρολογίου, που φαίνεται στην επόμενη εικόνα: 

 

 

Εικόνα 26: Καρτέλα Δημιουργίας Ωρολογίου (Χαλαροί – Σφικτοί Περιορισμοί) 
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Προστέθηκαν οι παρακάτω νέες σχέσεις καρτών για τμήματα και για εκπαιδευτικούς: 

 Μέγιστος αριθμός διδασκαλιών στην ίδια περίοδο ανά Εβδομάδα. 

 Μέγιστος αριθμός συνεχόμενων διδασκαλιών. 

 Μέγιστος αριθμός κενών ανά Ημέρα /Εβδομάδα. 

 Ελάχιστος αριθμός διδασκαλιών ανά Ημέρα. 

 Μέγιστος/Ελάχιστος αριθμός ημερών διδασκαλίας. 

 Δεν μπορεί να γίνει Διδασκαλία στην Α και στη Β περιοχή την ίδια ημέρα. 

Μία ακόμα αλλαγή είναι η μορφή του ελέγχου του ωρολογίου προγράμματος. Πλέον 

σε περίπτωση που εντοπιστεί λάθος από τον αλγόριθμο, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα: 

 να ελέγξει ξανά κάνοντας μια δεύτερη προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματος 

 να επιλέξει παράκαμψη για να συνεχιστεί η διαδικασία του ελέγχου 

 να διορθώσει το λάθος χειροκίνητα, πάνω στον πίνακα του ωρολογίου ή 

 να κάνει έλεγχο με χαλάρωση των περιορισμών, αγνοώντας κάποιες συνθήκες. 

Η βελτιωμένη καρτέλα ελέγχου του ωρολογίου προγράμματος, με τις δυνατότητες 

που περιγράφηκαν, φαίνεται στην Εικόνα 27. 

 

 

Εικόνα 27: Καρτέλα ελέγχου του ASC TIMETABLES 

 

Επίσης, δόθηκε η δυνατότητα συνεργασίας πολλών ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη 

δημιουργία του ωρολογίου προγράμματος, ώστε να αυξάνεται η υπολογιστική ισχύς και να 

βγαίνει το τελικό αποτέλεσμα με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Φυσικά απαιτείται προσοχή, 

διότι δεν θα επιταχυνθεί η διαδικασία, αν υπάρχουν λάθη στα καταχωρημένα δεδομένα. 
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Η επαλήθευση του ωρολογίου προγράμματος έγινε πιο λεπτομερής και 

επεξηγηματική, με τη χρήση του κουμπιού βοήθειας που προστέθηκε στη μπάρα εργασίας. 

Από το 2007 το aSc Timetables έδωσε στους χρήστες του τη δυνατότητα να ορίζουν 

επιτηρητές (ουσιαστικά εφημερεύοντες) αιθουσών ή εξωτερικών χώρων (αυλής) κατά τη 

διάρκεια των διαλειμμάτων ή ακόμα και την ώρα της διδασκαλίας. Αυτή ήταν η αρχή της 

αυτοματοποίησης της παραγωγής προγράμματος για εφημερίες εκπαιδευτικών. 

Το aSc Timetables υποστηρίζει τους επεξεργαστές (dual core) διπλού πυρήνα, ενώ 

έγινε βελτίωση κάποιων ρουτινών και έτσι αυξήθηκε η ταχύτητα επεξεργασίας με 

αποτέλεσμα επιτάχυνση της διαδικασίας κατά 35%. 

Στην έκδοση του 2008 ο αλγόριθμος γίνεται 53% πιο γρήγορος καθώς εκμεταλλεύεται 

όλη την υπολογιστική ισχύ των επεξεργαστών (dual core) διπλού πυρήνα. Επίσης, δόθηκε η 

δυνατότητα εκτύπωσης του ωρολογίου των μαθημάτων, με τη χρήση υπομνήματος από κάτω 

που επεξηγεί όσα περιλαμβάνονται στην εκτύπωση, όπως φαίνεται στην Εικόνα 28. 

 

 

Εικόνα 28: Ωρολόγιο πρόγραμμα με χρήση υπομνήματος του ASC TIMETABLES 

 

Παράλληλα προστέθηκαν νέες προχωρημένες σχέσεις καρτών, η χωρητικότητα των 

αιθουσών, η δυνατότητα αυξομείωσης των γραμμών εκτυπώσεων και η βελτίωση στην 
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εισαγωγή μαθητών και σεμιναρίων. Ο πίνακας πλέον υποστηρίζει περισσότερα μαθήματα με 

πολλές μικρές βελτιώσεις και διορθώσεις που δίνουν την εικόνα της έκδοσης του 2008. 

Από το 2009 το aSc Timetables άρχισε να υποστηρίζει εξάμηνα για την διεύρυνση 

χρήσης και σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δημιουργήθηκε νέο 

μενού εκτυπώσεων που επιτρέπει στον χρήστη να αλλάξει χρώματα, μέγεθος εκτύπωσης, να 

εισάγει επιπλέον στήλες και επικεφαλίδες. Επιτρέπει, επίσης, να διαλέξει αν οι ώρες θα 

εμφανίζονται σε γραμμές και οι μέρες σε στήλες. 

Τροποποιήθηκε η επαλήθευση, η οποία πλέον ομαδοποιεί τα κοινά αποτελέσματα για 

διευκόλυνση του χρήστη παρέχοντας πιο οργανωμένη προβολή αποτελεσμάτων του ελέγχου. 

Τα πορίσματα του ελέγχου μπορούν να ταξινομηθούν ανά εκπαιδευτικό ή ανά τμήμα. 

Μια νέα επιλογή δίνει τη δυνατότητα επισκόπησης όλων των συνθηκών ή των 

περιορισμών που έχει καταχωρήσει ο χρήστης και τις οποίες θα πρέπει να τηρήσει το 

λογισμικό κατά τη δημιουργία του ωρολογίου προγράμματος. 

Από το 2010 έχει γίνει διαθέσιμο στους χρήστες το timetables online. Πρόκειται για 

μια διαδικτυακή επέκταση της εφαρμογής δημιουργίας του ωρολογίου προγράμματος. 

Περιέχει πολλά χαρακτηριστικά που βοηθούν στη δημοσίευση του ωρολογίου προγράμματος 

και στη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, χωρίς να υπάρχουν κενά ασφαλείας που θα 

μπορούσαν να επιτρέψουν σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες να έχουν πρόσβαση στα 

δεδομένα που αναρτώνται. Επίσης, προστέθηκαν νέες επιλογές μέσω των σχέσεων καρτών: 

 Εφαρμογή στις επιλεγμένες αίθουσες: από αυτή τη σχέση μπορεί να καθορίσει αν 

κάποια μαθήματα θα γίνονται σε συγκεκριμένες ώρες και σε συγκεκριμένες αίθουσες. 

 Εφαρμογή στα επίπεδα των επιλεγμένων τμημάτων: από αυτή τη σχέση μπορούν 

να εφαρμοστούν περιορισμοί συνολικά στα αντίστοιχα επίπεδα συγκεκριμένων 

τμημάτων. 

Μια ακόμη νέα λειτουργία είναι η βελτιωμένη εξαγωγή σε HTML/flash, ώστε να 

μπορεί να εμφανίζεται σε όλους τους φυλλομετρητές. Επίσης, πλέον ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να προστατέψει το ωρολόγιο πρόγραμμα με τη χρήση κωδικού. 

Από το 2012 προστέθηκε μια άλλη σχέση καρτών που επιτρέπει εξαγωγή των 

μαθητών σε σεμινάρια καθώς και ο ορισμός ότι κάποια μαθήματα μπορούν να γίνουν τα 

απογεύματα εκτός του πίνακα διδασκαλίας. Αυτό επιτρέπει στην εφαρμογή να τοποθετήσει 

τις διδασκαλίες των μαθημάτων σε τέτοιες θέσεις ώστε να δημιουργηθούν κενά για τους 

μαθητές. Ο χρήστης μπορεί να ορίσει τον αριθμό αυτών των κενών. 
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Επίσης, ο έλεγχος του ωρολογίου προγράμματος έχει βελτιωθεί σημαντικά ώστε 

πλέον να φτάνει σε όλα τα επίπεδα δεδομένων, ανεξάρτητα από τις μεταξύ τους 

διασυνδέσεις. Η διαδικασία του ελέγχου έχει γίνει πολύ πιο γρήγορη σε αρκετές περιπτώσεις. 

Μια άλλη βελτίωση είναι ότι οι προβολές τις εφαρμογής δίνουν πλέον τη δυνατότητα 

να εμφανίζονται επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως αίθουσα ή ομάδα, πάνω στις κάρτες του 

ωρολογίου προγράμματος. 

Μία νέα σχέση καρτών επιτρέπει να οριστεί ότι ένας εκπαιδευτικός δεν θα διδάσκει 

περισσότερες από 3 συνεχόμενες ώρες διδασκαλίας, αλλά μπορεί να έχει 2 διπλές, δηλαδή 4 

ώρες συνολικά. 

Επίσης, κάθε φορά που αποθηκεύει ο χρήστης το αρχείο στο οποίο εργάζεται, αλλά 

και κάθε 30 λεπτά, ένα αντίγραφου του αρχείου αποθηκεύεται τοπικά στον σκληρό δίσκο του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή του. Με αυτή τη δυνατότητα, σε περίπτωση που χαθεί το αρχείο ή 

το αντικαταστήσει ο χρήστης κατά λάθος, υπάρχει ένα τοπικό αντίγραφο στο οποίο μπορεί να 

έχει πρόσβαση από την επιλογή «Άνοιγμα» - «Άνοιγμα από τοπικό αντίγραφο». 

Από το 2013 δόθηκε η δυνατότητα ορισμού μέγιστου αριθμού εκπαιδευτικών που θα 

διδάσκουν σε συγκεκριμένη περίοδο της μέρας, ώστε να υπάρχουν διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί 

να καλύψουν ανάγκες του σχολείου. Επίσης, μπορεί να ορίζεται η σπουδαιότητα στις σχέσεις 

καρτών και στις συνθήκες. 

Από το 2016 μια νέα εφαρμογή για κινητά είναι διαθέσιμη. Όταν ένας εκπαιδευτικός 

ή μαθητής έχει κάνει λήψη του ωρολογίου δεν χρειάζεται πλέον σύνδεση στο ιντερνέτ για να 

το δει. Η εφαρμογή ειδοποιεί αυτόματα για τις αλλαγές. 

Από την έκδοση του 2017 προστέθηκε μια νέα σχέση καρτών. Μπορεί να οριστεί ότι 

τα επιλεγμένα μαθήματα πρέπει να έχουν μία ή περισσότερες διδασκαλίες την ίδια στιγμή. 

Αυτό βοηθάει, αν παραδείγματος χάρη οι Μαθηματικοί θέλουν να έχουν μία διδασκαλία στην 

οποία να δώσουν το ίδιο διαγώνισμα σε περισσότερα τμήματα ή να συγκεντρώσουν τους 

μαθητές διαφορετικών τμημάτων. 

 

2.10.19 Επιπλέον δυνατότητες και τελική κριτική για το ASC TIMETABLES 

Το λογισμικό του βελτιώνεται συνεχώς κάνοντας διαθέσιμες νέες εκδόσεις. Αυτό δε 

σημαίνει ότι μπορεί πάντα να βρίσκει μια ικανοποιητική λύση, διότι οι περιορισμοί μπορεί να 

είναι πολλοί και αλληλοσυγκρουόμενοι. Το ημιτελές ωρολόγιο μπορεί να το ολοκληρώσει ο 

χρήστης μετακινώντας κάρτες χειροκίνητα. Η εφαρμογή βοηθάει πολύ σε αυτήν την 

προσπάθεια, επειδή παρέχει οδηγίες χρήσης με φωτογραφίες, παραδείγματα και βοήθεια από 

εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να μπορεί να βρεθεί μια αποδεκτή λύση για κάθε σχολείο. 
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Καθώς ο χρήστης εργάζεται πάνω στο υπάρχον ωρολόγιο πρόγραμμα, το λογισμικό 

του δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να αναιρέσει μέχρι και 100 κινήσεις προς τα «πίσω» ή να 

ξαναπάει «μπροστά ακυρώνοντας την αναίρεση». Μπορεί να αποθηκεύσει ένα ημιτελές 

πρόγραμμα, ώστε αν αποτύχει στην προσπάθειά του να το βελτιώσει, να επιστρέψει για να 

συνεχίσει την εργασία από την αποθηκευμένη εκδοχή του ωρολογίου προγράμματος. ενώ 

δέχεται την εισαγωγή δεδομένων σε XML από το ανοιχτού κώδικα δωρεάν λογισμικό FET. 

Εφόσον ο χρήστης κατανοήσει πλήρως τις ανάγκες που θέλει να καλύψει στο σχολείο 

του με το χρονοδιάγραμμα που θέλει να δημιουργήσει, τότε το λογισμικό του δίνει την 

δυνατότητα σε πολύ λίγο χρόνο να καταχωρήσει σωστά το πρόβλημα και επομένως να 

μπορέσει με τον γρήγορο και αποδοτικό αλγόριθμό του να έχει ταχύτατα μια πολύ καλή 

λύση, ακόμα κι αν το σχολείο έχει πολλούς καθηγητές και τμήματα. 

Από την άλλη μεριά, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι ιδιαιτερότητες που έχει ο 

χρονοπρογραμματισμός των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ της Ελλάδας περιορίζει πάρα πολύ τον 

χώρο αναζήτησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί γρήγορα μια πολύ καλή λύση 

αν έχουν τεθεί λίγοι περιορισμοί, ενώ στην περίπτωση που τεθούν πολλοί περιορισμοί δεν 

παράγεται καμιά λύση. Το θετικό με την χρήση του ASC TIMETABLES είναι ότι όταν το 

αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεν είναι ένα πλήρες ωρολόγιο πρόγραμμα, το λογισμικό 

αναφέρει τους περιορισμούς που θεωρεί υπαίτιους για τη μη εύρεση λύσης. 

Όσον αφορά στον αλγόριθμο του ASC TIMETABLES, δεν είναι γνωστές πολλές 

λεπτομέρειες. Απλώς η εταιρεία αναφέρει στην ιστοσελίδα της ότι «έχει δημιουργήσει και 

χρησιμοποιεί ένα καινοτόμο αλγόριθμο που βασίζεται στην οπισθοδρόμηση και χρησιμοποιεί 

πολλές μεταευρετικές τεχνικές και παραλληλία σε επεξεργαστές με πολλά νήματα». Ο 

δυναμικός του αλγόριθμος ακολουθεί την ίδια διαδικασία με τον άνθρωπο, αλλά με μεγάλη 

ταχύτητα που επιτρέπει να γίνουν δεκάδες χιλιάδες συνδυασμοί το δευτερόλεπτο. Επίσης, ο 

αλγόριθμος έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί τεράστιους πίνακες με στατιστικά στοιχεία με 

την τρέχουσα κατάσταση του ωρολογίου προγράμματος, ώστε να ελέγχει ότι ικανοποιούνται 

όλες οι απαιτήσεις που τελικά θα οδηγήσουν στο βέλτιστο ωρολόγιο πρόγραμμα. 

Ωστόσο, το σημαντικότερο που μπορεί να καταγραφεί για το συγκεκριμένο λογισμικό 

αυτό είναι ότι το γραφικό περιβάλλον του στην εισαγωγή δεδομένων και στην παρουσίαση 

των τελικών αποτελεσμάτων είναι ένα από τα πιο άρτια στο χρονοπρογραμματισμό σχολικών 

μονάδων (Βερύκιος Νικόλαoς, 2017). Πιθανώς για αυτό είχε επιλεχθεί στο παρελθόν από το 

Υπουργείο Παιδείας να δίνεται για χρήση σε όλα τα σχολεία, που λειτουργούσαν υπό την 

αιγίδα του, σε συνεργασία με την εταιρία ΕΠΑΦΟΣ που παρείχε και την τεχνική υποστήριξη. 
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2.11 ANTINOOS 

Το Ωρολόγιο (antinoos, 2019; antinoos.odigies, 2019) είναι ένα Πληροφοριακό 

Σύστημα αυτόματης δημιουργίας ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας της εταιρίας 

Antinoos, που εδρεύει στην Αθήνα. Το πρωτοποριακό για την εποχή του λογισμικό είχε ήδη 

κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά από τα τέλη του 1993. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο 

εμπορικό προϊόν που, όπως όλα τα λογισμικά, εξελίχθηκε σταδιακά και υιοθετήθηκε από 

εκατοντάδες σχολεία δημόσια και ιδιωτικά, φροντιστήρια και κολλέγια σε Ελλάδα και 

Κύπρο. Ακόμα και σχολεία στην Καλιφόρνια και στη Μ. Βρετανία χρησιμοποιούν το 

Ωρολόγιο για τη δημιουργία του ωρολογίου προγράμματός τους. (antinoos.index, 2019) 

Από το 2003 ειδικά προσαρμοσμένη έκδοση του Πληροφοριακού Συστήματος 

αυτόματης δημιουργίας ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας έχει εγκατασταθεί στα 

δημόσια σχολεία της Κύπρου μετά από σχετικό διαγωνισμό του Υπουργείου Παιδείας της 

Κύπρου και χρησιμοποιείται συνεχώς από τότε με διαρκή τεχνική υποστήριξη και 

αναβαθμίσεις (antinoos.about, 2019). Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σχολείων της 

Κύπρου η εταιρία Antinoos έχει συνεργασία με την DataFlow ως αντιπροσωπεία της, που 

εδρεύει στον Στρόβολο της Λευκωσίας (antinoos.dealers, 2019). 

Σήμερα το Ωρολόγιο της εταιρίας Antinoos, μετά από πολλές βελτιώσεις και 

προσθήκες νέων δυνατοτήτων, προσφέρεται σε τέσσερεις εκδόσεις, την Standard, την 

Advanced, την Professional και την Options με τα εξής χαρακτηριστικά, όπως φαίνονται 

αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα από την ιστοσελίδα της εταιρίας antinoos (antinoos, 2019). 

ΝΕΟ! ΩΡΟΛΟΓΙΟ 14 

 
Std/Adv Pro/Opt 

Γενικά 

Tαχύτατη εξεύρεση λύσης 
   

Πολλαπλές λύσεις και αποθήκευσή τους σε Αρχεία 
 

  

Δυνατότητα εισαγωγής ΟΛΩΝ των δεδομένων από το EXCEL 
 

 
 

Προσαρμογή σε κάθε τύπο Εκπαιδευτηρίου 
 

  

Πολυγλωσσική Υποστήριξη 
 

  

Βελτιωμένος κώδικας 32bit 
 

  

Έκδοση για Windows 95, 98, 2000, NT, XP 
 

  

Βασικά Δεδομένα 

Καθηγητές με ειδικότητα 
 

  

Τάξεις, Τμήματα και Μαθήματα 
 

  

http://www.antinoos.gr/orologio.htm
http://www.antinoos.gr/Docs/orotutgr.pdf
http://antinoos.gr/index.html
http://www.antinoos.gr/about.htm
http://antinoos.gr/dealers.htm
http://www.antinoos.gr/orologio.htm
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Std/Adv Pro/Opt 

Βάρος Μαθήματος 
 

 
 

Χρήση Αιθουσών & Κτηρίου για κάθε Αίθουσα 
 

  

Χωρητικότητα Αιθουσών & πλήθος Μαθητών Τμήματος 
 

  

Συνδιδασκαλίες και χωρισμοί Τμημάτων σε πολλαπλά επίπεδα 
 

  

Συνδιδασκαλίες Καθηγητών (Ομάδες Καθηγητών) (ΟΧΙ στη Standard Εκδ.) 
   

Μαθητές και Ομάδες Μαθητών 
 

  

Έλεγχος Αντιφάσεων Δεδομένων σε Πραγματικό-Χρόνο 
   

Περιορισμοί Ωραρίου (Καθηγητών-Τμημάτων-Αιθουσών-Μαθητών-

Εκπαιδευτηρίου)  
  

Ελαστικοί Περιορισμοί Ωραρίου (Καθηγητών-Τμημάτων-Αιθουσών-

Μαθητών-Εκπαιδευτηρίου) 
 

 
 

Σχέσεις Δεδομένων 

Ώρες και Μαθήματα κάθε Καθηγητή με κάθε Τμήμα, συνεχόμενες ώρες 
 

  

Καθορισμός σε ποιά Αίθουσα μπορεί να κάνει Μάθημα ένας Καθηγητής με 

κάποιο Τμήμα  
  

Καθορισμός με ποιό Τμήμα κάνει Μάθημα ένας Μαθητής ή Ομάδα Μαθητών 
 

  

Καθορισμός σε ποιό Κτήριο κάνει Μάθημα ένα Τμήμα 
 

  

Καθορισμός ποιά Τμήματα δεν κάνουν Μάθημα συγχρόνως 
 

  

Καθορισμός των Μαθημάτων που δεν μπορούν ή πρέπει να γίνονται ίδια ημέρα 
   

Καθορισμός των Καθηγητών που δεν μπορούν να κάνουν μάθημα συγχρόνως 
   

Καθορισμός σε ποιό Κτήριο βρίσκεται κάθε Αίθουσα 
 

  

Έλεγχοι Δεδομένων 

Πολλαπλοί έλεγχοι συμβατότητας δεδομένων πριν και μετά την επεξεργασία: 

 για την διαπίστωση της αδυναμίας λύσης πριν την επεξεργασία 

 και για ένα αποτέλεσμα χωρίς αντικρουόμενα δεδομένα μετά την 

επεξεργασία 

   

Αρχικές Συνθήκες και Επεξεργασία 

Προκαθορισμός διδακτικών ωρών σε συγκεκριμένες θέσεις πριν την 

επεξεργασία  
  

Δυνατότητα επεξεργασίας νέου ολοκληρωμένου Προγράμματος 
 

  

Δυνατότητα επεξεργασίας μερικού Προγράμματος με αρχικές συνθήκες 
 

  

Δυνατότητα επανεπεξεργασίας μιας ημέρας για την κάλυψη απόντος Καθηγητή 
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Std/Adv Pro/Opt 

Δυνατότητα επεξεργασίας μόνο των Συνδιδασκαλιών του Προγράμματος (ΟΧΙ 

στη Standard Εκδ.) 
   

Δυνατότητα επεξεργασίας μόνο των ωρών των Καθηγητών που διδάσκουν μαζί 

την ίδια ώρα σε ένα Τμήμα (ΟΧΙ στη Standard Εκδ.) 
   

Δυνατότητα επεξεργασίας μόνο των ωρών μερικών επιλεγμένων Μαθημάτων-

Τμημάτων (ΟΧΙ στη Standard Εκδ.) 
   

Ικανοποίηση περιορισμών Ωραρίου που έχουν τεθεί 
 

  

Ικανοποίηση συνεχομένων διώρων, τριώρων κλπ 
 

  

Ισοκατανομή των διδασκομένων αντικειμένων σε εβδομαδιαία βάση 
 

  

Εμφάνιση του Αποτελέσματος 

Εμφάνιση του Ατομικού Προγράμματος ανά Καθηγητή-Τμήμα-Αίθουσα-

Μαθητή  
  

Εμφάνιση του Συνολικού Προγράμματος (Καθηγητών-Τμημάτων-Αιθουσών-

Μαθητών)  
  

Εμφάνιση διάφορων Κατανομών και Στατιστικών (Καθηγητών-Τμημάτων-

Αιθουσών-Μαθητών)  
  

Αυτόματες Βελτιστοποιήσεις 

Αυτόματη ελαχιστοποίηση κενών ωρών Καθηγητών και Τμημάτων 
 

  

Αυτόματη βελτιστοποίηση της ημερήσιας κατανομής των ωρών Καθηγητών 

και Τμημάτων  
  

Αυτόματη βελτιστοποίηση της ανά περίοδο κατανομής των ωρών Καθηγητών 

και Τμημάτων  
  

Αυτόματη βελτιστοποίηση της κατανομής των συνεχόμενων ωρών των 

Καθηγητών  
  

Αυτόματη ελαχιστοποίηση της χρήσης των Αιθουσών, απελευθέρωση 

Αιθουσών  
  

Αυτόματη ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων Καθηγητών και Τμημάτων 

μεταξύ των Κτηρίων  
  

Αυτόματη βελτιστοποίηση της ικανοποίησης των Ελαστικών Περιορισμών 
 

 
 

Αυτόματη βελτιστοποίηση της κατανομής των Μαθημάτων ανάλογα με το 

Βάρος τους 
 

 
 

Χειροκίνητες Επεμβάσεις 

Επέμβαση στην λύση και τροποποίησή της μετά την δημιουργία της 
 

  



72 

 

 
Std/Adv Pro/Opt 

Ο χρήστης μπορεί να μετακινήσει μία ώρα ή μία ομάδα ωρών σε μία νέα θέση, 

από αυτές που αυτόματα του υποδεικνύει το πρόγραμμα, και αυτό θα αναλάβει 

να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις-μετακινήσεις αυτόματα 
 

  

Εμφάνιση της επίδρασης κάθε μετακίνησης διδακτικής ώρας στο Πρόγραμμα 

πριν αυτή γίνει αποδεκτή.  
  

Δυνατότητα βίαιης αναγκαστικής μετακίνησης μιας διδακτικής ώρας από μια 

θέση σε μία άλλη  
  

Μεταβολή του Καθηγητή, του Μαθήματος ή της Αίθουσας μιας δοσμένης 

διδακτικής ώρας κατευθείαν στο αποτέλεσμα 
   

Δυνατότητα κλειδώματος ωρών και τοποθέτησης απαγορεύσεων ωραρίου 

κατευθείαν στο αποτέλεσμα  
  

Ειδικές Λειτουργίες (Επιλογές, Εξετάσεις & Αντικαταστάσεις)** ΜΟΝΟ Εκδ. Options 

Αυτόματη δημιουργία των Τμημάτων των Μαθημάτων Επιλογής, σύμφωνα με 

τις Επιλογές των Μαθητών (ΜΟΝΟ Εκδ. Options) 
 

 
 

Αυτόματη δημιουργία του Προγράμματος Εξετάσεων, σύμφωνα με τις 

Επιλογές των Μαθητών (ΜΟΝΟ Εκδ. Options) 
 

 
 

Αντικατάσταση απόντων Καθηγητών και τήρηση αρχείου αντικαταστάσεων-

απουσιών (ΜΟΝΟ Εκδ. Options) 
 

 
 

Εκτυπώσεις & Εξαγωγές 

Μεταφορά των δεδομένων και του προγράμματος στο Word και Excel με απλή 

αντιγραφή - επικόλληση  
  

Εξαγωγή των δεδομένων και του προγράμματος σε Αρχεία Text 
 

  

Παραμετρικές Εκτυπώσεις Ατομικών Προγραμμάτων ανά Καθηγητή-Τμήμα-

Αίθουσα-Μαθητή  
  

Παραμετρικές Εκτυπώσεις Συνολικών Προγραμμάτων 
 

  

Δημιουργία Εκθέσεων και Εκτυπώσεων Ελέγχου των Δεδομένων 
 

  

Βοηθητικό Υλικό & Υπηρεσίες 

Πλήρες Εγχειρίδιο Χρήσης και Οθόνες Βοήθειας 
 

  

Τεχνική ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ μέσω Internet και Τηλεφώνου 
 

  

Εγγύηση - Συντήρηση 

1 έτος ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ με Αναβαθμίσεις (Upgrades) 
 

  

ΕΓΓΥΗΣΗ επιστροφής αντιτίμου 30 ημερών 
 

  

Εικόνα 29: Πίνακας χαρακτηριστικών των εκδόσεων ωρολογίων της Antinoos 



73 

 

Όρια Προγράμματος 

Ημέρες 28 

Διδακτικές Ώρες Ημερησίως 24 

Καθηγητές, Τμήματα, 

Μαθήματα, Αίθουσες (Pro/Opt) 
500 

Καθηγητές, Τμήματα, 

Μαθήματα, Αίθουσες (Std/Adv) 
250 

Σύνολο Διδακτικών Περιόδων (Opt) > 1200 

Σύνολο Διδακτικών Περιόδων (Pro) > 800 

Σύνολο Διδακτικών Περιόδων (Adv) > 400 

Σύνολο Διδακτικών Περιόδων (Std) < 400 
 

Ενδεικτικοί χρόνοι  

δημιουργίας Προγράμματος  

σε Pentium 3.06 GHz 

100 Διδακτικές Ώρες 0.5 sec 

300 Διδακτικές Ώρες 18 sec 

600 Διδακτικές Ώρες 50 sec 

1400 Διδακτικές Ώρες 4.2 min 

Εικόνα 31: Ταχύτητα του Antinoos 

 

Εικόνα 30: Όρια του ωρολογίου Antinoos 

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα Antinoos λαμβάνει υπόψη τις παρακάτω παραμέτρους: 

 Καθηγητές, Τάξεις & Τμήματα. 

 Αίθουσες & χωρητικότητα Αιθουσών. 

 Συνδιδασκαλίες και χωρισμοί Τμημάτων σε πολλαπλά επίπεδα. 

 Συνδιδασκαλίες Καθηγητών. 

 Ώρες και Μαθήματα κάθε Καθηγητή με κάθε Τμήμα. 

 Περιορισμοί Ωραρίου (Καθηγητών-Τμημάτων-Αιθουσών-Μαθητών-Σχολείου). 

 

 

Εικόνα 32: Καρτέλα Σχέσεις του ωρολογίου Antinoos 
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Στην Εικόνα 32 φαίνεται η καρτέλα του ωρολογίου antinoos με τις σχέσεις 

δεδομένων, οι οποίες μπορούν να καθορίζουν: 

 σε ποιά Αίθουσα κάνει Μάθημα ένας Καθηγητής με ένα Τμήμα. 

 σε ποιό Τμήμα κάνει Μάθημα ένας Μαθητής ή μια Ομάδα Μαθητών. 

 ποιά Τμήματα δεν κάνουν Μάθημα συγχρόνως. 

 ποιός Καθηγητής διδάσκει ποιά Μαθήματα. 

 Ποιο κτήριο βρίσκεται σε άλλη αίθουσα. 

Γενικά οι σχέσεις δεδομένων του ωρολογίου της antinoos είναι ελάχιστες σε σχέση με 

τις 60 διαφορετικές σχέσεις καρτών που έχει το aSc Timetables. 

Σχετικά με τον έλεγχο δεδομένων το ωρολόγιο antinoos υπόσχεται πολλαπλούς 

ελέγχους συμβατότητας δεδομένων πριν και μετά την επεξεργασία τους. 

Το λογισμικό χρειάζεται εισαγωγή δεδομένων πριν ξεκινήσει να ψάχνει τη λύση στο 

πρόβλημα χρονοπρογραμματισμού. Για αυτό ο χρήστης πρέπει να ορίσει τις αρχικές 

συνθήκες πριν συνεχίσει στην επεξεργασία του ωρολογίου προγράμματος. Τα βήματα που 

πρέπει να ορίσει για αυτό είναι τα εξής: 

 Προκαθορισμός διδακτικών ωρών σε θέσεις πριν την επεξεργασία. 

 Δυνατότητα επεξεργασίας νέου ολοκληρωμένου Προγράμματος. 

 Δυνατότητα επεξεργασίας μερικού Προγράμματος με αρχικές συνθήκες. 

 Δυνατότητα επεξεργασίας μόνο των Συνδιδασκαλιών του Προγράμματος. 

 Ικανοποίηση περιορισμών Ωραρίου, συνεχομένων διώρων, τριώρων κλπ. 

 Ισοκατανομή των διδασκομένων αντικειμένων σε εβδομαδιαία βάση. 

 Αυτόματη διόρθωση σφαλμάτων. 

Όσον αφορά στην εμφάνιση του αποτελέσματος του ωρολογίου, το Πληροφοριακό 

Σύστημα της εταιρίας antinoos  μπορεί να παράγει: 

 Ατομικό Πρόγραμμα ανά Καθηγητή-Τμήμα-Αίθουσα-Μαθητή. 

 Συνολικό Πρόγραμμα (Καθηγητών-Τμημάτων-Αιθουσών-Μαθητών). 

Το ωρολόγιο antinoos παρέχει τις εξής αυτόματες βελτιστοποιήσεις προγραμμάτων: 

 Αυτόματη ελαχιστοποίηση κενών ωρών Καθηγητών & Τμημάτων. 

 Βελτιστοποίηση ημερήσιας κατανομής ωρών Καθηγητών & Τμημάτων 

 Βελτιστοποίηση ανά περίοδο κατανομής ωρών Καθηγητών & Τμημάτων. 

 Βελτιστοποίηση της κατανομής των συνεχόμενων ωρών των Καθηγητών. 

 Ελαχιστοποίηση της χρήσης των Αιθουσών, απελευθέρωση Αιθουσών. 

 Αντικατάσταση απόντος Καθηγητή και επεξεργασία του Προγράμματος. 



75 

 

Στη συνέχεια φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο βλέπει ο χρήστης της εφαρμογής την 

κατανομή των κενών των εκπαιδευτικών. Η καρτέλα καθορίζει τον αριθμό των κενών που 

έχει συνολικά κάθε καθηγητής, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί: 

 

 

Εικόνα 33: Κατανομή κενών στο ωρολόγιο antinoos 

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της εταιρίας antinoos φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

 

Εικόνα 34: Ωρολόγιο πρόγραμμα της εταιρίας antinoos 
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Η επεξεργασία του ωρολογίου προγράμματος antinoos μπορεί να γίνει από τον 

χρήστη με με τους παρακάτω τρόπους: 

 Επέμβαση στην λύση και τροποποίηση μετά την δημιουργία της. 

 Αυτόματη υπόδειξη για το πού μετακινείται μία διδακτική ώρα. 

 Εμφάνιση της επίδρασης κάθε μετακίνησης διδακτικής ώρας στο πρόγραμμα. 

 Βίαιη αναγκαστική μετακίνηση μιας διδακτικής ώρας από μια θέση σε άλλη. 

 Κλειδώματα ωρών και απαγορεύσεις ωραρίου στο αποτέλεσμα. 

 Διαδικασία βήμα προς βήμα αναίρεσης των μεταβολών. 

Στην επόμενη εικόνα φαίνεται το γραφικό περιβάλλον του ωρολογίου προγράμματος 

της antinoos. Από αυτήν την καρτέλα μπορούν να ρυθμιστούν διάφορες παράμετροι όπως: 

 Το είδος της γραμματοσειράς και το μέγεθός της, 

 Το εύρος της στήλης των ονομάτων των καθηγητών σε εκατοστά, 

 Το πλήθος των χαρακτήρων που θα μπορούν να εκτυπώνονται από τα ονόματα, 

 Το εύρος των επόμενων στηλών, δηλαδή των ωρών διδασκαλίας σε εκατοστά, 

 Το πλήθος των χαρακτήρων που θα τυπώνονται σε κάθε στήλη ωρών διδασκαλίας, 

 Οι γραμμές που επιθυμεί ο χρήστης να περιλαμβάνονται σε κάθε σελίδα, 

 Οι ημέρες που επιθυμεί να περιλαμβάνονται σε μια σελίδα και 

 Αν θέλει να είναι κάθετος ή οριζόντιος ο προσανατολισμός του προγράμματος. 

 

 

Εικόνα 35: Καρτέλα Έκθεση του ωρολογίου προγράμματος της antinoos 
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Οι δυνατότητες που προσφέρει στους χρήστες του λογισμικού της η εταιρία antinoos 

για εκτυπώσεις και για εξαγωγή του ωρολογίου προγράμματος αναφέρονται επιγραμματικά 

στην παρακάτω λίστα: 

 Μεταφορά του προγράμματος στο Word, Excel με αντιγραφή-επικόλληση. 

 Εξαγωγή του προγράμματος σε Αρχείο Text. 

 Εκτυπώσεις Προγραμμάτων ανά Καθηγητή-Τμήμα-Αίθουσα-Μαθητή. 

 Παραμετρικές Εκτυπώσεις Συνολικών Προγραμμάτων. 

 Εκτύπωση Έκθεσης Ελέγχου συμβατότητας των δεδομένων. 

Η ταχύτατη επεξεργασία, δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας περισσότερων ωρολογίων 

προγραμμάτων του ενός, βελτίωσης με αυτόματες ή χειροκίνητες διαδικασίες και επιλογής 

του καλύτερου ωρολογίου. Η Advanced έκδοση έχει το πλεονέκτημα να διαχειρίζεται μέχρι 

και 800 διδακτικές ώρες του σχολείου συνολικά, ενώ η Option ανταποκρίνεται μέχρι και σε 

2000 συνολικές διδακτικές ώρες. Ωστόσο, αυτό το πληροφοριακό σύστημα ωρολογίων 

προγραμμάτων έχει τον περιορισμό ότι όπως φαίνεται στον αναλυτικό επισυναπτόμενο 

πίνακα δεν δίνει κάποιες δυνατότητες στην έκδοση standard, ενώ μερικά εξαιρετικά 

πλεονεκτήματα δίνονται μόνο από την ακριβότερη έκδοση Option. 

Η εταιρία antinoos προσφέρει τηλεφωνική υποστήριξη για άμεση βοήθεια σε σχέση 

με τη χρήση του πληροφοριακού της συστήματος αυτόματης δημιουργίας ωρολογίου 

προγράμματος, έχοντας στη διάθεση των σχολείων τηλεφωνικό κέντρο για την εξυπηρέτησή 

τους. Επιπλέον παρέχει τη δυνατότητα αποστολής e-mail στην ομάδα τεχνικής υποστήριξης 

για να μπορέσει το σχολείο να προσαρμόσει το πρόγραμμα στις ιδιαιτερότητές του και να 

«τρέξει» για πρώτη φορά το λογισμικό (antinoos.odigies, 2019). Στη συνέχεια το 

Πληροφοριακό Σύστημα δίνει τη δυνατότητα να γίνονται διαρκείς βελτιώσεις μέχρι που να 

προκύψει ένα αποδεκτό ωρολόγιο πρόγραμμα για χρήση. 

 

2.11.1 Ιδιαίτερες δυνατότητες του ωρολογίου της antinoos και κριτική 

Στη διάρκεια της χρονιάς, μπορεί να προκύψουν ανάγκες για τροποποιήσεις Αν 

απουσιάζουν καθηγητές και ο χρήστης επιθυμεί να απαλειφθούν τα κενά που δημιουργούνται 

στο πρόγραμμα των τμημάτων, πρέπει να επιλέξει του απόντες καθηγητές και να κάνει κλικ 

στο πλήκτρο Σύνταξη Ημερήσιου Προγράμματος. Τότε το λογισμικό ξεκινά την αναζήτηση 

αυτόματης κάλυψης των ωρών των απόντων καθηγητών για να "ωθήσει" τις τελευταίες ώρες 

των Τμημάτων προς τις πρώτες ώστε να καλύψει τα κενά τους. Ο χρήστης μπορεί να εξάγει 

το τροποποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα σε ένα αρχείο Excel, όπου θα περιέχονται μόνο τα 

προγράμματα των καθηγητών και των τμημάτων που περιλαμβάνονται στις αλλαγές. 

http://www.antinoos.gr/Docs/orotutgr.pdf
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Το πληροφοριακό σύστημα της Antinoos έχει τη δυνατότητα να εναλλάσσει αμοιβαία 

τις ώρες μεταξύ τους, αν ο χρήστης επιλέξει μια κάρτα με το ποντίκι και ορίσει που θέλει να 

τοποθετηθεί. Τότε αυτόματα η δεύτερη κάρτα παίρνει τη θέση της πρώτης κάρτας στον 

πίνακα του ωρολογίου προγράμματος που επεξεργάζεται ο χρήστης. 

Επίσης, το λογισμικό διαθέτει διαφορετικές ενδείξεις για κάθε κατάσταση ή 

επιθυμητή λειτουργία / παρέμβαση. Για παράδειγμα υπάρχει: 

 Ένδειξη επιτρεπτής θέσης χωρίς αύξηση των συνολικών κενών, ούτε αυξομείωσης 

των κενών κανενός καθηγητή.  

 Ένδειξη επιτρεπτής θέσης χωρίς αύξηση των συνολικών κενών, με αυξομείωση όμως 

των κενών κάποιων (τουλάχιστον 2) καθηγητών. 

 Ένδειξη επιτρεπτής θέσης μόνο για αμοιβαία εναλλαγή των μαθημάτων. 

 Ένδειξη μη επιτρεπτής θέσης λόγω χρονικής απαγόρευσης κάποιου εμπλεκόμενου. 

 Ένδειξη μη επιτρεπτής θέσης λόγω κλειδώματος ώρας κάποιου εμπλεκόμενου. Για να 

μετακινήσει ο χρήστης την ώρα πρέπει να κάνει κλικ πάνω της, να σύρει το ποντίκι 

χωρίς να αφήσει το αριστερό του πλήκτρο και να την αφήσει στη θέση που επιθυμεί 

(drag & drop). 

 Το παράθυρο της λίστας αλλαγών δείχνει ποιές μετακινήσεις αναλυτικά έχουν γίνει 

για να πραγματοποιηθεί αυτή η αλλαγή. Το παράθυρο των αλλαγών αυξάνει τον 

μετρητή των αλλαγών κατά ένα. Ο χρήστης μπορεί να αποδεχτεί ή απορρίψει την 

αλλαγή στο παράθυρο αλλαγών. Την αποδοχή ή την απόρριψη έχει τη δυνατότητα να 

την κάνει και αφού έχει πραγματοποιήσει κι άλλες αλλαγές. 

 Μία άλλη πιθανή αλλαγή είναι η εναλλαγή μαθήματος μιας ώρας με το μάθημα μιας 

άλλης ώρας, που γίνεται κάνοντας κλικ σε μία ώρα στην οποία ο χρήστης θέλει να 

αλλάξει το μάθημα και δεξί κλικ πάνω της. Οι επιτρεπτές θέσεις για τις οποίες 

επιτρέπεται να γίνει εναλλαγή μαθήματος είναι αυτές που ο καθηγητής κάνει μάθημα 

με το ίδιο τμήμα αλλά διαφορετικό μάθημα και η εφαρμογή της antinoos τις μαρκάρει 

για ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες ώρες του πίνακα.. 

Το πληροφοριακό Σύστημα της Antinoos έχει αρκετές δυνατότητες, χωρίς να μπορεί 

να ανταγωνιστεί το aSc Timetables, τουλάχιστον στα πολύ καλά του γραφικά και στις πολλές 

σχέσεις καρτών που διαθέτει. Επίσης, όπως φαίνεται από το εγχειρίδιο χρήσης του ωρολογίου 

της εταιρίας antinoos, δεν υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής προγραμμάτων εφημεριών. 

Ωστόσο, παρέχει και άλλα διοικητικά πληροφοριακά Συστήματα, όπως το Αβάκιο που είναι 

σύστημα διαχείρισης μαθητολογίου εκπαιδευτηρίων, το Ίχνωρ και το e-ΜΠΛΟΚΑΚΙ. 
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2.12 ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Σε αυτό το πληροφοριακό σύστημα θεμελιώδης μονάδα είναι η ανάθεση, δηλαδή το 

μοναδικό ζευγάρι (τμήμα/μάθημα) (SHsoft, 2019). Πρόκειται για απλό πληροφοριακό 

σύστημα που διατίθεται αρχικά χωρίς χρέωση Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να το κατεβάσει 

στον υπολογιστή του, να δοκιμάσει τις λειτουργίες του και αν ο επιθυμήσει να το αγοράσει 

καταβάλλοντας ένα πολύ μικρό αντίτιμο. 

Αν και δεν έχει τις δυνατότητες ακριβών εμπορικών Πληροφοριακών Συστημάτων, 

όπως το aSc Timetables ή το antinoos, έχει αρκετούς περιορισμούς για να εφαρμόσει ο 

χρήστης. Παρακάτω περιγράφονται επιγραμματικά οι ελαστικοί και οι ανελαστικοί 

περιορισμοί: 

 

2.12.1 Ανελαστικοί περιορισμοί 

 Περιορισμοί στις ώρες/ημέρες λειτουργίας των τμημάτων. 

 Περιορισμοί στις ώρες/ημέρες που είναι διαθέσιμοι οι καθηγητές. 

 Περιορισμοί στις ώρες/ημέρες λειτουργίας των αναθέσεων. 

 Περιορισμοί στις ώρες/ημέρες που είναι διαθέσιμες αίθουσες. 

 Συνδιδασκαλίες αναθέσεων (Παράλληλη λειτουργία ομάδας μαθημάτων). 

 Αναθέσεις που δεν πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα. 

 Αναθέσεις που δεν πρέπει να λειτουργούν την ίδια ημέρα. 

 Συμμετοχή (ή κενό) δεύτερου καθηγητή σε μία ανάθεση. 

 Όταν ένας καθηγητής διδάσκει, ένας άλλος να μη διδάσκει. 

 Όταν μια ανάθεση λειτουργεί, ένα άλλο τμήμα να μη λειτουργεί. 

 Όταν ένα τμήμα λειτουργεί, ένα άλλο τμήμα δε λειτουργεί. 

 

2.12.2 Ελαστικοί περιορισμοί 

 Ένας καθηγητής διδάσκει σε συγκεκριμένη μέρα συγκεκριμένο πλήθος ωρών. 

 Συνεχόμενες αναθέσεις. 

 Διασπορά των ωρών ενός μαθήματος στις ημέρες της εβδομάδας. 

 Να μη γίνονται όλες οι ώρες ενός μαθήματος στο τέλος του ωραρίου. 

 

Οι ελαστικοί περιορισμοί αφορούν απλά στις προτιμήσεις των καθηγητών, αν 

μπορούν να ικανοποιηθούν, ενώ οι ανελαστικοί περιορισμοί πρέπει να τηρηθούν, είναι 

σημαντικοί και επομένως απαράβατοι για το λογισμικό που βγάζει το ωρολόγιο πρόγραμμα. 

Στην Εικόνα 36 φαίνεται πώς είναι η εμφάνιση του ωρολογίου προγράμματος αυτού του ΠΣ. 

http://www.shsoft.gr/SHSchool/SHSchoolFrames.htm
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Εικόνα 36: Η εμφάνιση του ωρολογίου προγράμματος Ωρολόγια Προγράμματα 

 

2.12.3 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του Ωρολόγια Προγράμματα 

Αποτελεί πλεονέκτημα του Πληροφοριακού Συστήματος ότι όταν πρόκειται να λείψει 

ένας ή περισσότεροι καθηγητές, μία ή περισσότερες ημέρες το Ωρολόγια Προγράμματα 

μπορεί να απαλείψει τα κενά που προκύπτουν στο πρόγραμμα των μαθητών, κλειδώνοντας 

τις μέρες που παραμένουν αναλλοίωτες. Επίσης παράγει 12 πολυπαραμετρικές εκτυπώσεις. 

Τα κύρια μειονεκτήματα του ΠΣ είναι ότι δεν μπορεί να παράγει Δελτίο Κίνησης 

καθηγητών και πρόγραμμα εφημεριών, δε βγάζει ομοιόμορφο πρόγραμμα για τους καθηγητές 

ούτε μειώνει τα κενά τους, απαιτώντας μεγάλες και χρονοβόρες διορθώσεις χειροκίνητα. 

 

2.13 WROLOGIO PROGRAMMA 

Εξάγει αυτόματα περισσότερες από μια πλήρεις λύσεις, χάρη στους μοναδικούς 

παγκοσμίως αλγορίθμους που χρησιμοποιεί. Το πρόγραμμα παρακάμπτει τον γνωστό κανόνα 

ότι ένας αλγόριθμος δίνει πάντα την ίδια έξοδο που αντιστοιχεί στην ίδια είσοδο. Κάθε φορά 

μπορεί να δίνει 255 διαφορετικά ολοκληρωμένα προγράμματα, οπότε υπάρχει το 

χαρακτηριστικό πλεονέκτημα της επιλογής του επιθυμητού ωρολογίου προγράμματος μεταξύ 

πολλών που παράγει το λογισμικό (wrologio, 2018). 

Έχει τη δυνατότητα να εξάγει τις λύσεις σε HTML, ώστε να ανοίγουν σε κάθε 

υπολογιστή που διαθέτει web browser, αλλά το μειονέκτημά του είναι ότι δεν εξάγει το 

πρόγραμμα σε excel και δεν βγάζει πρόγραμμα εφημεριών. 

http://www.schrdev.com/wrologio_programma.html
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2.14 UNTIS 

Πρόκειται για εμπορικό Πληροφοριακό Σύστημα και κατά συνέπεια είναι ένα κλειστό 

λογισμικό, το οποίο δίνει τη δυνατότητα δοκιμής για ένα μικρό διάστημα. Το Untis είναι ένα 

λογισμικό διαθέσιμο σε πάνω από 20 γλώσσες. Κατέχει 30 χρόνια λειτουργίας και δημιουργεί 

ωρολόγια προγράμματα για κάθε τύπο σχολείου (Untis, 2019). 

Τα πλεονεκτήματά του σε σχέση με το FET είναι ότι βασίζεται σε ένα ισχυρό 

αλγόριθμο ο οποίος υλοποιεί ένα ωρολόγιο πρόγραμμα σε σύντομο χρονικό διάστημα και ότι 

έχει και διαδικτυακή έκδοση, δηλαδή ο χειρισμός του μπορεί να γίνει από οπουδήποτε μέσω 

ενός web browser και μπορεί να χειριστεί χρονοδιαγράμματα μαθητών ή φοιτητών. 

Τα μειονεκτήματά του είναι ότι: πρόκειται για εμπορικό λογισμικό και ότι μέχρι το 

2018 (Εικόνα 37) δεν υποστήριζε την ελληνική γλώσσα (Ορφανίδου Ελένη, 2012) 

 

 

Εικόνα 37: Αρχική καρτέλα μενού του Untis στην αγγλική γλώσσα 

 

Φαίνεται στην έκδοση του 2019 η αυστριακή εταιρία που προωθεί το Untis έχει κάνει 

άνοιγμα στην ελληνική αγορά (Εικόνα 38) ονομάζοντας το προϊόν της Untis Express 2019 

(UntisExpress, 2019). Η εταιρία Untis Gruber & Petters μέσα από την ελληνική της 

ιστοσελίδα, η οποία φαίνεται ότι ακόμα δεν υποστηρίζει πλήρως την ελληνική γλώσσα, 

προβάλει ότι το προϊόν της είναι πολύ εύκολο στη χρήση με ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον για 

τον χρήστη. Έχει οδηγό καταχώρησης δεδομένων, που βοηθάει να καταχωρηθούν τα βασικά 

δεδομένα του σχολείου και περιορισμοί για καθηγητές, μαθήματα και τμήματα. Διαθέτει 

flash demo και λεπτομερή βοήθεια στο διαδίκτυο με το πάτημα ενός κουμπιού. 

https://www.untis.at/HTML/start.php
http://www.school-timetabling.com/online_bestellen_1.php?lang=GR
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Εικόνα 38: Αρχική Καρτέλα μενού του Untis Exspress 2019 στην ελληνική γλώσσα 

 

Η Untis Gruber & Petters διαφημίζει το ευέλικτο λογισμικό της που βγάζει πολλαπλά 

προγράμματα, .ώστε να επιλεχθεί το καλύτερο. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης της 

σημαντικότητας κάθε περιορισμού ώστε να γνωρίζει το Πληροφοριακό Σύστημα ποιο 

κριτήριο θα μπορούσε να παραβλεφθεί, αν χρειαστεί και ποια κριτήρια είναι απαραίτητο να 

τηρηθούν οπωσδήποτε (σκληροί και μαλακοί περιορισμοί σε διαβάθμιση – Εικόνα 39). 

 

 

Εικόνα 39: Καρτέλα περιορισμών του Untis Express 2019 

 

Όταν το Untis Express 2019 δημιουργήσει το ωρολόγιο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 

40, ο χρήστης μπορεί να κάνει εκτύπωση συνολικών ή ατομικών προγραμμάτων, επισκόπηση 

των προγραμμάτων, εξαγωγή σε HTML και δημοσίευση στην αρχική σελίδα του σχολείου. 
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Εικόνα 40: Εμφάνιση συνολικού ωρολογίου προγράμματος του Untis Express 2019 

 

Μια άλλη δυνατότητα του Untis Express 2019 είναι ο προγραμματισμός 

αναπληρώσεων (Εικόνα 41) μέσω του οποίου η εφαρμογή υποδεικνύει ποιος καθηγητής είναι 

διαθέσιμος για αναπλήρωση αν ένας καθηγητής είναι άρρωστος ή απουσιάζει για 

οποιονδήποτε άλλο λόγο. Εμφανίζει ποιοι καθηγητές έχουν κενό, στην περίπτωση που μια 

τάξη έχει πάει εκδρομή. Δίνει λύσεις για να μπορέσει να γίνει η αναπλήρωση, 

παρουσιάζοντας μάλιστα στατιστική επισκόπηση όλων των προβλεπόμενων αναπληρώσεων. 

 

 

Εικόνα 41: Καρτέλα προγραμματισμού αναπληρώσεων του Untis Express 2019 

 
Επειδή τα σχολικά προγράμματα είναι απαιτητικά, η εταιρία του Untis Express 

φροντίζει να παρέχει υποστήριξη από ειδικούς στην περίπτωση που υπάρχουν απορίες ή 

συγκρούσεις μεταξύ των περιορισμών που έχουν τεθεί. Το σχολείο μπορεί να επιλέξει αν θα 

αγοράσει μόνο το Untis Express 2019 ή θα συμπεριλάβει και τον Προγραμματισμό 

αναπληρώσεων 2019 στην αγορά του. Επίσης, η πλήρης έκδοση του Untis Express 2019, η 

οποία υποστηρίζει σχολεία που έχουν πάνω από 350 μαθητές, κοστίζει  πολύ περισσότερο. 
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Παράλληλα, η εταιρία χρεώνει και το σύμφωνο συντήρησης, που περιλαμβάνει τις 

ενημερώσεις και την τεχνική υποστήριξη. Αυτό το κόστος δεν πληρώνεται τον πρώτο χρόνο, 

που το σχολείο πληρώνει το κόστος της αγοράς, αλλά από την επόμενη χρονιά χρεώνεται μια 

φορά τον χρόνο μόλις εκδοθεί το νέο units express. 

Το γεγονός ότι η ελληνική ιστοσελίδα της Untis Gruber & Petters είναι ακόμα υπό 

κατασκευή φαίνεται από το ότι το flash demo και το εγχειρίδιο χρήσης εξακολουθεί να είναι 

στην αγγλική γλώσσα. (UntisExpress.flash_demo, 2019). Επίσης, αν πατήσει κανείς στο 

Untis 2019, όπου λέει «Για μεγάλα σχολεία με δύσκολες απαιτήσεις σας αποστέλλουμε την 

πλήρη έκδοση του Untis» τον παραπέμπει στην κύρια ιστοσελίδα της εταιρίας στην αγγλική 

γλώσσα. Ωστόσο, τα video που περιλαμβάνει το flash demo (ακόμα κι αν είναι στην αγγλική 

γλώσσα) είναι πολύ εντυπωσιακά και δείχνουν πόσο εύκολο και ευχάριστο είναι στη χρήση. 

Παρακάτω φαίνεται ένα στιγμιότυπο ωρολογίου προγράμματος από το Untis (Εικόνα 42). 

 

 

Εικόνα 42: Ωρολόγιο πρόγραμμα στο Untis Express 2019  

http://www.school-timetabling.com/flash_demos.php?lang=GR
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2.15 FET 

To FET (Free Timetabling Software)  αποτελεί ένα ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού 

κώδικα γραμμένο στη γλώσσα C++, για την αυτόματη δημιουργία ωρολογίου προγράμματος 

για κάθε τύπου εκπαιδευτικό ίδρυμα (FET, 2018; FETmanual, 2018; FETodigies, 2018). Έχει 

μονάδα προγραμματισμού το μάθημα και όχι το τμήμα και αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα. 

Υστερεί μόνο στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Όμως, αποζημιώνει τον χρήστη επειδή 

τρέχει με άπειρους περιορισμούς. 

Το FET λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα που εισάγει ο χρήστης, όπως συντελεστές 

βαρύτητας μαθημάτων, αριθμό διαθέσιμων καθηγητών ανά τμήμα, εξάγει το πρόγραμμα 

μαθημάτων ενός σχολείου με τη χρήση γενετικού αλγορίθμου, που είναι γρήγορος και 

εξαιρετικά αποτελεσματικός. Έχει τη δυνατότητα να επιλύσει ένα δύσκολο πρόγραμμα σε 5 

με 20 λεπτά, ενώ πιο εύκολα προγράμματα μπορούν να επιλυθούν μέσα σε δευτερόλεπτα. Για 

υπερβολικά δύσκολα προγράμματα η επίλυση μπορεί να διαρκέσει ακόμα και ώρες. Στις 10 

Απριλίου 2018 ενσωματώθηκε στην έκδοση FET 5.35.6 η πλήρης ελληνική μετάφραση της 

εφαρμογής από τον Βαγγέλη Καραφυλλίδη, οπότε έγινε προσιτή η χρήση του (pde, 2019). 

Το Πληροφοριακό Σύστημα δε χρειάζεται εγκατάσταση στον υπολογιστή του χρήστη. 

Εκτελείται σ` οποιοδήποτε εγγράψιμο μέσο όπως USB μονάδες. Η αναβάθμιση της έκδοσης 

του λογισμικού γίνεται αυτόματα μέσω διαδικτύου. Υποστηρίζει τη δυνατότητα να τρέξει σε 

όλα τα γνωστά λειτουργικά συστήματα, όπως GNU/Linux, Mac OS X & similar OS's καθώς 

και τα Microsoft Windows. 

H διαδικασία ξεκινά με τον χρήστη να εισάγει δεδομένα σχετικά με το ίδρυμα και το 

πρόγραμμα που επιθυμεί να δημιουργηθεί από το FET, στην καρτέλα Αρχείο (Εικόνα 43). 

 

 

Εικόνα 43: Αρχείο (File) στο FET 

https://lalescu.ro/liviu/fet
http://marvelsoft.co.in/wp/wp-content/uploads/2012/03/Creating-Time-Table-in-FET.pdf
https://www.labschool.gr/lab-software/fet-timetables-schools.html
https://www.pde.gr/index.php?topic=34356.0
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Στην εισαγωγή των δεδομένων υπάρχουν θεωρητικά κάποια όρια που σχετίζονται με 

τη μνήμη. Υπάρχει η δυνατότητα όμως κάποιος να τα προσαρμόσει με μια ειδική έκδοση. 

Στην καρτέλα Data πρέπει να εισαχθούν πληροφορίες για τις ώρες και μέρες του 

προγράμματος, τα μαθήματα που διδάσκονται, τα τμήματα, τους καθηγητές και τις αίθουσες. 

Για το αρχείο εισόδου χρησιμοποιείται μία ευέλικτη μορφή XML επιτρέποντας την 

επεξεργασία από ένα πρόγραμμα ή χειροκίνητα (Χριστονάσης Αντώνιος, 2018). Τα δεδομένα 

(Data) εισάγονται από την παρακάτω καρτέλα (Εικόνα 44) 

 

 

Εικόνα 44: Καρτέλα Δεδομένα (Data) στο FET 

 

Στη συνέχεια ο υπεύθυνος για το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου πρέπει να 

εισάγει τους περιορισμούς σχετικούς με χρόνο, με βάση τους οποίους το FET θα 

δημιουργήσει το χρονοδιάγραμμα. Αυτό μπορεί να γίνει από την καρτέλα Χρόνος (Time), 

που φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 45). 

 

 

Εικόνα 45: Καρτέλα Χρόνος (Time) στο FET 
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Από την επόμενη καρτέλα (Εικόνα 46) εισάγονται οι περιορισμοί σχετικά με τον χώρο. Από 

το μενού του Χώρου (Space) μπορεί ο χρήστης του FET να επιλέξει να δηλώσει κάτι για τα κτήρια 

(buildings) ή για τις αίθουσες διδασκαλίας (rooms). 

 

 

Εικόνα 46: Επιλογή κτηρίων (buildings) ή αιθουσών (rooms) στο FET 

 
 Στην Εικόνα 47 απεικονίζεται και η καρτέλα Χώρος (Space) από την οποία γίνονται οι 

σχετικές καταχωρήσεις για τις αίθουσες διδασκαλίας ή τα κτήρια. 

 

 

Εικόνα 47: Καρτέλα Χώρος (Space) στο FET 

 
 Οι περιορισμοί των αιθουσών καταχωρούνται όπως φαίνεται στην εικόνα 48: 

 

 

Εικόνα 48: Καρτέλα Χώρος (Space) - Αίθουσα μη διαθέσιμη στο FET 
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Στην καρτέλα Εκπαιδευτικοί (Teachers) υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης των 

επωνύμων των εκπαιδευτικών του σχολείου, όπως φαίνεται παρακάτω στην Εικόνα 49. 

 

 

Εικόνα 49: Καρτέλα Εκπαιδευτικοί (Teachers) στο FET 

 

Το FET προσφέρει μια πληθώρα από επιλογές για εισαγωγή περιορισμών. Άλλωστε, 

αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό βήμα ώστε το συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα να 

παράγει χρονοδιαγράμματα όπως κάποιος τα επιθυμεί και αποτελεί ιδιαίτερο πλεονέκτημα 

του FET. Εξάλλου όπως έχει ήδη αναφερθεί τα προβλήματα χρονοπρογραμματισμού 

ορίζονται ως προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών. 
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Ένα πραγματικό ζήτημα που μπορεί να αντιμετωπιστεί σε μια σχολική μονάδα είναι η 

τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος όταν ένας εκπαιδευτικός απουσιάζει με άδεια. Το 

FET δίνει σε αυτή την περίπτωση μια ακόμη πολύ σημαντική επιλογή, να απενεργοποιηθούν 

οι διδασκαλίες ενός εκπαιδευτικού, που ανήκει μεν στη σχολική μονάδα αλλά οι διδασκαλίες 

του έχουν ανασταλεί την περίοδο παραγωγής του χρονοδιαγράμματος και να ενεργοποιηθούν 

και πάλι όταν αυτός επιστρέψει για να διδάξει κανονικά τα μαθήματά του. 

Παρακάτω φαίνονται αναλυτικά (Εικόνα 50) οι πολλές επιλογές που το FET 

προσφέρει για περιορισμούς δραστηριοτήτων σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. 

 

 

Εικόνα 50: Περιορισμοί για τους Εκπαιδευτικούς στο FET 

 

Επίσης, υπάρχουν αντίστοιχοι περιορισμοί για τις διδασκαλίες των μαθημάτων. 

Τέτοιου είδους κανόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την παρακάτω καρτέλα 

Περιορισμοί Χρόνου (Activities) στο FET (Εικόνα 51), στην οποία φαίνεται ένα μεγάλο 

πλήθος δυνατοτήτων που μπορεί να επιλέξει ο υπεύθυνος για το ωρολόγιο πρόγραμμα. 
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Εικόνα 51: Περιορισμοί Χρόνου για Δραστηριότητες (Activities) στο FET 

 

Αυτές οι δυνατότητες επιτρέπουν να επιλεγεί κάποια δραστηριότητα να ξεκινά 

συγκεκριμένη ώρα, κάποιες δραστηριότητες να μην επικαλύπτονται, μια δραστηριότητα να 

διεξάγεται τις επιθυμητές ώρες, κάποιοι καθηγητές, φοιτητές ή αίθουσες να μην είναι 

διαθέσιμοι κάποιες συγκεκριμένες ώρες, κάποια μαθήματα να μην γίνονται διαδοχικές μέρες 

ή να επαναλαμβάνονται μετά από 2 ή 3 μέρες καθώς και πολλές άλλες επιλογές. 

Αντίστοιχες επιλογές υπάρχουν και για τους περιορισμούς χώρου. Όλοι αυτοί οι 

περιορισμοί δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργηθούν προσαρμόσιμα προγράμματα πάνω στις 

ανάγκες του εκπαιδευτικού ιδρύματος με σκοπό να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν 

περισσότεροι εμπλεκόμενοι. Επίσης, για κάθε περιορισμό πρέπει να ορισθεί ένα ποσοστό 

(από 0% έως 100%) που καθορίζει πόσο «σκληρός» ή «μαλακός» θα θεωρείται (βλέπε 

Κεφάλαιο 1 για την έννοια των μαλακών και σκληρών περιορισμών). Να σημειωθεί σε αυτό 

το σημείο ότι οι Δραστηριότητες (Activities) στο FET είναι ένα μάθημα με συγκεκριμένη 

χρονική διάρκεια, ορισμένο καθηγητή και σπουδαστές. 



91 

 

Ουσιαστικά το FET έχει τα εξής χαρακτηριστικά (Ορφανίδου Ελένη, 2012):  

 Ο καθένας μπορεί ελεύθερα να το χρησιμοποιήσει, να το αντιγράψει, να το 

τροποποιήσει και να το αναδιανέμει όπως επιτρέπει η GNU GPL, επειδή είναι 

λογισμικό ανοιχτού κώδικα.  

 Είναι μεταφρασμένο σε Αγγλικά(ΗΠΑ), Αραβικά, Καταλανικά, Γερμανικά, Ισπανικά, 

Περσικά, Γαλλικά, Ελληνικά, Δανέζικα, Γαλικίστικα, Εβραϊκά, Ουγγρικά, 

Ινδονησιακά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Μακεδονικά, Μαλαισιακά, Ολλανδικά, 

Πολωνέζικα, Πορτογαλικά (Βραζιλίας), Ρουμανικά, Ρωσικά, Σλοβακικά, Σερβικά, 

Τούρκικα, Ουκρανικά και ατελώς μεταφρασμένο για ορισμένες ακόμα γλώσσες.  

 Ο αλγόριθμος που παράγει τα ωρολόγια προγράμματα, μπορεί να λειτουργεί εντελώς 

αυτόματα ή ημιαυτόματα επιτρέποντας στο χρήστη να ορίσει κάποια 

μαθήματα/ώρες/αίθουσες.  

 Επιτρέπει πολύ ευέλικτη δομή φοιτητών ή μαθητών οργανωμένη σε έτη, ομάδες και 

υποομάδες. Επίσης μπορούν να οριστούν άτομα (φοιτητές ή μαθητές) ως ξεχωριστά 

σύνολα, όπως φαίνεται στην παρακάτω καρτέλα (Εικόνα 52). 

 

 

Εικόνα 52: Μαθητές (students) οργανωμένοι σε έτη, ομάδες και υποομάδες 

 
Τέλος, τα παρακάτω όρια δείχνουν τις δυνατότητες του αλγορίθμου που χρησιμοποιεί: 

 Μέγιστος συνολικός αριθμός ωρών (περιόδων) ανά ημέρα: 60  

 Μέγιστος αριθμός εργάσιμων ημερών ανά εβδομάδα: 35  

 Μέγιστος συνολικός αριθμός διδασκόντων: 6000  

 Μέγιστος συνολικός αριθμός συνόλων των μαθητών ή φοιτητών: 30000  

 Μέγιστος συνολικός αριθμός μαθημάτων: 6000  

 Σχεδόν απεριόριστος αριθμός ετικετών δραστηριότητας (activity tags)  
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 Μέγιστος αριθμός δραστηριοτήτων: 30000  

 Μέγιστος αριθμός αιθουσών: 6000  

 Μέγιστος αριθμός κτηρίων: 6000  

 Δυνατότητα προσθήκης πολλαπλών διδασκόντων και φοιτητών ή μαθητών για κάθε 

δραστηριότητα  

 Ρυθμιζόμενη διάρκεια για κάθε δραστηριότητα (κάθε δραστηριότητα μπορεί να έχει 

διάρκεια 1 ώρα, 2 ώρες, 3 ώρες ή περισσότερο)  

 Μέγιστος αριθμός περιορισμών Χρόνου: 60000 

 Μέγιστος αριθμός περιορισμών Χώρου: 60000  

Ο χρήστης του Πληροφοριακού Συστήματος μετά την εισαγωγή δεδομένων και 

κανόνων ή περιορισμών, πριν επιλέξει δημιουργία χρονοδιαγράμματος πρέπει να ρυθμίσει 

δύο ακόμη παράγοντες: 

 Ο πρώτος αφορά τον χώρο εξαγωγής των παραγόμενων αρχείων. Τα αρχεία που 

δημιουργούνται από το FET έχουν κατάληξη html και ανοίγουν με τον πλοηγό του 

διαδικτύου. 

 Ο δεύτερος αφορά τον τρόπο εμφάνισης των παραγόμενων προγραμμάτων σε html. 

Υπάρχουν πέντε προκαθορισμένα επίπεδα που ορίζουν την εμφάνιση των 

προγραμμάτων. Στα περισσότερα επίπεδα η διαμόρφωση της εμφάνισης γίνεται μέσω 

ενός ειδικού αρχείου που ονομάζεται CSS. Η εμφάνιση μπορεί να τροποποιηθεί από 

τον χρήστη του Πληροφοριακού Συστήματος, ανεξαρτήτως επιπέδου, αρκεί αυτός να 

έχει γνώσεις πάνω στη διαχείριση αρχείων CSS. 

Το μόνο που απομένει πλέον μετά από όλη αυτή την καταχώρηση δεδομένων, είναι να 

ζητηθεί από το FET να δημιουργήσει το πρόγραμμα. Αυτό μπορεί να γίνει από την καρτέλα 

Χρονοδιάγραμμα (Timetable) που απεικονίζεται παρακάτω (Εικόνα 53). 

 

 

Εικόνα 53: Καρτέλα Χρονοδιάγραμμα (Timetable) στο FET 
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Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως το FET μπορεί να εξάγει τα προγράμματα και σε 

μορφές xml, και csv. Επιπρόσθετα υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων από το 

παραγόμενο πρόγραμμα και σε αρχείο του MS Excel, αλλά η διαδικασία αυτή δε γίνεται 

μέσα από το περιβάλλον του FET. Υπάρχουν σύντομες οδηγίες για τη μεταφορά των 

δεδομένων σε αρχείο του MS Excel. 

Εναλλακτικά, το FET προσφέρει επίσης τη δυνατότητα να εκτελέσει κάποιος τη 

διαδικασία παραγωγής χρονοδιαγράμματος μέσα από τη γραμμή εντολών, κάτι που δίνει 

κάποιες παραπάνω δυνατότητες παραμετροποίησης και ελέγχου πάνω στην τυχαιότητα με 

την οποία παράγονται τα χρονοδιαγράμματα μέσω επιλογής του seed number. 

Η εκτύπωση του προγράμματος γίνεται από την παρακάτω καρτέλα (Εικόνα 54). 

 

 

Εικόνα 54: Εκτύπωση Χρονοδιαγράμματος στο FET 

 

Σημαντική λειτουργία του λογισμικού είναι η παραγωγή πολλαπλών 

χρονοδιαγραμμάτων, με τα ίδια δεδομένα και κανόνες. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το 

καλύτερο από τα παραγόμενα ωρολόγια προγράμματα. 

Το FET εκτός από εξαγωγή, προσφέρει τη δυνατότητα και για εισαγωγή δεδομένων 

σε μορφή csv. Αυτό μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο αν κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα 

διαθέτει δεδομένα σε αυτή τη μορφή, κάτι που κάνει την εισαγωγή τους λιγότερο χρονοβόρα. 

Τέλος, είναι καλό να αναφερθεί το εξής. Όταν ο χρήστης εισάγει τα δεδομένα και τους 

περιορισμούς που επιθυμεί, μπορεί να τα αποθηκεύσει όλα αυτά σαν ένα αρχείο FET. Τα 

αρχεία FET είναι στην ουσία αρχεία μορφής xml. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, αν ο χρήστης 

θελήσει να επεξεργαστεί αυτές τις πληροφορίες εκτός του γραφικού περιβάλλοντος. 
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2.15.1 Ο Αλγόριθμος του FET 

O αλγόριθμος ξεκίνησε το 2002 με έναν γενετικό αλγόριθμο, ο οποίος αποδείχθηκε 

αργός και μπορούσε να λύσει μόνο εύκολα προγράμματα. Αρχικά αναπτύχθηκε από τον 

Liviu Lalescu, τον δημιουργό του FET. Το 2006 στην ομάδα προστέθηκε o Volker Dirr, ένας 

χρήστης του FET, του οποίου τα δεδομένα ο παλιός αλγόριθμος αδυνατούσε να επιλύσει. 

Πλέον πιστεύεται ότι μαζί ανέπτυξαν τον τωρινό ευρετικό αλγόριθμο.  

Έτσι, από το 2007 το FET χρησιμοποιεί τον νέο προηγμένο του αλγόριθμο, ο οποίος 

είναι γρήγορος κι έχει τη δυνατότητα να λύνει εξαιρετικά δύσκολα χρονοδιαγράμματα. Ο 

αλγόριθμος ονομάστηκε από τους δημιουργούς του «αναδρομική εναλλαγή» ή ίσως 

«επαναλαμβανόμενη εναλλαγή» (recursive swapping). Σύμφωνα με τους δημιουργούς του 

πιθανότατα σχετίζεται μ' έναν αλγόριθμο που ονομάζεται «αλυσίδα εκτίναξης» (ejection 

chain). Επίσης, αναφέρουν πως κατά πάσα πιθανότητα ακολουθεί μια παρόμοια διαδικασία 

με αυτή που θα ακολουθούσε ένας άνθρωπος που θα επιχειρούσε να παράγει το εκάστοτε 

χρονοδιάγραμμα (FET Algorithm, 2019). 

Εν συνεχεία, ενδιαφέρον είναι να παρατηρηθεί ότι ο αλγόριθμος κάνει κάποιες 

παραδοχές και «μαντεψιές» θα έλεγε κανείς, όπως είναι το πόσες επαναλήψεις θεωρείται πως 

είναι «λογικά» λίγες, ή η τοποθέτηση δραστηριοτήτων τυχαία σε κάποιους υποδοχείς χρόνου. 

Όλα αυτά δείχνουν πως ο αλγόριθμος εμπεριέχει μια υποκειμενικότητα, όπως ακριβώς και 

ένας άνθρωπος που θα επιχειρούσε να φτιάξει το χρονοδιάγραμμα. Η ομοιότητα του 

αλγορίθμου με έναν άνθρωπο που φτιάχνει ένα χρονοδιάγραμμα είναι εμφανής (δοκιμάζει να 

τοποθετήσει δραστηριότητες και αλλάζει τις θέσεις τους μέχρι να πετύχει το επιθυμητό 

αποτέλεσμα). Επίσης, κάποιες λύσεις ενδέχεται να μην είναι οι βέλτιστες, αλλά είναι λύσεις 

που βγαίνουν ταχύτατα. 

 

2.15.2 Συνοψίζοντας για τη χρήση του FET 

Το γεγονός ότι το FET είναι ένα πλήρες από κάθε άποψη λογισμικό είναι αρκετό για 

να το ανεβάσει πολύ στις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών, ώστε να το επιλέξουν και να 

δημιουργούν το ωρολόγιο πρόγραμμα στο σχολείο που υπηρετούν. Οπότε πραγματικά αξίζει 

να το δοκιμάσει κανείς, αλλά πρέπει να δώσει προσοχή στους παρακάτω παράγοντες: 

1. Ο προσανατολισμός του FET είναι η αυτοματοποιημένη επίλυση (κατάρτιση) 

ωρολογίου προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι το γραφικό του περιβάλλον δεν υποστηρίζει 

χειροκίνητες μετακινήσεις διδασκαλιών (drag and drop). 

2. Χρειάζεται αρκετός χρόνος εξάσκησης για να διερευνήσει κανείς τις λειτουργίες 

και τις δυνατότητες του λογισμικού. Πιθανώς χρειάζεται ακόμα και εβδομάδες ενασχόλησης, 
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επειδή παίζει σημαντικό ρόλο η διατύπωση του προβλήματος με όρους FET με βέλτιστο 

τρόπο. Υπό αυτή την έννοια θα πρέπει ο χρήστης να λειτουργεί περίπου με μια λογική 

διατύπωσης υπολογιστικού προβλήματος σε γλώσσα προγραμματισμού, άρα σε γενικές 

γραμμές πρέπει να έχει κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις προγραμματισμού. 

3. Αν ο χρήστης κατεβάσει το εκτελέσιμο αρχείο FET από το διαδίκτυο, θα βρει μέσα 

έναν φάκελο με παραδείγματα. Ωστόσο, το σωστό είναι να καταφέρει ο κάθε χρήστης να 

διατυπώσει το πρόβλημα του δικού του σχολείου με τον καλύτερο τρόπο. 

4. Γενικότερα στα Πληροφοριακά Συστήματα κατάρτισης ωρολογίων προγραμμάτων 

δεν πρέπει να συγχέουμε την ευκολία εισαγωγής περιορισμών (συνθηκών) με τον πραγματικό 

λόγο ύπαρξής τους. Κατ’ ουσία περιορισμοί πρέπει να τίθενται μόνο όταν είναι απαραίτητοι. 

5. Επειδή το FET δεν έχει τη δυνατότητα undo/redo (αναίρεση/επόμενη κίνηση) καλό 

είναι ο χρήστης να σώζει τη δουλειά του τακτικά. Είναι χρήσιμο πριν κάνει την εισαγωγή των 

δεδομένων και περιορισμών να έχει σημειώσεις χειρόγραφες ή εκτυπωμένες. Αυτό βοηθά 

πολύ, κυρίως σε μεγάλα σχολεία που πρέπει να γίνουν πολλοί έλεγχοι. Έτσι, ο χρήστης δε θα 

κοιτάζει επί ώρες στην οθόνη του υπολογιστή, που είναι πολύ κουραστικό για τα μάτια. 

Για πολλά προγράμματα, ιδιαίτερα αυτά που διατίθενται ελεύθερα, δημιουργούνται 

διάφορα πρόσθετα εργαλεία για τη διευκόλυνση των χρηστών. Για το FET υπάρχει ένα 

εργαλείο το οποίο δέχεται την έξοδο του FET με το δημιουργημένο χρονοδιάγραμμα και 

δημιουργεί γεγονότα που μπορούν να τοποθετηθούν σε ημερολόγιο τύπου iCal, όπως είναι το 

google calendar και το iCalendar της Apple. Επίσης υπάρχουν και κάποια «εργαλεία» ακόμη, 

ώστε να διευκολύνουν τη χρήση του προγράμματος. Αυτό συμβαίνει γιατί το FET μειονεκτεί 

ως προς το γραφικό περιβάλλον εισαγωγής των δεδομένων, κάτι που υποκινεί 

προγραμματιστές δημιουργίας λογισμικού ανοικτού κώδικα να δημιουργούν νέα βοηθητικά 

εργαλεία όταν το κρίνουν απαραίτητο (Βερύκιος Νικόλαος, 2017). 

Αν και δε βγάζει ομοιόμορφο πρόγραμμα για τους καθηγητές, δε μειώνει τα κενά 

τους, ούτε παράγει προγράμματα εφημεριών, το FET χαρακτηρίζεται ως ένα πολύ καλό 

λογισμικό για σχετικά μικρά σχολεία εφόσον οι δυνατότητές του είναι σχετικά μικρές 

σχετικά με την εισαγωγή περιορισμών, όπως αναφέρονται από τον δημιουργό του ελεύθερου 

λογισμικού στην ιστοσελίδα υποστήριξης. Αυτό σημαίνει ότι το FET δεν είναι η πιο 

κατάλληλη επιλογή για να χρησιμοποιηθεί σε Γενικά ή Επαγγελματικά με πολλούς 

εκπαιδευτικούς, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του ΓΕΛ με τις ζώνες μαθημάτων και 

του ΕΠΑΛ με τα μαθήματα Τομέων και πολλών Ειδικοτήτων. Ωστόσο, μπορεί άνετα να είναι 

αποδοτικό στην επίλυση του προβλήματος χρονοπρογραμματισμού σε Δημοτικά και 

Γυμνάσια, καθώς και σε ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
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2.16 SMILE-PERAMA 

Ο εκπαιδευτικός Βασίλης Αναγνώστου δημιούργησε αυτό το ελεύθερο λογισμικό, το 

οποίο λειτουργεί από το 1993 και υπάρχει σε DOS και Windows. Το διαθέτει δωρεάν για 

ατομική χρήση μόνο, αλλά δεν το καθιστά διαθέσιμο στο Υπουργείο Παιδείας, ώστε να το 

χορηγήσει επίσημα στα σχολεία (smile-perama, 2019) 

Το ξεχωριστό σε αυτό το λογισμικό είναι ότι είναι portable, δηλαδή δεν χρειάζεται να 

το εγκαταστήσει κάποιος στον υπολογιστή του. Μπορεί να το έχει σε συσκευή USB και να το 

χρησιμοποιεί, όπου επιθυμεί. 

Στο λογισμικό περιέχονται τρία παραδείγματα και οδηγίες για κάθε βήμα, που 

εμφανίζονται με το πάτημα του πλήκτρου F1. 

Η παρακάτω καρτέλα λειτουργεί ως παράθυρο υποδοχής στο Smile-Perama: 

 

 

Εικόνα 55: Καρτέλα υποδοχής στο Smile_Perama 

 

2.16.1 Κατανομή ωρών στο Smile-Perama 

Εδώ ο χρήστης γράφει τα ονόματα των καθηγητών και πόσες ώρες έχει σε κάθε 

τμήμα. Επίσης αν θέλει  μπορεί να ορίσει για κάποιες μέρες μέχρι πόσες ώρες να έχει. Από 

εδώ μπορούν να δηλωθούν τμήματα ως ζευγάρια όταν χωρίζονται σε αγγλικά για αρχάριους 

και προχωρημένους ή για πληροφορική και Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία.. 

Κάνοντας κλικ στο "ΑΝΑΛΥΣΗ" μοιράζονται οι ώρες μέσα στην εβδομάδα, όπως φαίνεται 

στην παρακάτω καρτέλα κατανομής ωρών (Εικόνα 56). 

smilehttp://users.sch.gr/vasanagno/perama.html
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Εικόνα 56: Καρτέλα κατανομής ωρών όλων των εκπαιδευτικών στο Smile-Perama 

 

2.16.2 Αλλαγές ωρών στο Smile_Perama 

Μετά το μοίρασμα των ωρών εμφανίζεται χωριστά ο κάθε καθηγητής με όλο το 

πρόγραμμα εβδομάδας, όπως στην Εικόνα 57. Από εδώ ελέγχεται η ισοκατανομή ωρών. 

 

 

Εικόνα 57: Καρτέλα ελέγχου ωρών καθηγητή για ισοκατανομή στο Smile-Perama 
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Το Smile-Perama εμφανίζει όλους τους δυνατούς συνδυασμούς για αλλαγές την ίδια 

μέρα ή με άλλη μέρα. Δίνει τη δυνατότητα να γίνουν αλλαγές με 4 διαφορετικούς τρόπους. 

Ένα παράδειγμα φαίνεται στην επόμενη καρτέλα του λογισμικού (Εικόνα 58). 

 

 

Εικόνα 58: Καρτέλα αλλαγής ωρών με άλλη μέρα στο Smile-Perama 

 

2.16.3 Πρόγραμμα στο Smile-Perama 

Το πρόγραμμα έχει χωριστεί πλέον σε 5 κομμάτια (ημέρες). Όπως φαίνεται στην 

επόμενη καρτέλα (Εικόνα 59), εδώ μπορεί να δει κάποιος μόνο δεδομένα της Παρασκευής. 

 

 

Εικόνα 59: Πρόγραμμα μιας ημέρας για τους εκπαιδευτικούς στο Smile-Perama 
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Τώρα αρχίζει η διαδικασία για την τοποθέτηση των ωρών εκεί που απαιτούν οι 

ανάγκες του κάθε σχολείου. Εδώ είναι και το ενδιαφέρον του "Perama" όπου υπάρχουν τα 

κατάλληλα εργαλεία για καλή κατασκευή του προγράμματος. 

Για παράδειγμα υπάρχουν τα παρακάτω βασικά πλεονεκτήματα του προγράμματος 

κατά τα οποία ο χρήστης μπορεί να κάνει αλλαγές ή βελτιώσεις: 

 Αν λείπει καθηγητής την μία ημέρα, εύκολα μπορεί να διορθώσει το πρόγραμμα ώστε 

να μην κάνουν κενά τα τμήματα. 

 Αν αναμένεται νέος καθηγητής στο σχολείο, μπορεί να προσαρμόσει τις ώρες του στο 

παλιό πρόγραμμα και δεν χρειάζεται ξανά από την αρχή νέο. 

 Αν αλλάζουν ζευγάρια τα Αγγλικά ή κάποιος καθηγητής πρέπει να πάει και σε 

δεύτερο σχολείο μπορεί να κάνει άνετα την προσαρμογή. 

 Δίνει ακόμα και τη δυνατότητα να γραφεί οποιοδήποτε έτοιμο πρόγραμμα με σκοπό 

να βελτιωθεί στη συνέχεια από τον χρήστη. 

Μετά από τις επεμβάσεις του χρήστη το Smile-Perama εξάγει το πρόγραμμα. Στην 

παρακάτω εκτύπωση (Εικόνα 60) εμφανίζεται το τελικό πρόγραμμα του σχολείου: 

 

 

Εικόνα 60: Εκτύπωση του συνολικού προγράμματος του Smile-Perama 

 

Ωστόσο, στην κυρίως κατασκευή υπάρχουν και άλλες δυνατότητες που μπορεί να 

εκμεταλλευτεί ο χρήστης για να δώσει ένα ακόμα καλύτερο πρόγραμμα στο σχολείο που 
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υπηρετεί. Για παράδειγμα υπάρχουν κάποια κουμπιά τα οποία κάνουν τα πράγματα εύκολα 

για κάθε χρήστη, γιατί διορθώνουν πολλά προβλήματα με ένα μόνο κλικ. 

 Ειδικότερα υπάρχει ένα μαγικό κλικ που μηδενίζει τα κενά στη κυριολεξία. 

 Οι αλλαγές ωρών γίνονται με ποντίκι (Drag&Drop) για ευκολία. 

 Υπάρχει η δυνατότητα κλειδώματος και ξεκλειδώματος των ωρών με το SPACE, 

ώστε να μην μετακινείται το τμήμα ή το μάθημα με τις αλλαγές. 

 Αν κλειδωθεί κάποια ώρα χωρίς τμήμα τότε με τις αλλαγές δεν τοποθετείται τμήμα. 

 Υπάρχει πρόβλεψη για ζευγάρια ωρών (όπως είναι στις συνδιδασκαλίες) όπου όταν 

κινείται το ένα τμήμα θα κινείται και το άλλο αντίστοιχα. 

 Επίσης υπάρχει πρόβλεψη για μισά τμήματα σε 2 καθηγητές. 

 

 

Εικόνα 61: Εκτύπωση ατομικού προγράμματος των καθηγητών του Perama 

 

Όλες οι καρτέλες εκτύπωσης εμφανίζονται μέσα στο Πληροφοριακό Σύστημα 

Smile_Perama από όπου ο χρήστης μπορεί να κάνει την εκτύπωση αν το επιθυμεί. Για 

παράδειγμα, παραπάνω (Εικόνα 61) φαίνεται το ατομικό πρόγραμμα όλων των καθηγητών. 

Επιπρόσθετα υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής των ωρολογίων προγραμμάτων σε 

word από όπου ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει όποιες προσαρμογές επιθυμεί. 

Παρακάτω εμφανίζονται τα ωρολόγια προγράμματα των τμημάτων, για τα οποία το 

Smile_Perama δίνει δυνατότητα εκτύπωσης ανά τμήμα (Εικόνα 62) και ανά μέρα (Εικόνα 63). 
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Εικόνα 62: Εκτύπωση προγράμματος τμημάτων του Smile-Perama (ανά τμήμα) 

 

 

Εικόνα 63: Εκτύπωση προγράμματος τμημάτων του Smile-Perama (ανά ημέρα) 
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2.17 ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΔΔΕ ΣΑΜΟΥ 

Πρόκειται για δωρεάν ΠΣ που δημιουργήθηκε από το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Σάμου (ΔΔΕ 

ΣΑΜΟΥ, 2018). Μετά την καταχώρηση τάξεων, κατηγοριών μαθημάτων, μαθημάτων, 

καθηγητών, αιθουσών, τμημάτων και διδασκαλίων δημιουργείται το ωρολόγιο πρόγραμμα με 

δυνατότητα εκτύπωσης. Τα αρχεία που δημιουργεί η εφαρμογή έχουν κατάληξη .xml. 

Δίνει δυνατότητα ορισμού ελάχιστου και μέγιστου αριθμού ωρών διδασκαλίας ενός 

μαθήματος ανά μέρα, αν πρέπει να διδάσκεται συνεχόμενες ώρες, αν διδάσκεται κάθε μέρα 

της εβδομάδας και ο μέγιστος αριθμός ωρών που μπορεί να διδαχθεί σε θέσεις προς αποφυγή. 

Διαθέτει πίνακα με στήλες της ημέρες της εβδομάδας και μια γραμμή για κάθε μια 

ώρα διδασκαλίας. Ένα μάθημα μπορεί να τοποθετηθεί στις θέσεις με πράσινο, ενώ δεν 

μπορεί στις θέσεις με κόκκινο. Στις θέσεις με κίτρινο μπορεί να τοποθετηθεί αλλά είναι προς 

αποφυγή. 

Κάτω από τις ρυθμίσεις εμφανίζει ενημερωτικό πίνακα με τις διδασκαλίες του 

μαθήματος (τμήματα, καθηγητές και αίθουσες όπου διδάσκεται το μάθημα). Για κάθε 

καθηγητή απαιτείται η ειδικότητα, το ονοματεπώνυμο, συντομογραφία και χρώμα. Το σύνολο 

των ωρών διδασκαλίας του καθηγητή καθορίζονται από τις διδασκαλίες των μαθημάτων. 

Από την επιλογή Επισκόπηση-Τροποποίηση εμφανίζεται το συνολικό ωρολόγιο 

πρόγραμμα, με δυνατότητα εκτύπωσης ή τροποποίησης με χειροκίνητες αλλαγές σέρνοντας 

και αφήνοντας (drag and drop) σε νέες θέσεις οποιαδήποτε από τις κάρτες των διδασκαλιών. 

Αν η μετακίνηση είναι επιτρεπτή η κάρτα θα είναι πράσινη, αν όχι θα είναι κόκκινη. Μετά τις 

χειροκίνητες αλλαγές, δίνεται η δυνατότητα ελέγχου εγκυρότητας και τελικά των 

εκτυπώσεων του συνολικού προγράμματος, τμημάτων, καθηγητών ή αιθουσών. 

Ούτε αυτό το Πληροφοριακό Σύστημα παράγει πρόγραμμα εφημεριών. 

 

2.18 ΗΡΩΔΗΣ 

Το λογισμικό έχει προκύψει ως αποτέλεσμα της μεταπτυχιακής εργασίας του Ηρώδη 

Αντωνιάδη (irodis.blogspot, 2018) με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Λογισμικού 

Κατάρτισης Ωρολογίου Προγράμματος Διδασκαλίας στα Σχολεία Β’/θμιας Εκ/σης» στο ΕΑΠ 

και στο πρόγραμμα «Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα».   

Το ΠΣ είναι εύχρηστο και με φιλικό περιβάλλον επικοινωνίας, φτιαγμένο σε 

Microsoft Access, που επικοινωνεί με το Excel δίνοντας εκτυπώσεις του ωρολογίου 

προγράμματος αιθουσών, καθηγητών και τμημάτων. Παρακάτω περιγράφονται οι 

δυνατότητές του για ελαστικούς και ανελαστικούς περιορισμούς: 

http://dide.sam.sch.gr/keplinet/images/article-other/wrologio/wrologio.html
http://dide.sam.sch.gr/keplinet/images/article-other/wrologio/wrologio.html
http://irodis.blogspot.gr/2012/09/blog-post_5.html
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2.18.1 Ανελαστικοί περιορισμοί 

 Δεν επιτρέπεται μαθητής να έχει κενό στο ωρολόγιο πρόγραμμά του.  

 Τα μαθήματα των μαθητών να έχουν ομοιόμορφη κατανομή στο πενθήμερο.  

 Ένα μάθημα απαιτεί συνεχόμενες ώρες διδασκαλίας. 

 Ένα μάθημα απαιτεί οι ώρες του να διδάσκονται σε διαφορετική ημέρα. 

 Δύο ή περισσότερα μαθήματα να διδάσκονται σε διαφορετική ημέρα. 

 

2.18.2 Ελαστικοί περιορισμοί 

 Ομοιόμορφη κατανομή των ωρών διδασκαλίας των καθηγητών στις ημέρες.  

 Οι καθηγητές να έχουν ίδιο αριθμό κενών ωρών ή συνεχόμενων μαθημάτων. 

 

Ανάλογα με τα δεδομένα, το πρόβλημα μπορεί να έχει μία λύση ή πολλές λύσεις ή 

καμία λύση. Αν υπάρχουν πολλές λύσεις, θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση τα παρακάτω 

κριτήρια για να επιλεχθεί η καλύτερη: 

 Να ικανοποιούνται περισσότεροι ελαστικοί περιορισμοί.  

 Η ελαχιστοποίηση του συνολικού πλήθους όλων των περιορισμών.  

 Η ομοιομορφία κατανομής των ωρών διδασκαλίας σε όλες τις μέρες. 

 Η ελαχιστοποίηση του συνολικού αριθμού των κενών των καθηγητών» 

Το ΠΣ δεν έχει τις δυνατότητες που έχουν τα εμπορικά πακέτα, αλλά είναι εύχρηστο 

και διατίθεται δωρεάν. Ωστόσο, ούτε αυτό παράγει πρόγραμμα εφημεριών. 

 

2.19 LANTIV TIMETABLER  

Πρόκειται για Πληροφοριακό Σύστημα που διατίθεται δωρεάν από την εταιρία 

brothersoft, (irodis, 2019, Lantiv, 2019) και είναι διαθέσιμο μόνο για ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές που διαθέτουν λειτουργικό σύστημα Windows.  

Το Lantiv TimeTabler είναι ένα πρόγραμμα δημιουργίας ωρολογίων προγραμμάτων 

για σχολεία,  και Πανεπιστήμια, αλλά μπορεί να υποστηρίξει και προγράμματα για 

νοσοκομεία και ιδιωτικές εταιρίες. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μετατροπή του λεξιλογίου που 

χρησιμοποιείται από τον χρήστη, ώστε να μην αναφέρεται μόνο σε καθηγητές, μαθητές, 

τμήματα και μαθήματα. Έτσι, στην περίπτωση ενός νοσοκομείου μπορεί να γίνει η χρήση 

γιατρών, νοσηλευτών κλινικών του νοσοκομείου και πόστα/εργασίες και στη συνέχεια μπορεί 

να επιτευχθεί ο στόχος λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος που είναι η λύση του 

προβλήματος χρονοπρογραμματισμού . 

http://irodis.blogspot.com/2012/09/blog-post_5.html
https://lantiv.com/
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Τα πλεονεκτήματά του σε σχέση με το FET είναι ότι έχει και διαδικτυακή έκδοση, 

δηλαδή ο χειρισμός του μπορεί να γίνει από οπουδήποτε μέσω ενός web browser, ενώ τα 

δεδομένα και τα προγράμματα αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων του εξυπηρετητή. 

 

Τα μειονεκτήματά του είναι ότι: 

 πρόκειται για εμπορικό λογισμικό, 

 δεν υποστηρίζει την ελληνική γλώσσα, 

 δεν είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένο για σχολικά προγράμματα επειδή δεν έχει αρκετά 

εργαλεία περιορισμών για να χρησιμοποιήσει ο προγραμματιστής, ώστε να έχει ως 

αποτέλεσμα το βέλτιστο πρόγραμμα (Ορφανίδου Ελένη, 2012). 

 

Παρακάτω (Εικόνα 64) απεικονίζεται πώς είναι ένα ωρολόγιο πρόγραμμα στο Lantiv 

Timetabler και φαίνονται παραστατικά τα πολύ καλά γραφικά του: 

 

 

Εικόνα 64: Ωρολόγιο πρόγραμμα στο Lantiv TimeTabler 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

3.1 Η ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 

Επειδή η συγκεκριμένη έρευνα απαιτεί ανάλυση των ποσοστών χρήσης και 

ικανοποίησης από τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και από όσα παράγουν ωρολόγια 

προγράμματα, ως μέθοδος έχει επιλεχθεί η ποσοτική, που αναλύει το φαινόμενο σε επιμέρους 

μετρήσιμα χαρακτηριστικά για να τα εκτιμήσει και να προσδιορίσει τις μεταξύ τους σχέσεις. 

Η ποσοτική μέθοδος είναι αξιόπιστη, διότι απομονώνει τους παράγοντες που προκαλούν 

σύγχυση. Επιδέχεται γενίκευσης, για αυτό τα πορίσματα της στατιστικής ανάλυσης 

δεδομένων μπορούν να εφαρμοστούν σε μεγαλύτερους πληθυσμούς (Cohen, L., Manion, L. 

& Morrison, K., 2008). 

 

3.2 ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ 

Ως μέσο άντλησης δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί το ερωτηματολόγιο, μέσω του 

οποίου μπορούν να συγκεντρωθούν απόψεις εκπαιδευτικών από όλη τη Ελλάδα. Έτσι θα 

επιτευχθεί η συλλογή πολυπληθών πληροφοριών σε πολύ σύντομο χρόνο, ενώ θα είναι μια 

διαδικασία που δεν απαιτεί κόστος παρά μόνο ελάχιστο από τον προσωπικό χρόνο των 

συναδέλφων. Επιπρόσθετα, η απουσία του ερευνητή προσδίδει αντικειμενικότητα στην 

έρευνα, επειδή είναι πιθανότερο να απαντούν οι ερωτώμενοι ειλικρινά σε ιδιαίτερες 

ερωτήσεις. Ως μέσο, το ερωτηματολόγιο είναι αποτελεσματικό για τη συλλογή πληροφοριών 

για μορφές συμπεριφοράς που είναι δύσκολο να παρατηρηθούν (Παπαναστασίου Ε. & 

Παπαναστασίου Κ., 2005). 

Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε ηλεκτρονικά σε φόρμες Google στον προσωπικό 

υπολογιστή χωρισμένο σε 5 ενότητες. Η Α΄ ενότητα περιλαμβάνει τα απαραίτητα 

δημογραφικά στοιχεία. Η Β΄ ενότητα διερευνά την ικανότητα που έχουν οι εκπαιδευτικοί να 

χειριστούν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα 

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης της εκπαίδευσης ή να αναλάβουν υπεύθυνα την 

παραγωγή ωρολογίων προγραμμάτων στο σχολείο που υπηρετούν. Οι άλλες τρεις ενότητες 

του ερωτηματολογίου αντιστοιχούν στα τρία ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν αρχικά. 
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Αναλυτικά η Γ΄ ενότητα περιέχει ερωτήσεις που δίνουν πληροφορίες για τη χρήση και 

τον βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από τα βασικά Πληροφοριακά Συστήματα 

Διοίκησης που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Παιδείας για να οργανώνει τις διοικητικές και 

εκπαιδευτικές μονάδες που εποπτεύει. Τέλος, αυτή η ενότητα κλείνει ρωτώντας αν οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν απαραίτητο να οργανώσει το Υπουργείο Παιδείας επιμορφώσεις 

χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης στην εκπαίδευση. 

Στην ενότητα Δ΄ οι ερωτήσεις έχουν τεθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να φανεί ποια είναι η 

στάση των εκπαιδευτικών για την εκμάθηση και χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων που 

εξάγουν ωρολόγια προγράμματα. Οι ερωτήσεις έχουν συνταχθεί έτσι ώστε να διαπιστωθεί, αν 

υπάρχουν παράγοντες που μειώνουν το ενδιαφέρον τους να ασχοληθούν. Οι απαντήσεις 

διευθυντών/υποδιευθυντών και εκπαιδευτικών, που υπηρετούν ή υπηρέτησαν ως υπεύθυνοι 

παραγωγής ωρολογίων προγραμμάτων στην σχολική μονάδα τους μονάδα, είναι βαρύνουσας 

σημασίας. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί ρωτώνται ποια από τα Πληροφοριακά Συστήματα που 

υποστηρίζονται στην ελληνική γλώσσα και που παράγουν ωρολόγια προγράμματα γνωρίζουν 

και ποια ξέρουν να χειρίζονται, καθώς και ποιο ΠΣ χρησιμοποιούν στο σχολείο τους. 

Στην Ε΄ ενότητα του ερωτηματολογίου οι ερωτήσεις τίθενται για να διαπιστωθεί αν 

γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί Πληροφοριακά Συστήματα  που παράγουν προγράμματα 

εφημεριών, αν θα ήθελαν παρόμοιο ΠΣ ή αν χρησιμοποιούν ήδη στο σχολείο τους τέτοιο ΠΣ. 

Μετά την σύνταξη του ερωτηματολογίου ήταν απαραίτητο να εξεταστεί η πληρότητά 

του και ακρίβειά του. Για αυτό δόθηκε σε έξι συναδέλφους να το δούνε και να το 

συμπληρώσουν για να γίνει η πιλοτική δοκιμή. Μεταξύ αυτών υπήρχαν εκπαιδευτικοί που 

υπηρετούν ως διευθυντές, είναι υπεύθυνοι για το ωρολόγιο πρόγραμμα στη σχολική τους 

μονάδα, έχουν μεγάλη εμπειρία ως καθηγητές πληροφορικής σε δημόσια σχολεία ή ως 

οικονομολόγοι γνωρίζουν καλά το Πληροφοριακό Σύστημα SPSS και τις δυνατότητές του, 

ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί με επιτυχία η στατιστική ανάλυση της έρευνας μετά τη 

συλλογή των ερωτηματολογίων.. Οι εισηγήσεις αυτών των εκπαιδευτικών βελτίωσαν το 

ερωτηματολόγιο. Στη συνέχεια υπήρξε εντατική συνεργασία με την επιβλέπουσα καθηγήτρια, 

για την τελική διαμόρφωση του ερωτηματολογίου. 

Μετά την οριστική του διάρθρωση στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε 350 

εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν μόνιμο τόπο 

διαμονής σε διάφορα μέρη της χώρας. Επίσης, αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο pde.gr, 

όπου εισέρχονται καθημερινά πολλοί εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα και έτσι δεν 

απάντησαν μόνο συνάδελφοι μιας γεωγραφικής περιοχής. Αρκετά από τα ερωτηματολόγια 
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συμπληρώθηκαν από την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, εφόσον σε αυτή την περιοχή 

υπηρετεί ο συγγραφέας της παρούσας εργασίας. 

Παρότι έχει γίνει πιλοτική δοκιμή και δεν αναμένεται να υπάρξουν ασάφειες ή 

απορίες σε σχέση με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, αν τελικά χρειαστούν κάποιες 

διευκρινίσεις οι ερωτώμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ερευνητή μέσω του 

ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. 

 

3.3 Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ο πληθυσμός της έρευνας περιλαμβάνει τους συναδέλφους όλων των ειδικοτήτων που 

διδάσκουν σε Δημοτικά, Γυμνάσια ή Λύκεια. Η έρευνα δεν απευθύνεται σε νηπιαγωγούς, 

επειδή στα νηπιαγωγεία δεν βγαίνει ωρολόγιο πρόγραμμα. Αν και η έρευνα αφορά σε όλους 

τους εκπαιδευτικούς για να διαπιστωθούν οι στάσεις τους για τα Πληροφοριακά Συστήματα 

Διοίκησης στην Εκπαίδευση, είναι επιθυμητό να υπάρχουν στο δείγμα και εκπαιδευτικοί από 

όλη την Ελλάδα που είναι διευθυντές ή υποδιευθυντές ή έχουν υπάρξει υπεύθυνοι για το 

ωρολόγιο πρόγραμμα στο σχολείο τους. 

 

3.4 Η ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στην έρευνα θα χρησιμοποιηθεί δειγματοληψία ευκολίας, καθώς τελικά θα 

απαντήσουν από όσους πάρουν το ερωτηματολόγιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το 

δούνε μέσω του εκπαιδευτικού φόρουμ pde.gr εκείνοι οι εκπαιδευτικοί που είναι διαθέσιμοι 

και πρόθυμοι. Το ίδιο θα συμβεί και με όσους από τους συναδέλφους των τοπικών σχολείων 

της Λέσβου θελήσουν να το συμπληρώσουν. Με αυτόν τον τρόπο θα ληφθούν τα δεδομένα 

για επεξεργασία με το πρόγραμμα SPSS. 

 

3.5 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Το σχολικό έτος 2016-2017 ο ερευνητής είχε αναλάβει για πρώτη φορά την ευθύνη 

δημιουργίας του ωρολογίου προγράμματος στο σχολείο που υπηρετεί και αυτό αποτέλεσε την 

αφορμή από την οποία προέκυψε το ερευνητικό πρόβλημα και αύξησε το ενδιαφέρον μελέτης 

των Πληροφοριακών Συστημάτων που παράγουν ωρολόγια προγράμματα. 

Τον Ιανουάριο του 2018, ένα παρόμοιο θέμα με αυτό της διπλωματικής εργασίας, 

αποτέλεσε το αντικείμενο της εργασίας του ερευνητή στο μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα 

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών 

Μονάδων» του Αλεξάνδρειου ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, διότι πάντα τον συνάρπαζαν τέτοιου 
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είδους προβλήματα και η επίλυσή τους. Τον Ιούνιο του 2018 τελικά αυτή η σκέψη έγινε 

αφορμή για να εξελιχθεί αυτό το ενδιαφέρον σε επίσημη δήλωση για διπλωματική εργασία. 

Έτσι, η μικρή εργασία εξαμήνου έφτασε στο σημείο να εξελιχθεί σε διπλωματική εργασία για 

το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. 

Το φθινόπωρο του 2018 έγινε ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας από το 

διαδίκτυο και τελικά αποφασίστηκε ότι η ποσοτική είναι η καταλληλότερη ερευνητική 

μέθοδος για το αντικείμενο αυτής της έρευνάς, αφού αφορά στις στάσεις των εκπαιδευτικών 

για τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στην Εκπαίδευση και κυρίως στα ωρολόγια 

προγράμματα και στα προγράμματα που βγάζουν εφημερίες εκπαιδευτικών. Τον Φεβρουάριο 

του 2019 συντάχθηκε το ερωτηματολόγιο και στη συνέχεια τροποποιήθηκε για να βελτιωθεί 

με βάση τα αποτελέσματα του pilot test. 

Το δεύτερο δεκαήμερο του Μαρτίου του 2019 στάλθηκε το ερωτηματολόγιο μέσω 

του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κατόπιν αναρτήθηκε και στο εκπαιδευτικό φόρουμ 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (pde.gr). Τα ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν 

αυτόματα μέσω των φορμών της google.. Το δεύτερο δεκαήμερο του Απριλίου 

ολοκληρώθηκε η έρευνα, αφού τα έγκυρα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια ξεπέρασαν τα 

150. Αμέσως μετά ακολούθησε η στατιστική ανάλυση των 152 τελικά ερωτηματολογίων που 

έγινε με το πρόγραμμα SPSS. Το τρίτο δεκαήμερο του Απριλίου έγινε η παρουσίαση και ο 

σχολιασμός των αποτελεσμάτων στην παρούσα Διπλωματική εργασία και καταγράφηκαν τα 

συμπεράσματα της έρευνας. 

 

3.6 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Η πρόσβαση στα δεδομένα της έρευνας θα γίνει μέσω προσωπικού υπολογιστή που 

έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ η επεξεργασία των δεδομένων που θα συλλεχθούν μέσω 

των ερωτηματολογίων θα γίνει με το πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης SPSS, που βρίσκεται 

ήδη εγκαταστημένο στον προσωπικό υπολογιστή του ερευνητή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

Μετά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας, που συλλέχθηκαν μέσω του 

ερωτηματολογίου για τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στην Εκπαίδευση και τα 

Πληροφοριακά Συστήματα για τα ωρολόγια προγράμματα και τις εφημερίες, παρουσιάζονται 

τα αποτελέσματά της. Στην έρευνα συμμετείχαν 152 δάσκαλοι και καθηγητές όλων των 

ειδικοτήτων από όλα τα ελληνικά σχολεία και διερευνήθηκε η στάση των εκπαιδευτικών για 

τα ωρολόγια προγράμματα και ο βαθμός της ικανοποίησής τους από αυτά. 

 

4.1 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Ερώτηση Α1: Φύλο ερωτηθέντων 

Περίπου τα 3/5 όσων συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο ήταν γυναίκες, δηλαδή 93 

από τους 152 εκπαιδευτικούς. 

 

 

Πίνακας 1: Κατανομή εκπαιδευτικών με βάση το φύλο 

 

 Ερώτηση Α2: Ηλικία ερωτηθέντων 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (80,9%) ανήκουν στις δύο μεσαίες ηλικιακές ομάδες, 

που αντιστοιχούν στις δεκαετίες ηλικιών 36-45 και 46-55, οι οποίες απάντησαν σχεδόν 

εξίσου στο ερωτηματολόγιο. Η νεότερη ηλικιακή ομάδα 25-35 αντιστοιχεί στο 13,2% του 

δείγματος, ενώ η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα κατέλαβε το 5,9% του συνολικού ποσοστού. 
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Πίνακας 2: Κατανομή εκπαιδευτικών με βάση την ηλικία 

 

 Ερώτηση Α3: Ειδικότητα των ερωτηθέντων 

Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν εκπαιδευτικοί από 27 ειδικότητες. Το 15,1% είναι 

δάσκαλοι και το 14,5% φιλόλογοι, καθώς είναι πολυπληθείς ειδικότητες και οι δύο. 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΠΕ01 3 2,0 2,0 2,0 

  ΠΕ02 22 14,5 14,5 16,4 

  ΠΕ03 11 7,2 7,2 23,7 

  ΠΕ04.01 6 3,9 3,9 27,6 

  ΠΕ04.02 1 ,7 ,7 28,3 

  ΠΕ04.04 3 2,0 2,0 30,3 

  ΠΕ05 2 1,3 1,3 31,6 

  ΠΕ06 10 6,6 6,6 38,2 

  ΠΕ07 1 ,7 ,7 38,8 

  ΠΕ11 1 ,7 ,7 39,5 

  ΠΕ70 23 15,1 15,1 54,6 

  ΠΕ79.01 1 ,7 ,7 55,3 

  ΠΕ80 8 5,3 5,3 60,5 

  ΠΕ82 12 7,9 7,9 68,4 

  ΠΕ83 13 8,6 8,6 77,0 

  ΠΕ84 3 2,0 2,0 78,9 

  ΠΕ86 13 8,6 8,6 87,5 

  ΠΕ87.02 2 1,3 1,3 88,8 

  ΠΕ87.03 2 1,3 1,3 90,1 

  ΠΕ87.08 2 1,3 1,3 91,4 

  ΠΕ87.09 1 ,7 ,7 92,1 

  ΠΕ88.01 5 3,3 3,3 95,4 

  ΠΕ88.02 3 2,0 2,0 97,4 

  ΠΕ88.05 1 ,7 ,7 98,0 

  ΠΕ89.01 1 ,7 ,7 98,7 

  ΠΕ89.02 1 ,7 ,7 99,3 

  ΠΕ90 1 ,7 ,7 100,0 

  Total 152 100,0 100,0   

Πίνακας 3: Κατανομή των εκπαιδευτικών με βάση τις ειδικότητές τους 
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Ερώτηση Α4: Σχολείο που διδάσκουν οι ερωτηθέντες 

Το 41,4% των εκπαιδευτικών που απάντησαν διδάσκει σε ΕΠΑΛ. Ίσως αυτό μπορεί 

να ερμηνευτεί επειδή ο ερευνητής διδάσκει επίσης σε ΕΠΑΛ και πολλοί συνάδελφοί του 

απάντησαν στην έρευνα που διεξήγε. Τα ποσοστά εκπαιδευτικών από Γυμνάσια και 

Δημοτικά είναι παρόμοια και αντιστοιχούν στον κάθε τύπο σχολείο περίπου στο 1/5 του 

δείγματος. Το μικρότερο ποσοστό συμμετοχής (15,1%) το είχαν οι συνάδελφοι από τα ΓΕΛ. 

 

 

Πίνακας 4: Κατανομή εκπαιδευτικών με βάση το σχολείο που διδάσκουν 

 

Ερώτηση Α5: Αριθμός τμημάτων του σχολείου των ερωτηθέντων 

Περίπου τα ¾ του δείγματος (73%) διδάσκουν σε σχολεία που έχουν μέχρι 6 ή 12 

τμήματα. Μόνο το 7,9% των ερωτηθέντων διδάσκει σε σχολεία με πάνω από 19 τμήματα. 

 

 

 

Ερώτηση Α6: Αριθμός Εκπαιδευτικών των σχολείων των ερωτηθέντων 

Το 11,2% του δείγματος ήταν εκπαιδευτικοί από σχολεία με 10 εκπαιδευτικούς το 

πολύ. Τα σχολεία που έχουν έως 20 και έως 30 εκπαιδευτικούς έχουν καταλάβει περίπου τα 

2/3 του δείγματος, δηλαδή το 63,8%. Τα σχολεία που έχουν μέχρι 40 εκπαιδευτικούς 

αντιστοιχούν στο 10,5% του ποσοστού των ερωτηθέντων, ενώ τα σχολεία εκείνων που έχουν 

έως 50 ή και άνω των 50 εκπαιδευτικών είναι αντίστοιχα το 6,6% και το 7,9% του δείγματος. 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1-10 17 11,2 11,2 11,2 

  11-20 49 32,2 32,2 43,4 

  21-30 48 31,6 31,6 75,0 

  31-40 16 10,5 10,5 85,5 

  41-50 10 6,6 6,6 92,1 

  51 και άνω 12 7,9 7,9 100,0 

  Total 152 100,0 100,0   

Πίνακας 6: Αριθμού εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα σχολεία των ερωτηθέντων 

 

Ερώτηση Α7: Περιφερειακή ενότητα του σχολείου των ερωτηθέντων 

Μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων υπηρετούν σε σχολεία της Θεσσαλονίκης (21,7%) 

και της Λέσβου (20,4%) καθώς ο ερευνητής κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και υπηρετεί σε 

σχολείο της Λέσβου, οπότε από αυτές τις περιοχές είχε περισσότερα άτομα να απαντήσουν. 

Αποτελεί πλεονέκτημα ότι οι απαντήσεις των ερωτηματολογίων έφτασαν σχεδόν από κάθε 

μέρος της χώρας, με συνέπεια να περιλαμβάνει η έρευνα απόψεις εκπαιδευτικών από 34 

Περιφερειακές Ενότητες (νομούς) της Ελλάδας και από ελληνικό σχολείο της Γερμανίας. 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 5 3,3 3,3 3,3 

  ΑΡΤΑΣ 2 1,3 1,3 4,6 

  ΑΤΤΙΚΗΣ 8 5,3 5,3 9,9 

  ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 ,7 ,7 10,6 

  ΔΡΑΜΑΣ 1 ,7 ,7 11,2 

  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4 2,6 2,6 13,8 

  ΕΥΒΟΙΑΣ 2 1,3 1,3 15,1 

  ΗΛΕΙΑΣ 1 ,7 ,7 15,8 

  ΗΜΑΘΙΑΣ 4 2,6 2,6 18,4 

  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 1,3 1,3 19,7 

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 33 21,7 21,7 41,4 

  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1 ,7 ,7 42,0 

  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5 3,3 3,3 45,3 

  ΚΑΒΑΛΑΣ 2 1,3 1,3 46,6 

  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 ,7 ,7 47,3 

  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 ,7 ,7 47,9 

  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 8 5,3 5,3 53,2 

  ΚΙΛΚΙΣ 3 2,0 2,0 55,2 

  ΚΟΖΑΝΗΣ 5 3,3 3,3 58,5 

  ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5 3,3 3,3 61,8 

  ΛΑΡΙΣΑΣ 2 1,3 1,3 63,1 

  ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 ,7 ,7 63,8 

  ΛΕΣΒΟΥ 31 20,4 20,4 84,2 

  ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1 ,7 ,7 84,8 

  ΞΑΝΘΗΣ 3 2,0 2,0 86,8 

  ΠΕΛΛΑΣ 4 2,6 2,6 89,4 
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  ΠΙΕΡΙΑΣ 3 2,0 2,0 91,4 

  ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2 1,3 1,3 92,7 

  ΣΑΜΟΥ 1 ,7 ,7 93,4 

  ΣΕΡΡΩΝ 3 2,0 2,0 95,4 

  ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1 ,7 ,7 96,1 

  ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2 1,3 1,3 97,4 

  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 1,3 1,3 98,7 

  ΧΙΟΥ 1 ,7 ,7 99,3 

  ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1 ,7 ,7 100,0 

  Total 152 100,0 100,0   

Πίνακας 7: Περιφερειακή ενότητα των ερωτηθέντων 

 

Ερώτηση Α8: Θέση εργασίας των ερωτηθέντων 

Από τους 152 εκπαιδευτικούς που απάντησαν στην έρευνα μόνο 12 (7,9%) υπηρετούν 

ως Διευθυντές και 5 (3,3%) ως υποδιευθυντές. Θα ήταν προτιμότερο για αυτή την έρευνα να 

είχαν απαντήσει περισσότεροι συνάδελφοι από θέση ευθύνης, επειδή με τόσο μικρό ποσοστό 

διευθυντών και υποδιευθυντών δεν μπορούν να βγούνε ασφαλή συμπεράσματα για το πώς 

χειρίζονται τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ή τα Πληροφοριακά Συστήματα για 

ωρολόγια προγράμματα και για εφημερίες. 

 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 12 7,9 7,9 7,9 

  ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 5 3,3 3,3 11,2 

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 135 88,8 88,8 100,0 

  Total 152 100,0 100,0   

Πίνακας 8: Θέση εργασίας ερωτηθέντων 

 

Ερώτηση Α9: Σχέση εργασίας των ερωτηθέντων 

Το 63,2% των ερωτηθέντων είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Στο υπόλοιπο 36,8% εκτός 

από αναπληρωτές περιλαμβάνεται ένας ωρομίσθιος εκπαιδευτικός, που αντιστοιχεί στο 0,7%. 

 

 

Πίνακας 9: Σχέση εργασίας των ερωτηθέντων 
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Ερώτηση Α10: Συνολικά χρόνια υπηρεσίας των ερωτηθέντων 

Η πλειονότητα των συναδέλφων που απάντησε στο ερωτηματολόγιο (82,2%) είναι 

σχεδόν ισοκατανεμημένη στις πρώτες δύο δεκαετίες της προϋπηρεσίας. Μόνο 2,6% των 

ερωτηθέντων διανύουν την τέταρτη δεκαετία της προϋπηρεσίας τους. 

 

 

Πίνακας 10: Συνολικά χρόνια εργασίας των ερωτηθέντων 

 

Ερώτηση Α11: Μορφωτικό επίπεδο ερωτηθέντων 

Από τους 152 ερωτηθέντες οι 61 διαθέτουν μεταπτυχιακές σπουδές και 2 κατέχουν 

διδακτορικό. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από το 40% έχει κάνει σπουδές πέραν του βασικού του 

πτυχίου. 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid AEI-TEI 89 58,6 58,6 58,6 

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 61 40,1 40,1 98,7 

  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 2 1,3 1,3 100,0 

  Total 152 100,0 100,0   

Πίνακας 11: Μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων 

 

 Ερώτηση Α12: Γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ερωτηθέντων 

Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων συμπεραίνουμε ότι σχεδόν οι μισοί έχουν 

πιστοποίηση ΤΠΕ Α΄, ενώ το ¼ έχει πιστοποίηση ΤΠΕ Β΄. Το ΤΠΕ Β1 το έχει 

παρακολουθήσει το 21% του δείγματος, ενώ περίπου το 40% δήλωσε ότι έχει πιστοποίηση 

ιδιωτικού φορέα. Αυτοδίδακτοι είναι το 11,8% όσων συμμετείχαν στην έρευνα. 

 

ΤΠΕ Α΄ Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid OXI 77 50,7 50,7 50,7 

  NAI 75 49,3 49,3 100,0 

  Total 152 100,0 100,0   

Πίνακας 12: Κάτοχοι Πιστοποίησης ΤΠΕ Α΄ 
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ΤΠΕ Β΄ Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid OXI 115 75,7 75,7 75,7 

NAI 37 24,3 24,3 100,0 

Total 152 100,0 100,0   

Πίνακας 13: Κάτοχοι πιστοποίησης ΤΠΕ Β΄ 

 

ΤΠΕ Β1 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid OXI 120 78,9 78,9 78,9 

NAI 32 21,1 21,1 100,0 

Total 152 100,0 100,0   

Πίνακας 14: Παρακολούθηση επιμόρφωσης ΤΠΕ Β1 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid OXI 92 60,5 60,5 60,5 

  NAI 60 39,5 39,5 100,0 

  Total 152 100,0 100,0   

Πίνακας 15: Κάτοχοι πιστοποίησης από Ιδιωτικό Φορέα 

 

ΑΥΤΟΔΙΔΑΚΤΟΣ Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid OXI 134 88,2 88,2 88,2 

  NAI 18 11,8 11,8 100,0 

  Total 152 100,0 100,0   

Πίνακας 16: Αυτοδίδακτοι εκπαιδευτικοί 

 

Κάποιοι εκπαιδευτικοί διαθέτουν περισσότερα από ένα προσόντα γνώσης χρήσης 

υπολογιστή, για αυτό παρατίθεται το παρακάτω συνολικό διάγραμμα της ερώτησης Α12. 

 

 
Πίνακας 17: Συνολικό διάγραμμα των ερωτήσεων γνώσης χρήσης Η/Υ 
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4.2. ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΠΕ 

 

Ερώτηση Β1: Μπορώ να χειρίζομαι Ηλεκτρονικό Υπολογιστή με άνεση. 

Το 91,4% δήλωσε ότι μπορεί να χειρίζεται Ηλεκτρονικό Υπολογιστή με άνεση. Μόνο 

Το 8,6% των εκπαιδευτικών που απάντησαν δήλωσαν μέτρια ικανότητα χρήσης και ένα μόνο 

άτομο (0,7%) απάντησε ότι έχει πολύ μικρή άνεση με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. 

 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ΛΙΓΟ 1 ,7 ,7 ,7 

  ΜΕΤΡΙΑ 12 7,9 7,9 8,6 

  ΠΟΛΥ 61 40,1 40,1 48,7 

  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 78 51,3 51,3 100,0 

  Total 152 100,0 100,0   

Πίνακας 18: Ικανότητα χρήσης Η/Υ με άνεση 

 

Ερώτηση Β2: Μπορώ να αναζητήσω πληροφορίες στο διαδίκτυο. 

Μόνο 2 άτομα, δηλαδή το 1,3%, δήλωσαν μέτρια ικανότητα αναζήτησης στο 

διαδίκτυο. Άρα η πλειονότητα των εκπαιδευτικών είναι πολύ εξοικειωμένη με το διαδίκτυο. 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΜΕΤΡΙΑ 2 1,3 1,3 1,3 

  ΠΟΛΥ 29 19,1 19,1 20,4 

  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 121 79,6 79,6 100,0 

  Total 152 100,0 100,0   

Πίνακας 19: Ικανότητα αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο 

 

Ερώτηση Β3: Μπορώ να χρησιμοποιήσω το διαδίκτυο για επικοινωνία. 

Το 91,5% απάντησε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει πολύ άνετα το διαδίκτυο για 

επικοινωνία. Μόνο το 7,9% δήλωσε ότι έχει μέτρια ικανότητα επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, 

ενώ ένα άτομο (0,7%) μόνο δήλωσε μικρή ικανότητα επικοινωνίας από το διαδίκτυο. 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΛΙΓΟ 1 ,7 ,7 ,7 

  ΜΕΤΡΙΑ 12 7,9 7,9 8,6 

  ΠΟΛΥ 39 25,7 25,7 34,2 

  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 100 65,8 65,8 100,0 

  Total 152 100,0 100,0   

Πίνακας 20: Ικανότητα χρήσης διαδικτύου για επικοινωνία 
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Ερώτηση Β4: Μαθαίνω εύκολα να χρησιμοποιώ ένα νέο λογισμικό. 

Το 77,6% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι μαθαίνουν εύκολα ένα νέο λογισμικό, ενώ 

το 17,8% δήλωσαν μέτρια ικανότητα εκμάθησης ενός νέου λογισμικού. Ωστόσο, 4,6% των 

συναδέλφων, δηλαδή 7 άτομα, έχουν δυσκολία στο να μάθουν ένα νέο λογισμικό. 

 

 

Πίνακας 21: Ικανότητα εύκολης εκμάθησης νέου λογισμικού 

 

Ερώτηση Β5: Μπορώ να εγκαταστήσω νέο λογισμικό σε υπολογιστή. 

Φαίνεται ότι η εγκατάσταση ενός νέου λογισμικού δυσκολεύει περισσότερους 

εκπαιδευτικούς, καθώς το 64% δήλωσε ότι μπορεί να την κάνει πολύ άνετα, το 23,7% μέτρια, 

το 10,5% δήλωσε ότι δυσκολεύεται να πραγματοποιήσει εγκατάσταση νέου λογισμικού σε 

υπολογιστή, ενώ το 1,3% (2 άτομα) δήλωσαν ότι αδυνατούν πλήρως. 

 

 

Πίνακας 22: Ικανότητα εγκατάστασης λογισμικού σε Η/Υ 
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4.3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Ερώτηση Γ1: Έχετε χρησιμοποιήσει το MySchool; 

Φαίνεται ότι περίπου το 83,6% των εκπαιδευτικών έχουν χρησιμοποιήσει το 

Πληροφοριακό Σύστημα MySchool. 

 

 

Πίνακας 23: Χρήση του mySchool 

 

Ερώτηση Γ2: Σε περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει το MySchool, ποιος είναι 

ο βαθμός της ικανοποίησής σας; 

Από τους εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν το MySchool το 66,1% είναι πολύ 

ικανοποιημένοι, το 30,7% δήλωσαν ότι είναι μέτρια ικανοποιημένοι, ενώ το 3,1% θεωρεί ότι 

είναι λίγο ικανοποιημένοι από το MySchool και επομένως χρήζει αναβάθμισης. 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ΛΙΓΟ 4 2,6 3,1 3,1 

  ΜΕΤΡΙΑ 39 25,7 30,7 33,9 

  ΠΟΛΥ 68 44,7 53,5 87,4 

  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 16 10,5 12,6 100,0 

  Total 127 83,6 100,0   

Missing System 25 16,4     

Total 152 100,0     

Πίνακας 24: Ικανοποίηση από τη χρήση του MySchool 

 

Ερώτηση Γ3: Έχετε χρησιμοποιήσει υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού 

Δικτύου (sch.gr) όπως δημιουργία ιστολογίου ή ιστοτόπου; 

Από τον πίνακα μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι περίπου τα ¾ των εκπαιδευτικών 

που ρωτήθηκαν έχουν χρησιμοποιήσει υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 

(sch.gr). Άρα ως δίκτυο τυγχάνει ευρείας αποδοχής ανάμεσα στον εκπαιδευτικό κόσμο. 
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Πίνακας 25: Χρήση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Sch.gr) 

 

Ερώτηση Γ4: Σε περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει υπηρεσίες του sch.gr, 

ποιος είναι ο βαθμός ικανοποίησής σας; 

 Περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς που ρωτήθηκαν (52,2%) είναι πολύ 

ικανοποιημένοι από τη χρήση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (sch.gr). Ωστόσο, το 39,8% 

δήλωσε μέτρια ικανοποιημένο, ενώ το 8% δήλωσε μικρή ικανοποίηση. Επομένως, μπορεί να βγει 

αβίαστα το συμπέρασμα ότι το sch.gr απαιτείται να κάνει βελτιώσεις ως Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. 

 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΛΙΓΟ 9 5,9 8,0 8,0 

  ΜΕΤΡΙΑ 45 29,6 39,8 47,8 

  ΠΟΛΥ 50 32,9 44,2 92,0 

  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 9 5,9 8,0 100,0 

  Total 113 74,3 100,0   

Missing System 39 25,7     

Total 152 100,0     

Πίνακας 26: Ικανοποίηση από τη χρήση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Sch.gr) 

 

Ερώτηση Γ5: Έχετε χρησιμοποιήσει το ΟΠΣΥΔ; 

Το ποσοστό χρήσης του ΟΠΣΥΔ είναι υψηλό (72,4%) διότι χρησιμοποιείται και από 

αναπληρωτές για τις ετήσιες αιτήσεις τους και από μόνιμους εκπαιδευτικούς για αποσπάσεις. 

 

 

Πίνακας 27: Χρήση του ΟΠΣΥΔ 
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Ερώτηση Γ6: Σε περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει το ΟΠΣΥΔ, ποιος είναι 

ο βαθμός ικανοποίησής σας; 

Από τους εκπαιδευτικούς που έχουν χρησιμοποιήσει το ΟΠΣΥΔ διαπιστώνεται ότι το 

74,5% είναι πολύ ικανοποιημένοι, ενώ το 22.7% των ερωτηθέντων δηλώνουν μέτρια 

ικανοποιημένοι και ελάχιστοι το 2,7% δηλώνουν ελάχιστα ή και καθόλου ικανοποιημένοι 

από αυτό το Πληροφοριακό Σύστημα. 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 1 ,7 ,9 ,9 

  ΛΙΓΟ 2 1,3 1,8 2,7 

  ΜΕΤΡΙΑ 25 16,4 22,7 25,5 

  ΠΟΛΥ 56 36,8 50,9 76,4 

  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 26 17,1 23,6 100,0 

  Total 110 72,4 100,0   

Missing System 42 27,6     

Total 152 100,0     

Πίνακας 28: Ικανοποίηση από τη χρήση του ΟΠΣΥΔ 

 

Ερώτηση Γ7: Έχετε χρησιμοποιήσει το Teachers; 

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το teachers έχει χρησιμοποιήσει περίπου το 20% 

των εκπαιδευτικών. Επειδή αφορά μόνο στους μόνιμους, αυτό το νεότερο Πληροφοριακό 

Σύστημα πιθανώς το έχουν χρησιμοποιήσει μόνο όσοι κάνουν αιτήσεις για μετάθεση. 

 

 

Πίνακας 29: Χρήση του Teachers 

 

Ερώτηση Γ8: Σε περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει το Teachers, ποιος είναι 

ο βαθμός ικανοποίησής σας; 

Από τους λίγους ερωτώμενους που το χρησιμοποίησαν μόνο το ¼ δηλώνει μέτριο 

ικανοποιημένο, οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί δήλωσαν πολύ ή και πάρα πολύ ικανοποιημένοι. 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΜΕΤΡΙΑ 8 5,3 25,8 25,8 

  ΠΟΛΥ 18 11,8 58,1 83,9 

  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 5 3,3 16,1 100,0 

  Total 31 20,4 100,0   

Missing System 121 79,6     

Total 152 100,0     

Πίνακας 30: Ικανοποίηση από τη χρήση του Teachers 

 

Ερώτηση Γ9: Έχετε χρησιμοποιήσει το πιλοτικό Πληροφοριακό Σύστημα της 

μαθητείας των ΕΠΑΛ e- mathiteia; 

Περίπου το 15% των ερωτηθέντων έχει χρησιμοποιήσει το e-mathiteia, επειδή 

αφορά μόνο σε εκπαιδευτικούς τεχνικών ειδικοτήτων εμπλεκόμενους με τη Μαθητεία. 

 

 

Πίνακας 31: Χρήση του e-mathiteia 

 

Ερώτηση Γ10: Σε περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει το e-mathiteia, ποιος 

είναι ο βαθμός ικανοποίησής σας; 

Από όσους χρησιμοποιούν το e-mathiteia πολύ ικανοποιημένοι είναι το 54,5%, ενώ το 

40,9% είναι μέτρια ικανοποιημένοι. Τέλος, το 4,5% είναι ελάχιστα ικανοποιημένοι. Αν και το 

e-mathiteia είναι νέο Πληροφοριακό Σύστημα και πρόσφατα μετά από επανειλημμένες 

βελτιώσεις έπαψε να είναι σε πιλοτική εφαρμογή, η έρευνα δείχνει ότι θέλει αναβάθμιση. 

 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΛΙΓΟ 1 ,7 4,5 4,5 

  ΜΕΤΡΙΑ 9 5,9 40,9 45,5 

  ΠΟΛΥ 9 5,9 40,9 86,4 

  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 3 2,0 13,6 100,0 

  Total 22 14,5 100,0   

Missing System 130 85,5     

Total 152 100,0     

Πίνακας 32: Ικανοποίηση από τη χρήση του e-mathiteia 
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Ερώτηση Γ11: Έχετε χρησιμοποιήσει το Πληροφοριακό Σύστημα 

Επιμορφώσεων του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ; 

Το 36,2% των ερωτηθέντων έχει χρησιμοποιήσει το ΠΣ Επιμορφώσεων του ΙΤΥΕ 

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, άρα επιθυμεί να επιμορφώνεται αυξάνοντας τα τυπικά του προσόντα. 

 

 

Πίνακας 33: Χρήση του ΠΣ Επιμορφώσεων ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 

 

Ερώτηση Γ12: Σε περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει το Πληροφοριακό 

Σύστημα Επιμορφώσεων του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, ποιος είναι ο βαθμός 

ικανοποίησής σας; 

Το 52,6% των ερωτηθέντων απάντησε ότι είναι πολύ ικανοποιημένοι από το 

Πληροφοριακό Σύστημα Επιμορφώσεων ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. Ωστόσο, το 41,8% εξέφρασε 

μέτρια ικανοποίηση και ελάχιστοι μόνο το 3,6% δήλωσε ότι είναι λίγο ικανοποιημένοι. 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΛΙΓΟ 2 1,3 3,6 3,6 

  ΜΕΤΡΙΑ 23 15,1 41,8 45,5 

  ΠΟΛΥ 21 13,8 38,2 83,6 

  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 9 5,9 16,4 100,0 

  Total 55 36,2 100,0   

Missing System 97 63,8     

Total 152 100,0     

Πίνακας 34: Ικανοποίηση από τη χρήση του ΠΣ Επιμορφώσεων ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 

 

Ερώτηση Γ13: Έχετε χρησιμοποιήσει το Πληροφοριακό Σύστημα Σίσυφος; 

Μόνο 4 εκπαιδευτικοί (2,6%) έχουν χρησιμοποιήσει το ΠΣ Σίσυφος. Πιθανώς αυτό 

συμβαίνει επειδή πρόκειται για ένα νέο Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης που δεν έχει 

ακόμα διαδοθεί η χρήση του σε πολλά σχολεία, αν και είναι ελεύθερο λογισμικό. 
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 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid OXI 148 97,4 97,4 97,4 

  NAI 4 2,6 2,6 100,0 

  Total 152 100,0 100,0   

Πίνακας 35: Χρήση του ΠΣ Σίσυφος 

 

Ερώτηση Γ14: Σε περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει το Πληροφοριακό 

Σύστημα Σίσυφος, ποιος είναι ο βαθμός ικανοποίησής σας; 

Ακόμα κι αν είναι μικρό το ποσοστό του δείγματος που έχει χρησιμοποιήσει το 

Πληροφοριακό Σύστημα Σίσυφος, το γεγονός ότι όλοι είναι ικανοποιημένοι πολύ δείχνει 

πόσο αποτελεσματικό είναι. Εφόσον είναι ελεύθερο λογισμικό και ο δημιουργός του επιθυμεί 

να το χρησιμοποιήσουν κι άλλα σχολεία, αυτή η αξιολόγηση μπορεί να δώσει το κίνητρο και 

σε άλλους εκπαιδευτικούς να το δοκιμάσουν. 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ΠΟΛΥ 1 ,7 25,0 25,0 

  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 3 2,0 75,0 100,0 

  Total 4 2,7 100,0   

Missing System 148 97,3     

Total 152 100,0     

Πίνακας 36: Ικανοποίηση από τη χρήση του ΠΣ Σίσυφος 

 

Ερώτηση Γ15: Θεωρείτε ότι το Υπουργείο Παιδείας θα έπρεπε να οργανώσει 

επιμορφώσεις χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης; 

Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος (98,1%) ζητάει να οργανώσει το Υπουργείο 

Παιδείας επιμορφώσεις χρήσης των εκπαιδευτικών Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης. 

 

 

Πίνακας 37: Επιμορφώσεις χρήσης ΠΣ Διοίκησης στην Εκπαίδευση 
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4.4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Ερώτηση Δ1: Πόσο δύσκολη θεωρείτε τη διαδικασία παραγωγής ωρολογίου 

προγράμματος; 

Σχεδόν το 80% των εκπαιδευτικών που ρωτήθηκαν θεωρεί ότι πολύ δύσκολη τη 

διαδικασία παραγωγής ωρολογίου προγράμματος Το 15% τη θεωρεί διαδικασία μέτριας 

δυσκολίας και μόνο το 5% δεν τη θεωρεί δύσκολο να παράγει ωρολόγια προγράμματα. 

 

 

Πίνακας 38: Διάγραμμα δυσκολίας παραγωγής ωρολογίου προγράμματος  

 

Ερώτηση Δ2: Έχετε προσπαθήσει ποτέ να μάθετε να χρησιμοποιείτε κάποιο 

Πληροφοριακό Σύστημα που παράγει ωρολόγιο πρόγραμμα; 

Μόνο το 30,9% των εκπαιδευτικών αποπειράθηκαν να μάθουν τη λειτουργία ενός 

ΠΣ για ωρολόγια προγράμματα. Αυτό δείχνει πραγματικά πόσο δύσκολο το θεωρούν. 

 

 

Πίνακας 39: Προθυμία εκμάθησης ΠΣ για ωρολόγια προγράμματα 
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Ερώτηση Δ3: Ήσασταν ποτέ υπεύθυνος/η για το ωρολόγιο πρόγραμμα του 

σχολείου; 

Μόνο 41 από τους 152 ερωτηθέντες, δηλαδή το 27%, ήταν κάποια στιγμή ή είναι 

υπεύθυνοι για τη δημιουργία ωρολογίου προγράμματος στο σχολείο που υπηρετούν. 

 

 

Πίνακας 40: Υπεύθυνος/η ωρολογίου προγράμματος 

 

Ερώτηση Δ4: Πόσο έμπειρος/η θα λέγατε ότι είστε στη χρήση Πληροφοριακού 

Συστήματος παραγωγής ωρολογίου προγράμματος; 

Όπως φαίνεται από το παρακάτω διάγραμμα μόνο 23 εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι 

είναι πολύ ή πάρα πολύ έμπειροι στη χρήση ΠΣ που παράγει ωρολόγια προγράμματα, 

δηλαδή λιγότεροι από τους 41 που απάντησαν ότι υπήρχαν υπεύθυνοι για το ωρολόγιο 

πρόγραμμα του σχολείου τους. Αν συμπεριλάβουμε και τους 25 που δήλωσαν μέτρια 

ικανότητα χρήσης ΠΣ για ωρολόγια ο αριθμός φτάνει στους 48 και καταφέρνει να 

καλύψει τους 41 που ήταν υπεύθυνοι προγράμματος. Η επιμόρφωση είναι απαραίτητη. 

 

 

Πίνακας 41: Εμπειρία στη χρήση ΠΣ παραγωγής ωρολογίου προγράμματος 
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Ερώτηση Δ5: Θα θέλατε να παρέχει το Υπουργείο Παιδείας δωρεάν ένα 

Πληροφοριακό Σύστημα στα σχολεία για την παραγωγή ωρολογίων προγραμμάτων; 

Η πλειονότητα των ερωτώμενων (96,1%) ζήτησε να παρέχει το Υπουργείο Παιδείας 

ένα ΠΣ για να παράγεται στα σχολεία το ωρολόγιο πρόγραμμα. Προφανώς συνειδητοποιούν 

ότι πρόκειται για μια ουσιαστική ανάγκη, η οποία καλύπτονταν παλιότερα από τον  ΕΠΑΦΟ 

με το ADVANCED TIMETABLES, το γνωστό εμπορικό ΠΣ ASC TIMETABLES, ενώ στην 

Κύπρο καλύπτεται από το Ωρολόγιο της εταιρίας ANTINOOS. 

 

 

Πίνακας 42: Παροχή δωρεάν ΠΣ για ωρολόγια από το Υπουργείο Παιδείας 

 

Ερώτηση Δ6: Πόσο σημαντικό θα ήταν να χρησιμοποιούν όλα τα σχολεία το 

ίδιο Πληροφοριακό Σύστημα παραγωγής ωρολογίων προγραμμάτων; 

Το 77% των εκπαιδευτικών που απάντησαν θεωρούν πολύ ή πάρα πολύ σημαντικό να 

χρησιμοποιούν όλα τα σχολεία κοινό ΠΣ για παραγωγή ωρολογίων προγραμμάτων. Επίσης, 

το 18,4% πιστεύουν ότι είναι μέτριας σημαντικότητας. Μόνο το 4,6% πιστεύει ότι είναι 

καθόλου ή ελάχιστα σημαντικό να υπάρχει κοινό ΠΣ για ωρολόγια σε όλα τα σχολεία. 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 1 ,7 ,7 ,7 

  ΛΙΓΟ 6 3,9 3,9 4,6 

  ΜΕΤΡΙΑ 28 18,4 18,4 23,0 

  ΠΟΛΥ 53 34,9 34,9 57,9 

  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 64 42,1 42,1 100,0 

  Total 152 100,0 100,0   

Πίνακας 43: Χρήση κοινού ΠΣ για ωρολόγια προγράμματα από όλα τα σχολεία 

 

Ερώτηση Δ7: Θεωρείτε ότι το Υπουργείο Παιδείας θα έπρεπε να οργανώσει 

επιμορφώσεις χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων ωρολογίων προγραμμάτων;  
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Σε αυτή την ερώτηση οι περισσότεροι (91,4%) απάντησαν ότι είναι απαραίτητο να 

οργανώσει το Υπουργείο Παιδείας επιμορφώσεις χρήσης ΠΣ που παράγουν ωρολόγια 

προγράμματα. Το 8,6% των εκπαιδευτικών που δεν το ζητά, προφανώς ανήκει στους 

έμπειρους συναδέλφους που έχουν επί χρόνια την ευθύνη του ωρολογίου προγράμματος. 

 

 

Πίνακας 44: Επιμόρφωση στα ΠΣ για ωρολόγια προγράμματα από το Υπ. Παιδείας 

 

Ερώτηση Δ8: Θεωρείτε ότι η παραγωγή ωρολογίων προγραμμάτων είναι μια 

χρονοβόρα διαδικασία; 

Παρόμοια και σε αυτή την ερώτηση το 91,4% απάντησε ότι θεωρεί την παραγωγή 

ωρολογίων προγραμμάτων για το σχολείο χρονοβόρα διαδικασία. Το 8,6% που διαφωνεί 

και συμπίπτει με το ποσοστό των εκπαιδευτικών που δεν επιθυμούν την επιμόρφωση στα 

ΠΣ που παράγουν ωρολόγιο πρόγραμμα, πρέπει να είναι οι πολύ έμπειροι συνάδελφοι 

που έχουν εξοικειωθεί πλήρως με τη διαδικασία παραγωγής ωρολογίων προγραμμάτων. 

 

 

Πίνακας 45: Χρονοβόρα διαδικασία η παραγωγή ωρολογίων προγραμμάτων 

 

Ερώτηση Δ9: Πόσο πρόθυμοι είναι οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία να αναλάβουν 

την ευθύνη παραγωγής ωρολογίων προγραμμάτων στο σχολείο; 
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Το 78,3% των εκπαιδευτικών που ρωτήθηκαν πιστεύουν ότι οι εκπαιδευτικοί είναι 

απρόθυμοι να αναλάβουν το ωρολόγιο πρόγραμμα στο σχολείο τους, ενώ το 19,7% θεωρούν 

ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ούτε πρόθυμοί ούτε απρόθυμοι να γίνουν υπεύθυνοι παραγωγής 

ωρολογίου προγράμματος. Μόνο το 2% πιστεύει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι πρόθυμοι να 

αναλάβουν την ευθύνη του ωρολογίου προγράμματος στο σχολείο τους. 

 

 

Πίνακας 46: Προθυμία εκπαιδευτικών να αναλάβουν το ωρολόγιο πρόγραμμα 

 

Ερώτηση Δ10: Πόσο πρόθυμος/η είστε να αναλάβετε την παραγωγή ωρολογίων 

προγραμμάτων στο σχολείο; 

Περίπου το 45% δηλώνουν απρόθυμοι να αναλάβουν το ωρολόγιο πρόγραμμα, 

ενώ το 35% βρίσκονται σε ημιπρόθυμη κατάσταση. Μόνο το 20% δηλώνουν προθυμία. 

 

 

Πίνακας 47: Προθυμία να αναλάβει ο ερωτώμενος το ωρολόγιο πρόγραμμα 
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Ερώτηση Δ11: Πόσο συχνά απαιτούν οι εκπαιδευτικοί διευκολύνσεις στο 

πρόγραμμά τους (π.χ. όχι πρώτη ώρα, όχι τελευταία ώρα κλπ); 

Από το παρακάτω διάγραμμα είναι ολοφάνερο ότι το 90% των εκπαιδευτικών 

συνήθως ζητούν διευκολύνσεις στο πρόγραμμά τους. Το 9% ζητά διευκολύνσεις που και 

που, ενώ το 1% ζητά σπάνια διευκολύνσεις στο ωρολόγιο πρόγραμμά του. 

 

 

Πίνακας 48: Διευκολύνσεις στο ωρολόγιο πρόγραμμα 

 

Ερώτηση Δ12: Η δυσαρέσκεια των συναδέλφων για το πρόγραμμά τους θα 

αποτελούσε σημαντικό παράγοντα για να μην αναλάβετε το ωρολόγιο πρόγραμμα του 

σχολείου; 

Περίπου το 67% των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι τους αποθαρρύνει η δυσαρέσκεια των 

άλλων για το πρόγραμμά τους. Το 18,5% δήλωσε ότι δεν επηρεάζεται από αυτό, ενώ το 14,5% 

δήλωσε ότι δεν πτοείται από τις αντιδράσεις των άλλων για το ωρολόγιο πρόγραμμά τους. 

 

 

Πίνακας 49: Η δυσαρέσκεια αποτροπή για την ανάληψη του ωρολογίου προγράμματος 
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Ερώτηση Δ13: Ποια από τα παρακάτω Πληροφοριακά Συστήματα παραγωγής 

ωρολογίου προγράμματος γνωρίζετε; 

Οι 86 (48,4%) από τους 152 εκπαιδευτικούς δε γνώριζαν κανένα ΠΣ που παράγει 

ωρολόγιο πρόγραμμα. Κάποιοι από τους άλλους 66 εκπαιδευτικούς γνώριζαν περισσότερα 

από ένα ΠΣ, οπότε οι απαντήσεις έφτασαν τις 178 και τα ποσοστά στη στήλη Cases ανήλθαν 

στα 117,1%, για αυτό στη στήλη Responces υπάρχει αναγωγή στην εκατονταβάθμια κλίμακα. 

Το πιο γνωστό ΠΣ ήταν το ASC TIMETABLES, προφανώς επειδή το είχαν όλα τα 

σχολεία μέσω του ΕΠΑΦΟΥ παλιότερα. Το αναγνώρισαν 48 εκπαιδευτικοί, δηλαδή το 27%. 

Το επόμενο στη σειρά αναγνώρισης είναι το ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, το 

οποίο ήξεραν 15 εκπαιδευτικοί, δηλαδή το 8,5% των ερωτηθέντων. Το OROLOGIO 

PROGRAMMA ήξεραν 9 εκπαιδευτικοί, δηλαδή το 5%, ενώ το ANTINOOS αναγνώρισαν 6 

άτομα, δηλαδή το 3,3% του συνόλου. Τις υπόλοιπες θέσεις στη σειρά κατάταξης κατέλαβαν: 

 το ΠΣ του ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΣΑΜΟΥ που αναγνώρισαν 5 άτομα, δηλαδή 2,8% 

 το FET που γνώριζαν 4 εκπαιδευτικοί, δηλαδή το 2,2% 

 το ΗΡΩΔΗΣ που αναγνώρισαν 3 ερωτώμενοι, δηλαδή το 1,7% 

 το Smile-Perama που ήξεραν 2 εκπαιδευτικοί, δηλαδή το 1,1% του συνόλου και  

 το UNTIS, το οποίο δεν αναγνώρισε κανείς, εφόσον το 2019 υποστήριξε τα ελληνικά. 
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Ερώτηση Δ14: Ποια από τα παρακάτω Πληροφοριακά Συστήματα παραγωγής 

ωρολογίου προγράμματος μπορείτε να χειριστείτε; 

Οι 106 (63%) από τους 152 εκπαιδευτικούς δε γνωρίζουν τη χρήση κανενός ΠΣ που παράγει 

ωρολόγια προγράμματα. Από τους υπόλοιπους 46 κάποιοι ήξεραν να χρησιμοποιούν περισσότερα 

ΠΣ, οπότε οι απαντήσεις έφτασαν τις 168 και έτσι τα ποσοστά της στήλης Cases ανήλθαν στο 

110,5%., για αυτό έγινε αναγωγή στην εκατονταβάθμια κλίμακα που φαίνεται στη στήλη Responces. 

Στη χρήση των ΠΣ που παράγουν ωρολόγια προγράμματα διακρίθηκε και πάλι το ASC 

TIMETABLES, το οποίο ήξεραν να χρησιμοποιούν 36 από τους ερωτώμενους, δηλαδή το 21,5%. 

Τα ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ξέρουν να χρησιμοποιούν 9 εκπαιδευτικοί,, δηλαδή το 5,3%, 

Το OROLOGIO PROGRAMMA και το ΠΣ του ΗΡΩΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ δήλωσαν ότι γνωρίζουν 

να τα χρησιμοποιούν 4 εκπαιδευτικοί έκαστο, δηλαδή στο κάθε ΠΣ αντιστοιχεί το 2,4% του 

συνόλου. Αντίστοιχα, το ΠΣ της ANTINOOS που χρησιμοποιείται από τα σχολεία της Κύπρου και 

το ΠΣ του ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΣΑΜΟΥ δήλωσαν ότι γνωρίζουν να χρησιμοποιούν 3 εκπαιδευτικοί 

έκαστο, δηλαδή στο κάθε ΠΣ αντιστοιχεί το 1,8% του συνόλου των ερωτηθέντων. Το FET ξέρουν να 

χειρίζονται μόνο 2 εκπαιδευτικοί, δηλαδή το 1,2 % και 1 εκπαιδευτικός (0,6%) δήλωσε ότι γνωρίζει 

να χρησιμοποιεί το SMILE-PERAMA. Το UNTIS δεν το έχει χρησιμοποιήσει κανείς από τους 

εκπαιδευτικούς όπως ήταν αναμενόμενο, αφού πρόσφατα «μπήκε» στην ελληνική αγορά. 
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Ερώτηση Δ15: Θα επιλέγατε ένα Πληροφοριακό Σύστημα μόνο και μόνο 

επειδή διατίθεται δωρεάν; 

Το 62,5% των ερωτώμενων απάντησαν ότι θα προτιμούσαν ένα ΠΣ για ωρολόγια 

προγράμματα, αν διατίθεται δωρεάν. Αυτό προφανώς πηγάζει από την οικονομική 

δυσκολία που βιώνουν όλοι οι έλληνες αλλά και τα σχολεία αυτή την δύσκολη περίοδο 

για τη χώρα, να ανταποκριθούν σε μεγαλύτερα έξοδα. 

 

 

Πίνακας 52: Προτίμηση ΠΣ για ωρολόγια προγράμματα αν διατίθεται δωρεάν 

 

Ερώτηση Δ16: Θεωρείτε ότι αξίζει να αγοράσει το σχολείο ένα Πληροφοριακό 

Σύστημα αν έχει ιδιαίτερες δυνατότητες ως λογισμικό; 

Ανεξάρτητα από το κόστος, το οποίο εξέταζε η προηγούμενη ερώτηση, τελικά οι 

εκπαιδευτικοί απάντησαν σε ποσοστό 88,8% ότι αξίζει να αγοραστεί από το σχολείο ένα 

ΠΣ, αν έχει ιδιαίτερες δυνατότητες ως λογισμικό. 

 

 

Πίνακας 53: Έγκριση αγοράς ΠΣ για ωρολόγια προγράμματα 

 

Ερώτηση Δ17: Θα προτιμούσατε να χρησιμοποιείτε ένα εμπορικό 

Πληροφοριακό Σύστημα σε δοκιμαστική έκδοση παρά τους περιορισμούς (π.χ. μη 

εξαγωγή προγράμματος σε excel); 
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Το 61,8% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν θα προτιμούσε να χρησιμοποιεί ένα 

εμπορικό ΠΣ σε δοκιμαστική έκδοση (demo) αναγνωρίζοντας ότι οι περιορισμοί που έχει 

το καθιστούν δύσχρηστο. 

 

 

Πίνακας 54: Αποδοχή χρήσης εμπορικού ΠΣ σε δοκιμαστική έκδοση (demo) 

 

Ερώτηση Δ18: Με ποιο Πληροφοριακό Σύστημα παράγονται στο σχολείο σας 

τα ωρολόγια προγράμματα; 

Η πλειονότητα των σχολείων 21,7% χρησιμοποιεί το ASC TIMETABLES για να 

παράγει τα ωρολόγια προγράμματα. Μάλιστα ένας μικρός αριθμός εκπαιδευτικών δεν 

αναγνώρισε το ASC TIMETABLES και δήλωνε ότι στο σχολείο τους χρησιμοποιούν τον 

ΕΠΑΦΟ, αλλά στη στατιστική ανάλυση της έρευνας καταμετρήθηκε ως χρήση του ASC 

TIMETABLES. 

Διαφορετικό Πληροφοριακό Σύστημα για την παραγωγή των ωρολογίων 

προγραμμάτων σε σχολείο δήλωσε μόνο ένας εκπαιδευτικός, το ΩΡΟΛΟΓΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Αυτό ως ποσοστό αντιστοιχεί μόνο στο 0,7%. 

Το γεγονός ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι αποστασιοποιημένοι από την 

παραγωγή ωρολογίων προγραμμάτων στο σχολείο τους, φαίνεται επειδή περίπου το 70% 

δηλαδή 106 από τους 152 ερωτώμενους δεν γνώριζαν καν ποιο Πληροφοριακό Σύστημα 

χρησιμοποιούν στο σχολείο τους. 

Το πιο περίεργο, όμως, που αποκάλυψε η έρευνα δεν ήταν αυτό, αλλά το γεγονός ότι 

3 εκπαιδευτικοί (2%) δήλωσαν ότι στο σχολείο τους παράγουν τα ωρολόγια προγράμματα 

χρησιμοποιώντας το Microsoft Excel. Προφανώς αυτό φαίνεται ενδιαφέρον αλλά δύσκολο. 

Επίσης, άλλοι 9 εκπαιδευτικοί, περίπου 6% του δείγματος, απάντησαν ότι στο σχολείο 

δε χρησιμοποιούν κανένα Πληροφοριακό Σύστημα παραγωγής ωρολογίων προγραμμάτων 

και κάνουν τη διαδικασία χειρόγραφα. Αυτό ακούγεται αδύνατο για σύνθετα προγράμματα. 
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 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΔΕΝ ΞΕΡΩ 106 69,7 69,7 69,7 

  ΚΑΝΕΝΑ 9 5,9 5,9 75,7 

  EXCEL 3 2,0 2,0 77,6 

  ASC TIMETABLES 33 21,7 21,7 99,3 

  ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 ,7 ,7 100,0 

  Total 152 100,0 100,0   

Πίνακας 55: Χρήση ΠΣ για ωρολόγια προγράμματα στο σχολείο 

 

4.5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ 

 

Ερώτηση Ε1: Γνωρίζετε κάποιο Πληροφοριακό Σύστημα που παράγει 

πρόγραμμα εφημεριών; 

Όπως φαίνεται από το διάγραμμα, η πλειονότητα δεν γνωρίζει κανένα ΠΣ που 

παράγει πρόγραμμα εφημεριών. Ωστόσο, 7 από τους 152 εκπαιδευτικούς, δηλαδή το 

4,6% των ερωτώμενων, απάντησαν ότι ξέρουν κάποιο ΠΣ παραγωγής προγράμματος 

εφημεριών. Πιθανώς αναφέρονται στη δυνατότητα που έχει το ASC TIMETABLES 

μόνο να παράγει μαζί με το ωρολόγιο πρόγραμμα και πρόγραμμα εφημεριών. 

 

 

Πίνακας 56: Υπάρχει ΠΣ που παράγει προγράμματα εφημεριών 

 

Ερώτηση Ε2: Θα θέλατε να έχετε ένα Πληροφοριακό Σύστημα που βγάζει και 

πρόγραμμα εφημεριών; 

Σε αυτή την ερώτηση περίπου το 85% των ερωτώμενων απάντησε ότι επιθυμεί να έχει 

ένα Πληροφοριακό Σύστημα που βγάζει πρόγραμμα εφημεριών. Προφανώς στα περισσότερα 

σχολεία δεν το θεωρούν απαραίτητο επειδή το πρόγραμμα για τις εφημερίες βγαίνει σχετικά 

εύκολα χειρόγραφα ή σε ένα πίνακα Excel. Εφόσον τα περισσότερα σχολεία χρησιμοποιούν 

το ASC TIMETABLES για να παράγουν ωρολόγια προγράμματα, όπως έδειξε η έρευνα, 

μάλλον δεν γνωρίζουν τη δυνατότητά του να παράγει και προγράμματα εφημεριών. 
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Πίνακας 57: Επιθυμία απόκτησης ΠΣ για εφημερίες 

 

Ερώτηση Ε3: Στο σχολείο σας χρησιμοποιείτε Πληροφοριακό Σύστημα που 

παράγει πρόγραμμα εφημεριών; Αν ναι, ποιο; 

Το 63,8% των εκπαιδευτικών απάντησαν ότι στο σχολείο που υπηρετούν δεν γίνεται 

χρήση κάποιου Πληροφοριακού Συστήματος για να παράγεται πρόγραμμα εφημεριών. 

Επίσης, το υπόλοιπο 36,2% δήλωσε ότι δεν ξέρει αν χρησιμοποιείται κάποιο Πληροφοριακό 

Σύστημα για να παράγουν πρόγραμμα εφημεριών στο σχολείο τους. Κανείς δεν απάντησε 

κάτι διαφορετικό. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι παρόλο που υπήρχε η δυνατότητα να απαντήσουν ποιο 

πρόγραμμα εφημεριών χρησιμοποιούν στο σχολείο τους, κανείς δεν έγραψε κάτι στο 

αντίστοιχο πεδίο, ούτε καν οι 7 εκπαιδευτικοί που δήλωσαν στην ερώτηση Ε1 ότι γνωρίζουν 

κάποιο Πληροφοριακό Σύστημα που παράγει πρόγραμμα εφημεριών. Αυτό ενισχύει ακόμα 

περισσότερο την απάντηση που έδωσαν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί στην ερώτηση Ε2, 

δηλαδή ότι δεν επιθυμούν ένα Πληροφοριακό Σύστημα παραγωγής προγράμματος εφημεριών 

επειδή προφανώς δεν το κρίνουν αναγκαίο. Οι περισσότεροι από τους 7 εκπαιδευτικούς είναι 

υπεύθυνοι για το πρόγραμμα και χρησιμοποιούν το ASC TIMETABLES στο σχολείο τους, 

οπότε είναι πολύ πιθανό να γνωρίζουν ότι το ΠΣ τους δίνει τη δυνατότητα να παράγουν 

προγράμματα εφημεριών αλλά δεν τη χρησιμοποιούν επειδή δεν το θεωρούν απαραίτητο. 

 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΔΕΝ ΞΕΡΩ 55 36,2 36,2 36,2 

  ΟΧΙ 97 63,8 63,8 100,0 

  Total 152 100,0 100,0   

Πίνακας 58: Χρήση ΠΣ για εφημερίες στο σχολείο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Μετά από την παρουσίαση και τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων της έρευνας, 

μπορεί κανείς να συμπεράνει από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στο Γ μέρος του 

ερωτηματολογίου ότι οι παροχές του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Sch.gr) και οι 

δυνατότητες του Πληροφοριακού Συστήματος e-mathiteia για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη 

Μαθητείας των ΕΠΑΛ χρήζουν αναβάθμισης. Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζοντας πόσο 

σημαντική είναι η επιμόρφωση επιθυμούν να οργανώσει το Υπουργείο Παιδείας σεμινάρια 

χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης στην εκπαίδευση. 

Από το Δ΄ μέρος του ερωτηματολογίου καταδεικνύεται πόσο δύσκολη και χρονοβόρα 

διαδικασία θεωρούν όλοι την παραγωγή ωρολογίων προγραμμάτων για τις σχολικές μονάδες. 

Επίσης, φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι πρόθυμοι να αναλάβουν την ευθύνη 

του ωρολογίου προγράμματος στο σχολείο. Περίπου μόνο 1 στους 3 έχει προσπαθήσει να 

μάθει πώς λειτουργεί ένα ΠΣ που παράγει ωρολόγια προγράμματα, ενώ 1 στους 4 έχει 

υπάρξει υπεύθυνος για την παραγωγή του ωρολογίου προγράμματος. 

Ωστόσο, αποτιμάται θετικά το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί ζητούν από το Υπουργείο 

Παιδείας να παρέχει στα σχολεία ένα Πληροφοριακό Σύστημα μαζί με όλη την τεχνική 

υποστήριξη και τις επιμορφώσεις που απαιτούνται, επειδή αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί θα μάθουν κάποιο Πληροφοριακό Σύστημα που δημιουργεί ωρολόγια 

προγράμματα, μαζί με το σκεπτικό που χρειάζεται να τους διακατέχει για να καταλάβουν τη 

«φιλοσοφία» παραγωγής και τροποποίησης ωρολογίων προγραμμάτων. Αδιαμφισβήτητα 

αυτό θα οδηγήσει σε εκπαιδευτικούς ενημερωμένους για τα ωρολόγια προγράμματα, που θα 

αποδεικνύονται πιο πρόθυμοι να αναλαμβάνουν την παραγωγή του ωρολογίου προγράμματος 

στο σχολείο που υπηρετούν, εφόσον η επιμόρφωση θα τους εμπλέξει στη διαδικασία. 

Η έρευνα φέρνει επίσης στην επιφάνεια τη συνήθεια που έχουν οι εκπαιδευτικοί να 

ζητούν διευκολύνσεις στο ωρολόγιο πρόγραμμά τους καθώς και τη δυσαρέσκεια που 

προκύπτει όταν φανεί ότι δε μπορούν να ικανοποιηθούν όλες οι διευκολύνσεις που θέλουν. 

Αυτό αποθαρρύνει τους συναδέλφους να αναλάβουν το ωρολόγιο πρόγραμμα στο σχολείο, 

επειδή προφανώς η ψυχολογική πίεση που τους ασκείται είναι αρκετή και με τις εντάσεις που 

δημιουργούνται από συναδέλφους δυσαρεστημένους με το πρόγραμμά τους, εκείνοι που 

παράγουν να ωρολόγια προγράμματα χάνουν την ψυχική τους ηρεμία. 
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Η νοοτροπία όσων ζητούν συχνά εξυπηρετήσεις από τον «προγραμματιστή» του 

σχολείου θα μπορούσε να αλλάξει αν παρακολουθούσαν όλοι οι εκπαιδευτικοί επιμορφώσεις, 

που θα τους μάθαιναν την έννοια των ελαστικών και ανελαστικών περιορισμών ενός 

προγράμματος, καθώς και ότι αν δεν αγνοηθούν κάποιοι ελαστικοί περιορισμοί το 

Πληροφοριακό Σύστημα δεν πρόκειται να δημιουργήσει λειτουργικό πρόγραμμα για το 

σχολείο. Αυτό θα είχε μακροπρόθεσμα ως αποτέλεσμα περισσότεροι εκπαιδευτικοί να είναι 

πρόθυμοι να αναλάβουν αυτήν την επίπονη εργασία, εφόσον οι περισσότεροι έχουν ήδη τις 

απαιτούμενες γνώσεις χρήσης υπολογιστή. 

Όσον αφορά στα Πληροφοριακά Συστήματα που παράγουν ωρολόγια προγράμματα, 

φαίνεται οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα είναι εξοικειωμένοι με το ASC TIMETABLES, τον 

ΕΠΑΦΟ όπως εξακολουθούν ακόμα μερικοί να ονομάζουν το λογισμικό επειδή παλιότερα το 

Υπουργείο σε συνεργασία με την εταιρία ΕΠΑΦΟΣ παρείχε σε όλα τα σχολεία το λογισμικό 

μαζί με την τεχνική υποστήριξη και την συμβουλευτική που χρειαζόταν. 

Οι τελευταίες ερωτήσεις του Δ΄ μέρους του ερωτηματολογίου αποδεικνύουν ότι οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν βαρύτατης σημασίας να έχει κάθε σχολείο ένα αξιόπιστο ΠΣ για να 

παράγει τα ωρολόγια προγράμματα καθώς: 

 δεν θα επέλεγαν ένα ΠΣ μόνο και μόνο επειδή διατίθεται δωρεάν διότι προφανώς θα 

είχε μειωμένες δυνατότητες, 

 θεωρούν ότι το σχολείο αξίζει να αγοράσει ένα ΠΣ αν έχει ιδιαίτερες δυνατότητες να 

δημιουργεί ικανοποιητικά ωρολόγια προγράμματα για το σχολείο, 

 δε θα προτιμούσαν ένα εμπορικό ΠΣ σε δοκιμαστική έκδοση (demo) επειδή θα είχε 

περιορισμούς στις δυνατότητές του, όπως να μη εξάγει τα ωρολόγια σε Excel 

Τέλος, στο Ε΄ μέρος του ερωτηματολογίου διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί, θα 

ήθελαν να έχουν ένα Πληροφοριακό Σύστημα που να παράγει και πρόγραμμα εφημεριών, 

προφανώς για να δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του και να είναι πλήρες από κάθε 

άποψη. Ωστόσο, δεν θεωρούν απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ΠΣ για να δημιουργηθεί το 

πρόγραμμα εφημεριών, όπως συμβαίνει σε όλα τα σχολεία των ερωτώμενων που γνώριζαν, 

αν εξαιρέσουμε εκείνους που δήλωσαν ότι δεν ήξεραν πώς δημιουργείται το πρόγραμμα 

εφημεριών στο δικό τους σχολείο. 

Στη συνέχεια αξιοποιείται η δυνατότητα που δίνει το πρόγραμμα στατιστικής 

ανάλυσης SPSS για διασταύρωση των απαντήσεων (Crosstabs) που έδωσαν οι ερωτώμενοι, 

ώστε να βγουν μερικά ακόμα χρήσιμα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα 

έρευνα για τα Πληροφοριακά Συστήματα στην εκπαίδευση. 
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5.1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ  

 

Είναι ενδιαφέρον να διαπιστωθεί αν οι εκπαιδευτικοί που δεν προσπάθησαν να 

μάθουν κάποιο ΠΣ που παράγει ωρολόγια προγράμματα, μπορούν να χειριστούν άνετα Η/Υ 

και έχουν τη δυνατότητα να μάθουν ένα νέο λογισμικό. Από τον συνδυασμό των αντίστοιχων 

πινάκων φαίνεται ότι από τους 105 εκπαιδευτικούς που δεν προσπάθησαν να μάθουν κάποιο 

λογισμικό, 94 χειρίζονται πολύ ή πάρα πολύ άνετα Η/Υ (Πίνακας 59) ενώ οι 76 στους 105 

δήλωσαν ότι μπορούν να μάθουν εύκολα ένα νέο λογισμικό (Πίνακας 60). Επομένως, 

περίπου τα ¾ των εκπαιδευτικών που δεν ασχολήθηκαν ποτέ με το ωρολόγιο πρόγραμμα, 

μπορούν μετά από τη σχετική επιμόρφωση να αναλάβουν αυτή την ευθύνη στο σχολείο τους. 

 

 

 

Από τη διασταύρωση του πίνακα του αριθμού των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο 

σχολείο καθενός από τους ερωτώμενους με τον πίνακα που οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν τον 

βαθμό δυσκολίας της παραγωγής ωρολογίων προγραμμάτων, μπορεί κανείς να συμπεράνει 

ότι στα σχολεία που έχουν πάνω από 30 εκπαιδευτικούς το πρόγραμμα γίνεται πιο δύσκολο 

και απαιτητικό. Για αυτό η συντριπτική πλειονότητα των ερωτώμενων  σε σχολεία με πάνω 

από 30 εκπαιδευτικούς απάντησε ότι η διαδικασία παραγωγής ωρολογίων προγραμμάτων 

είναι πολύ ή πάρα πολύ δύσκολη, όπως φαίνεται στον Πίνακα 61. 
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Όσον αφορά στην ηλικία των εκπαιδευτικών που είναι υπεύθυνοι για το ωρολόγιο 

πρόγραμμα του σχολείου, από τον Πίνακα 62 διαπιστώνουμε ότι κυρίως οι περισσότεροι 

ανήκουν στις δύο τελευταίες ηλικιακές ομάδες 46-55 και 56-65. Αυτό προφανώς συμβαίνει 

επειδή η παραγωγή ωρολογίων προγραμμάτων είναι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί 

έμπειρους εκπαιδευτικούς να τη διαχειριστούν. 

 

 

 

Επίσης, όπως φαίνεται στον Πίνακα 63 οι υπεύθυνοι προγράμματος είναι κυρίως 

μόνιμοι εκπαιδευτικοί και είναι γνωστό από στατιστική έρευνα του Υπουργείου Παιδείας ότι 

ο μέσος όρος ηλικίας των μονίμων έχει αυξηθεί, ιδίως στις ειδικότητες της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχουν αναπληρωτές που έμαθαν ένα ΠΣ και είναι 

υπεύθυνοι προγράμματος, αν και συνήθως δεν δίνεται σε όλους αυτή η δυνατότητα επειδή 

στα σχολεία που τοποθετούνται υπάρχει συνήθως κάποιος μόνιμος υπεύθυνος για αυτό. 
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Στην ερώτηση Δ7 του ερωτηματολογίου είχε γίνει η παραδοχή / υπόθεση ότι 

προφανώς οι εκπαιδευτικοί που δεν επιθυμούσαν να επιμορφωθούν στη χρήση ΠΣ για 

ωρολόγια προγράμματα ήταν έμπειροι υπεύθυνοι προγράμματος. Τελικά η διασταύρωση του 

πίνακα Επιμόρφωσης χρήσης ΠΣ για ωρολόγια προγράμματα με τον πίνακα που δήλωσαν οι 

ερωτηθέντες αν υπήρξαν ποτέ υπεύθυνοι για το ωρολόγιο πρόγραμμα (Πίνακας 64) έδειξε ότι 

το 8,6% του συνόλου που είπε όχι στην επιμόρφωση δεν απαρτίζονταν μόνο από έμπειρους 

συναδέλφους. Οι μισοί από αυτούς τους εκπαιδευτικούς δεν υπήρξαν ποτέ υπεύθυνοι 

προγράμματος και άρα δεν έχουν τη σχετική εμπειρία, απλά πιθανώς δεν επιθυμούν να 

επιμορφωθούν σε αυτό το αντικείμενο. 

 

 

 

Επειδή όπως αναφέρθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο τα ωρολόγια προγράμματα σε μερικά 

σχολεία είναι πιο απαιτητικά, για αυτό έγινε διασταύρωση του σχολείου με την προθυμία 

ανάληψης ευθύνης για ωρολόγια προγράμματα. Από τον Πίνακα 65 διαπιστώνεται ότι στα 

ΕΠΑΛ μόνο 7 στους 63 εκπαιδευτικούς, δηλαδή μόνο το 11%, είναι πολύ ή πάρα πολύ 

πρόθυμοι να γίνουν υπεύθυνοι για το ωρολόγιο πρόγραμμα, στα ΓΕΛ το 26%, στα Γυμνάσια 

το 17,6%, ενώ στα Δημοτικά το 34,4%. Άρα το πρόγραμμα στα ΕΠΑΛ είναι πολύ σύνθετο. 
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5.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στην παρούσα έρευνα, η οποία είναι καινοτόμα εφόσον δεν έχει ερευνηθεί ποτέ το 

συγκεκριμένο αντικείμενο, κατορθώθηκε να βγουν πολλά χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με 

τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης της εκπαίδευσης και τα Πληροφοριακά Συστήματα 

που παράγουν για τα σχολεία ωρολόγια προγράμματα και προγράμματα εφημεριών. 

Ωστόσο, από τους 152 εκπαιδευτικούς που απάντησαν μόνο 17 (11,2%) υπηρετούν ως 

διευθυντές ή υποδιευθυντές, ενώ 41 άτομα (27%) υπήρξαν υπεύθυνοι για το ωρολόγιο 

πρόγραμμα. Αν είχαν απαντήσει περισσότεροι συνάδελφοι από θέση ευθύνης θα μπορούσαν 

να βγουν ασφαλή συμπεράσματα και για τον τρόπο σκέψης των διευθυντών και 

υποδιευθυντών σε σχέση με τα ωρολόγια προγράμματα και τους εκπαιδευτικούς των 

σχολικών τους μονάδων . Αυτό θα μπορούσε να γίνει σε μια επόμενη έρευνα για τα 

Πληροφοριακά Συστήματα που παράγουν ωρολόγια, ως επέκταση της παρούσας εργασίας. 

Επίσης επειδή το ελεύθερο λογισμικό Σίσυφος φιλοδοξεί να γίνει αποδεκτό από όλα 

τα σχολεία και έχει εξαιρετικές δυνατότητες, αυτές αξίζει να αναλυθούν σε μια άλλη εργασία. 

Έτσι, θα διερευνηθεί κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο που θέλει να επιτελέσει, 

να οργανώσει την ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα. 

Εν κατακλείδι, τα λογισμικά είναι χρήσιμα, αλλά ο άνθρωπος είναι σπουδαιότερος. 

Τα ΠΣ τα δημιουργούν οι άνθρωποι για να τους εξυπηρετήσουν και όχι για να τους 

δυσκολέψουν τη ζωή εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα τα αποτελέσματα του προγράμματος ακόμα 

κι αν είναι εξαντλητικό για τις ανθρώπινες αντοχές (Ward, 1996). Για αυτό, αναγνωρίζοντας 

το δύσκολο έργο που επιτελούν όσοι έχουν την ευθύνη του χρονοπρογραμματισμού στα 

σχολεία, αξίζει να προσπαθούν να βρούνε λύση για κάθε ουσιαστικό πρόβλημα που έχει ένας 

συνάδελφος όταν τον δυσκολεύει το ωρολόγιο πρόγραμμα που του δημιούργησε το ΠΣ.  
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http://irodis.blogspot.gr/2012/09/blog-post_5.html
http://dide.sam.sch.gr/keplinet/images/article-other/wrologio/wrologio.html
http://dide.sam.sch.gr/keplinet/images/article-other/wrologio/wrologio.html
https://opsyd.sch.gr/
http://www.sch.gr/
https://www.sch.gr/wp-content/uploads/2018/05/GSN_Detailed_Memo_GR_Apr_2018.pdf
https://www.sch.gr/wp-content/uploads/2018/05/GSN_Detailed_Memo_GR_Apr_2018.pdf
https://e-pimorfosi.cti.gr/mis/home
https://e-pimorfosi.cti.gr/mis/home
https://slideplayer.gr/slide/5589455/
http://www.shsoft.gr/SHSchool/SHSchoolFrames.htm
https://www.epafos.gr/proionta/product/19-advanced-timetable
https://www.epafos.gr/proionta/product/19-advanced-timetable
https://www.epafos.gr/phocadownload/manuals/timetablelite-manual.pdf
https://www.asctimetables.com/
https://docplayer.gr/7925677-Asc-timetables-online-help-asc-timetables-online-help.html#show_full_text
https://docplayer.gr/7925677-Asc-timetables-online-help-asc-timetables-online-help.html#show_full_text
http://www.antinoos.gr/orologio.htm
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Antinοos (Εγχειρίδιο χρήσης). Διαθέσιμο σε: http://www.antinoos.gr/Docs/orotutgr.pdf 

(Ανακτήθηκε 1 Απριλίου, 2019). 

Antinoos (Αρχική σελίδα). Διαθέσιμο σε: http://www.antinoos.gr/about.htm (Ανακτήθηκε 1 

Απριλίου 2019). 

Antinoos (intex). Διαθέσιμο σε: http://antinoos.gr/index.html (Ανακτήθηκε 1 Απριλίου 2019). 

Antinoos (dealers). Διαθέσιμο σε: http://antinoos.gr/dealers.htm (Ανακτήθηκε 1 Απριλίου 2019). 

e-mathiteia. Διαθέσιμο σε: https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/ (Ανακτήθηκε 1 Μαρτίου, 

2019) 

FET. Διαθέσιμο σε: https://lalescu.ro/liviu/fet/ (Ανακτήθηκε 1 Απριλίου, 2018). 

FET (manual). http://marvelsoft.co.in/wp/wp-content/uploads/2012/03/Creating-Time-Table-in-

FET.pdf (Ανακτήθηκε 1 Απριλίου, 2019). 

FET (Εγχειρίδιο χρήσης). Διαθέσιμο σε: https://www.labschool.gr/lab-software/fet-timetables-

schools.html (Ανακτήθηκε 1 Απριλίου, 2019). 

FET Algorithm. Διαθέσιμο στο: https://lalescu.ro/liviu/fet/doc/en/generation-algorithm-

description.html (Ανακτήθηκε 1 Απριλίου, 2019). 

Genetic Algorithms. Διαθέσιμο σε: https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_algorithm 

(Ανακτήθηκε 1 Απριλίου, 2019). 

Heuristic. Διαθέσιμο σε: https://en.wikipedia.org/wiki/Heuristic_(computer_science) 

(Ανακτήθηκε 1 Απριλίου, 2019). 

Lantiv Timetabler. Διαθέσιμο σε: https://lantiv.com/ (Ανακτήθηκε 1 Απριλίου 2019). 

MySchool. Διαθέσιμο σε: https://myschool.sch.gr (Ανακτήθηκε 1 Απριλίου, 2019). 

Sisyphos. Διαθέσιμο σε: https://www.sisyphos.gr/ (Ανακτήθηκε 1 Απριλίου, 2019). 

Sisyphos.istoriko. Διαθέσιμο σε: http://www.sisyphos.gr/index.php?page=description.html 

(Ανακτήθηκε 1 Απριλίου, 2019). 

Smile-Perama. Διαθέσιμο σε: http://users.sch.gr/vasanagno/perama.html (Ανακτήθηκε 1 

Απριλίου, 2019) 

Teachers. Διαθέσιμο σε: https://teachers.minedu.gov.gr/ (Ανακτήθηκε 1Απριλίου, 2019 

Untis (αγγλική ιστοσελίδα). Διαθέσιμο σε: https://www.untis.at/HTML/start.php (Ανακτήθηκε 1 

Απριλίου 2019). 

Untis Express 2019 (ελληνική ιστοσελίδα). Διαθέσιμο σε: http://www.school-

timetabling.com/index.php?lang=GR (Ανακτήθηκε 1 Απριλίου 2019). 

Untis Express 2019 (flash demo και εγχειρίδιο). Διαθέσιμο σε: http://www.school-

timetabling.com/flash_demos.php?lang=GR (Ανακτήθηκε 1 Απριλίου 2019). 

Wrologio programma. Διαθέσιμο σε: http://www.schrdev.com/wrologio_programma.html 

(Ανακτήθηκε 1 Απριλίου, 2019). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Στάσεις εκπαιδευτικών για τα ΠΣ Διοίκησης στην εκπαίδευση - 

Ωρολόγια Προγράμματα (εφημερίες) 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

ονομάζομαι Λάζαρος Σιδηρόπουλος και ανήκω στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ83 

Ηλεκτρολόγων. Ως φοιτητής του ΠΜΣ "Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών 

Μονάδων" του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης έχω δημιουργήσει ένα 

ερωτηματολόγιο για να διερευνηθούν οι στάσεις των εκπαιδευτικών για τα 

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στα 

Πληροφοριακά Συστήματα που παράγουν Ωρολόγια Προγράμματα και προγράμματα 

εφημεριών για τη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων (Δημοτικών, Γυμνασίων, 

ΓΕΛ και ΕΠΑΛ). 

Η συμβολή σας είναι καθοριστική για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης έρευνας, για 

αυτό σας παρακαλώ να αφιερώσετε λίγο από τον χρόνο σας για να απαντήσετε στο 

ερωτηματολόγιο,  το οποίο είναι ανώνυμο και εμπιστευτικό. Ευχαριστώ εκ των προτέρων 

για τη συμμετοχή σας. 

Το ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί μόνο από εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε 

Δημοτικά, Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. 

Για οποιεσδήποτε απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: la-za-ros@windowslive.com 

 

Με εκτίμηση, 

Λάζαρος Σιδηρόπουλος 

 

* Απαιτείται 

mailto:la-za-ros@windowslive.com
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Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

1. ΦΥΛΟ * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

ΑΝΤΡΑΣ 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

 

2. ΗΛΙΚΙΑ * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

25-35 

36-45 

46-55 

56-65 

 

3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (π.χ. ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ) * 

 

 

4. ΣΧΟΛΕΙΟ * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙ

Ο ΓΕΛ 

ΕΠΑΛ 

 

5. ΠΟΣΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΣ; * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
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1-6 

7-12 

13-18 

19 και άνω 

 

6. ΠΟΣΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΣ; * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1-10 

11-20 

21-30 

31-40 

41-50 

51 και άνω 

 

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΝΟΜΟΣ) ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ * 

 

8. ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

 

9. ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 



148 

 

ΜΟΝΙΜΟΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ 

 

10. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ * 

 

1-10 

11-20 

21-30 

31-40 

11. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ * 

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

 

ΠΤΥΧΙΟ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 

 

12. ΓΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ * 

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

 

ΤΠΕ Α΄ 

ΤΠΕ Β΄ 

ΤΠΕ Β1 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

ΑΥΤΟΔΙΔΑΚΤΟΣ/Η 

 

Β. ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΠΕ  

 

1. Μπορώ να χειρίζομαι ηλεκτρονικό υπολογιστή με άνεση * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
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1 2 3 4 5 

 

Καθόλου Πάρα πολύ 

 

 

2. Μπορώ να αναζητήσω πληροφορίες στο διαδίκτυο * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2 3 4 5 

 

Καθόλου Πάρα πολύ 

 

 

3. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το διαδίκτυο για επικοινωνία * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2 3 4 5 

 

Καθόλου Πάρα πολύ 

 

4. Μαθαίνω εύκολα να χρησιμοποιώ ένα νέο λογισμικό * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2 3 4 5 

 

Καθόλου Πάρα πολύ 

 

 

5. Μπορώ να εγκαταστήσω νέο λογισμικό σε υπολογιστή * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
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1 2 3 4 5 

 

Καθόλου Πάρα πολύ 

 

 

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

1. Έχετε χρησιμοποιήσει το MySchool; * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

NAI 

OXI 

 

2. Σε περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει το MySchool, ποιος είναι ο βαθμός 

ικανοποίησής σας; 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2 3 4 5 

 

Καθόλου Πάρα πολύ 

 

 

3. Έχετε χρησιμοποιήσει υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 

(sch.gr) όπως δημιουργία ιστολογίου ή ιστοτόπου; * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

4. Σε περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει υπηρεσίες του sch.gr, ποιος είναι ο 

βαθμός ικανοποίησής σας; 
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Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2 3 4 5 

 

Καθόλου Πάρα πολύ 

 

 

5. Έχετε χρησιμοποιήσει το ΟΠΣΥΔ; * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

NAI 

OXI 

 

6. Σε περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει το ΟΠΣΥΔ, ποιος είναι ο βαθμός 

ικανοποίησής σας; 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2 3 4 5 

 

Καθόλου Πάρα πολύ 

 

 

7. Έχετε χρησιμοποιήσει το Teachers; * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

NAI 

OXI 

 

8. Σε περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει το Teachers, ποιος είναι ο βαθμός 

ικανοποίησής σας; 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
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1 2 3 4 5 

 

Καθόλου Πάρα πολύ 

 

 

9. Έχετε χρησιμοποιήσει το πιλοτικό Πληροφοριακό Σύστημα της μαθητείας 

των ΕΠΑΛ e- mathiteia; * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

10. Σε περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει το e-mathiteia, ποιος είναι ο 

βαθμός ικανοποίησής σας; 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2 3 4 5 

 

Καθόλου Πάρα πολύ 

 

 

11. Έχετε χρησιμοποιήσει το Πληροφοριακό Σύστημα Επιμορφώσεων του 

ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ; * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

12. Σε περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει το Πληροφοριακό Σύστημα 

Επιμορφώσεων του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, ποιος είναι ο βαθμός ικανοποίησής 

σας; 
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1 2 3 4 5 

 

Καθόλου Πάρα πολύ 

 

 

13. Έχετε χρησιμοποιήσει το Πληροφοριακό Σύστημα Σίσυφος; 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

14. Σε περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει το Πληροφοριακό Σύστημα 

Σίσυφος, ποιος είναι ο βαθμός ικανοποίησής σας; 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2 3 4 5 

 

Καθόλου Πάρα πολύ 

 

 

15. Θεωρείτε ότι το Υπουργείο Παιδείας θα έπρεπε να οργανώσει 

επιμορφώσεις χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης; * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

 

1. Πόσο δύσκολη θεωρείτε τη διαδικασία παραγωγής ωρολογίου 

προγράμματος; * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
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1 2 3 4 5 

 

Καθόλου Πάρα πολύ 

 

 

2. Έχετε προσπαθήσει ποτέ να μάθετε να χρησιμοποιείτε κάποιο Πληροφοριακό 

Σύστημα που παράγει ωρολόγιο πρόγραμμα; * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

3. Ήσασταν ποτέ υπεύθυνος/η για το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου; * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

4. Πόσο έμπειρος/η θα λέγατε ότι είστε στη χρήση Πληροφοριακού 

Συστήματος παραγωγής ωρολογίου προγράμματος; * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2 3 4 5 

 

Καθόλου Πάρα πολύ 

 

 

5. Θα θέλατε να παρέχει το Υπουργείο Παιδείας δωρεάν ένα Πληροφοριακό 

Σύστημα στα σχολεία για την παραγωγή ωρολογίων προγραμμάτων; * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
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ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

6. Πόσο σημαντικό θα ήταν να χρησιμοποιούν όλα τα σχολεία το ίδιο 

Πληροφοριακό Σύστημα παραγωγής ωρολογίων προγραμμάτων; * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2 3 4 5 

 

Καθόλου Πάρα πολύ 

 

 

7. Θεωρείτε ότι το Υπουργείο Παιδείας θα έπρεπε να οργανώσει επιμορφώσεις χρήσης 

Πληροφοριακών Συστημάτων ωρολογίων προγραμμάτων; * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

8. Θεωρείτε ότι η παραγωγή ωρολογίων προγραμμάτων είναι μια χρονοβόρα 

διαδικασία;* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

9. Πόσο πρόθυμοι είναι οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία να αναλάβουν την ευθύνη 

παραγωγής ωρολογίων προγραμμάτων στο σχολείο; * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2 3 4 5 
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Καθόλου Πάρα πολύ 

 

 

10. Πόσο πρόθυμος/η είστε να αναλάβετε την παραγωγή ωρολογίων 

προγραμμάτων στο σχολείο; * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2 3 4 5 

 

Καθόλου Πάρα πολύ 

 

 

11. Πόσο συχνά απαιτούν οι εκπαιδευτικοί διευκολύνσεις στο πρόγραμμά 

τους (π.χ. όχι πρώτη ώρα, όχι τελευταία ώρα κλπ); * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2 3 4 5 

 

Καθόλου Πάρα πολύ 

 

 

12. Η δυσαρέσκεια των συναδέλφων για το πρόγραμμά τους θα αποτελούσε 

σημαντικό παράγοντα για να μην αναλάβετε το ωρολόγιο πρόγραμμα του 

σχολείου; * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2 3 4 5 

 

Καθόλου Πάρα πολύ 
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13. Ποια από τα παρακάτω Πληροφοριακά Συστήματα παραγωγής ωρολογίου 

προγράμματος γνωρίζετε; * 

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

 

ASC TIMETABLES 

ΑΝΤΙΝΟΟΣ 

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

WROLOGIO PROGRAMMA 

UNTIS EXPRESS 

FET 

SMILE-PERAMA 

ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΔΔΕ ΣΑΜΟΥ 

ΗΡΩΔΗΣ (irodis) 

KANENA 

 

14. Ποια από τα παρακάτω Πληροφοριακά Συστήματα παραγωγής ωρολογίου 

προγράμματος μπορείτε να χειριστείτε; * 

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

 

ASC TIMETABLES 

ΑΝΤΙΝΟΟΣ 

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

WROLOGIO PROGRAMMA 

UNTIS EXPRESS 

FET 

SMILE-PERAMA 

ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΔΔΕ ΣΑΜΟΥ 

ΗΡΩΔΗΣ (irodis) 

ΚΑΝΕΝΑ 

 

15. Θα επιλέγατε ένα Πληροφοριακό Σύστημα μόνο και μόνο επειδή διατίθεται 

δωρεάν; * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
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ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

16. Θεωρείτε ότι αξίζει να αγοράσει το σχολείο ένα Πληροφοριακό Σύστημα αν 

είχε ιδιαίτερες δυνατότητες ως λογισμικό; * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

 

17. Θα προτιμούσατε να χρησιμοποιείτε ένα εμπορικό Πληροφοριακό 

Σύστημα σε δοκιμαστική έκδοση παρά τους περιορισμούς (π.χ. μη εξαγωγή 

προγράμματος σε excel);* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

18. Με ποιο Πληροφοριακό Σύστημα παράγονται στο σχολείο σας τα ωρολόγια 

προγράμματα; (Απαντήστε στο "άλλο") * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ  

Άλλο:  

 

Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ  

 

1. Γνωρίζετε κάποιο Πληροφοριακό Σύστημα που παράγει πρόγραμμα 

εφημεριών; * 

 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 
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2. Θα θέλατε να έχετε ένα Πληροφοριακό Σύστημα που βγάζει και πρόγραμμα 

εφημεριών;* 

 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

3. Στο σχολείο σας χρησιμοποιείτε Πληροφοριακό Σύστημα που παράγει 

πρόγραμμα εφημεριών; Αν ναι, ποιο; (Απαντήστε στο "άλλο") * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ 

ΟΧΙ 

Άλλο:  

 

Με την υποστήριξη της 
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