1. ΔΚΣΤΠΩΗ ΔΛΔΓΥΩΝ: Αλ ζηνλ έιεγρν πξνόδνπ ε ζηήιε κε ηνπο κέζνπο όξνπο δε ρσξάεη ζην
πιάηνο ηεο ζειίδαο, πεγαίλεηε ζηηο ΡΤΘΜΗΔΗ ΔΜΦΑΝΗΖ θαη αιιάμηε ην πιάηνο ησλ ζηειώλ
ΜΑΘΖΜΑ θαη ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΩ. Ζ αιιαγή γίλεηαη πεγαίλνληαο ζην δηαρσξηζηηθό ησλ ζηειώλ θαη
ζύξνληαο, με πατημένο το απιστεπό κλικ, ηελ θάζε ζηήιε πξνο ηα αξηζηεξά.

Δπιθςμητέρ τιμέρ είναι 38 και 16, αντίστοισα.

Αλ ζέιεηε λα θξαηήζεηε ηε ξύζκηζε απηή θαη γηα κειινληηθέο εθηππώζεηο, παηήζηε ζην επάλσ δεμηά
κέξνο ηεο ζειίδαο ην εηθνλίδην ηεο δηζθέηαο («ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ Ω»), δώζηε έλα όλνκα π.ρ.
«ΠΡΟΒΟΛΖ 2» ζην θνπηάθη πνπ ζα εκθαληζηεί θαη απνζεθεύζηε. Όηαλ ρξεηαζηεί λα μαλαηππώζεηε, ζα
κπείηε ζηηο ΡΤΘΜΗΔΗ ΔΜΦΑΝΗΖ, ζα επηιέμεηε «ΠΡΟΒΟΛΖ 2» θαη ζα απνζεθεύζεηε. ηε
ζπλέρεηα ζα πξνρσξήζεηε ζηελ πξνεπηζθόπεζε.

2. ΔΚΣΤΠΩΗ ΣΙΣΛΟΤ ΠΡΟΟΓΟΤ ΚΑΙ ΣΙΣΛΟΤ ΠΟΤΓΩΝ:
Α.

Πξηλ εθηππώζεηε, ειέγμηε ηελ πξνεπηζθόπεζε θαη βεβαησζείηε όηη εκθαλίδνληαη ζσζηά ηα
νλόκαηα ησλ γνλέσλ ηνπ παηδηνύ ζηε Γεληθή πηώζε π.ρ. «ηνπ ππξίδσλνο» θαη όρη «ηνπ ππξίδσλ». Αλ
πξέπεη λα δηνξζώζεηε θάπνην όλνκα, ηα βήκαηα είλαη ηα εμήο δύν:
- Θα πάηε ζηελ αηνκηθή θαξηέια ηνπ καζεηή, ζηελ ππνελόηεηα ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ, ζα
ζπκπιεξώζεηε ην επώλπκν ηνπ παηέξα θαη ην γέλνο ηεο κεηέξαο θαη ζα παηήζεηε «Απνζήθεπζε».
- Θα ζπλερίζεηε ζηελ ππνελόηεηα ΚΛΗΔΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ γηα λα θάλεηε ηηο αιιαγέο πνπ πξέπεη ζε
όζεο πηώζεηο δελ εκθαλίδνληαη ζσζηά.
ΗΜΔΙΩΗ: Σα θειηά ζηηο ΚΛΗΔΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ηξνθνδνηνύληαη από ηα αληίζηνηρα πεδία ζηα
ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ. Μηα θιαζηθή πεξίπησζε: Σα ζηνηρεία ηνπ παηδηνύ ήηαλ γξακκέλα κε
θεθαιαία γξάκκαηα θη εζείο ηα μαλαγξάςαηε κε κηθξά. Όκσο ζηηο ΚΛΗΔΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ηα ζηνηρεία
ησλ γνλέσλ παξακέλνπλ θεθαιαία. Αληί λα αιιάμεηε ηα πάληα κε ην ρέξη, πεγαίλεηε ζηα
ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ, παηήζηε ηα θνπκπηά ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΠΔΓΗΩΝ ΠΑΣΔΡΑ θαη
ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΠΔΓΗΩΝ ΜΖΣΔΡΑ και αποθηκεύστε. Καηόπηλ ζπκπιεξώζηε ηα πεδία πνπ ζέιεηε

κε κηθξά γξάκκαηα θαη απνζεθεύζηε μαλά. Πεγαίλνληαο ηώξα ζηηο ΚΛΗΔΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ζα δείηε
όηη ηα πεδία ησλ γνλέσλ έρνπλ αιιάμεη θαη εκθαλίδνληαη κε κηθξά γξάκκαηα. Κάληε ηηο όπνηεο
δηνξζώζεηο απαηηνύληαη.
Σν ίδην ζα θάλεηε αλ δελ εκθαλίδνληαη ζσζηά (ή δελ εκθαλίδνληαη θαζόινπ) ζηνπο ηίηινπο πξνόδνπ /
ζπνπδώλ ηα νλόκαηα ησλ γνλέσλ: Πξώηα ζα επέκβεηε ζηα ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ κε ηνλ
ηξόπν πνπ πξναλαθέξζεθε θαη κεηά ζα ειέγμεηε ηηο ΚΛΗΔΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ.

Β. Ο καίαλδξνο δε θαίλεηαη ζηελ πξνεπηζθόπεζε, αιιά ηππώλεηαη θαλνληθά. Αλ ην αξρείν δελ
εθηππώλεηαη ζσζηά ή αλ, κνινλόηη παηάηε ην εηθνλίδην ε εθηύπσζε δελ μεθηλάεη, απνζεθεύζηε πξώηα
ην αξρείν .pdf θαη κεηά αλνίμηε ην θαη ηππώζηε.

Ζ εμήγεζε γηα ηε δπζιεηηνπξγία απηή νθείιεηαη ζην όηη ζηελ πεξίπησζε ηεο άκεζεο εθηύπσζεο ε
δηαρείξηζε ηνπ αξρείνπ .pdf γίλεηαη από ην πξόγξακκα πεξηήγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηε (Chrome,
Mozilla, Internet Explorer), ελώ ζηε δεύηεξε πεξίπησζε ην αξρείν αλνίγεη θαη εθηππώλεηαη κέζα από ην
ADOBE READER (ή όπνην αληίζηνηρν πξόγξακκα έρεηε εγθαηεζηεκέλν ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Πάλησο
ην ADOBE READER θαίλεηαη λα είλαη ην πην ζπκβαηό κε ηα ζπγθεθξηκέλα αξρεία).

Γ. ΗΜΔΙΑ ΑΞΙΑ ΠΡΟΟΥΗ

ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΙΣΛΟΤ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ Σ΄ ΣΑΞΗ:

- Πξέπεη λα έρεηε θαηαρσξίζεη ζηα ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηνπ καζεηή ηνλ ηόπν γέλλεζεο, επεηδή
είλαη ζηνηρείν πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ ηίηιν ζπνπδώλ.
- Παξακέλνπκε ζηα ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ: Αλ ζηνλ ηίηιν δελ εκθαλίδεηαη επάλσ δεμηά ν λνκόο
αιιά εκθαλίδεηαη κόλν ν δήκνο εγγξαθήο κε κηθξά γξάκκαηα…

… ε αηηία είλαη όηη ην όλνκα ηνπ δήκνπ είλαη πεξαζκέλν κόλν ζην θειί «ΓΖΜΟ ΔΓΓΡΑΦΖ
(ΔΛΔΤΘΔΡΟ)»:

Θα πξέπεη ινηπόλ λα αλαδεηήζεηε ηνλ δήκν εγγξαθήο ζην αθξηβώο από πάλσ θειί πιεθηξνινγώληαο
κέξνο ηνπ νλόκαηόο ηνπ π.ρ. ΠΔΡΗΣ. πλήζσο ε ιίζηα θνξηώλεη απηόκαηα θαη κεηά από ιίγν ζα
εκθαληζηεί ην όλνκα πνπ ζέιεηε (κε ηελ πξνϋπόζεζε βέβαηα όηη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν). Αλ
απηό δε ζπκβεί, θαηεβείηε ηε ιίζηα ζηγά – ζηγά, αλαδεηώληαο ην όλνκα ζηε δεμηά ηεο ζηήιε, όπνπ ηα
νλόκαηα εκθαλίδνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά:

Μόιηο εληνπίζεηε θαη επηιέμεηε ηνλ δήκν πνπ ζέιεηε, απνζεθεύζηε. Αθνινύζσο ζβήζηε ην όλνκα από
ην θειί «ΓΖΜΟ ΔΓΓΡΑΦΖ (ΔΛΔΤΘΔΡΟ)», γηαηί δηαθνξεηηθά ζα εκθαλίδεηαη θαη απηό ζηνλ ηίηιν,
κέζα ζε παξέλζεζε. Κάληε απνζήθεπζε.

Αλ ηπρόλ δείηε όηη, παξά ηελ απνζήθεπζε, ε ηηκή από ην θειί δε δηαγξάθεηαη, πξνρσξήζηε ζηνλ
επόκελν καζεηή παηώληαο ην πνξηνθαιί βειάθη
θαη θαηόπηλ επηζηξέςηε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν
καζεηή. Θα πξέπεη ε αιιαγή λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί.
Αλ ν δήκνο δελ ππάξρεη ζηε ιίζηα, ζα αθήζεηε ζπκπιεξσκέλν ην «ΓΖΜΟ ΔΓΓΡΑΦΖ
(ΔΛΔΤΘΔΡΟ)». Γηα λα πξνζζέζεηε ηνλ λνκό, ζα πξέπεη λα εμαγάγεηε ηνλ ηίηιν ζε αξρείν .rtf θαη λα
ηνλ επεμεξγαζηείηε (δηαβάζηε παξαθάησ). Πξώηα όκσο θάηη ζεκαληηθό:

Αλ θάλεηε αλαδήηεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ καζεηή ζην Δζληθό Γεκνηνιόγην παηώληαο ζηα
ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ην θνπκπί «ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΣΟΛΟΓΗΟ»…

… θαη ζηε ζπλέρεηα αληηγξάςεηε ηα ζηνηρεία ζηελ θαξηέια ηνπ καζεηή…

… ην όλνκα ηνπ δήκνπ ζπκπιεξώλεηαη ζην θειί «ΓΖΜΟ ΔΓΓΡΑΦΖ (ΔΛΔΤΘΔΡΟ)» θαη όρη ζην
θειί «ΓΖΜΟ ΔΓΓΡΑΦΖ» (όπνπ εκθαλίδεηαη θαη ν δήκνο θαη ν λνκόο). Απηό ζεκαίλεη όηη ζε απηή
ηελ πεξίπησζε δε ζα εκθαλίδεηαη ζην ηίηιν ν λνκόο, νπόηε ζα εξγαζηείηε όπσο πεξηγξάθηεθε
πξνεγνπκέλσο. Αλ ην παηδί είλαη αγόξη, ην ζύζηεκα παίξλεη ην όλνκα ηνπ λνκνύ από ην θειί «ΓΖΜΟ
ΜΖΣΡΩΟΤ ΑΡΡΔΝΩΝ» (αλ είλαη ζπκπιεξσκέλν).

ε κάθε πεπίπτυση ελέγξτε πποσεκτικά την πποεπισκόπηση τυν τίτλυν, ππιν πποσυπήσετε στην
εκτύπυσή τοςρ.
ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟΤ (Απσείο .rtf)
Αλ ηειηθά δελ θαηαθέξεηε λα εκθαλίζεηε ηνλ λνκό εγγξαθήο ζηνλ ηίηιν, ε κόλε ιύζε είλαη λα ηνλ
πξνζζέζεηε ρεηξνθίλεηα εμάγνληαο ην αξρείν ζε κνξθή .rtf.
Πώο γίλεηαη απηό:

Έρνληαο παηήζεη «Πξνεπηζθόπεζε» δε πξνρσξάηε ζε εθηύπσζε. Αιιάδεηε ηνλ ηύπν ηνπ αξρείνπ πνπ
εμάγεη ην ζύζηεκα από Pdf ζε Rtf θαη παηάηε ην εηθνλίδην ηεο δηζθέηαο.

Σν παξαγόκελν αξρείν rptList.rtf είλαη αξρείν θεηκέλνπ θαη ζα αλνίμεη κε ηνλ θεηκελνγξάθν ζαο
(ζπλήζσο κε ην πξόγξακκα Word). Όπσο ζα δηαπηζηώζεηε, είλαη έλα αξρείν κάιινλ ηδηόηξνπν θαη όρη
ηόζν ππάθνπν όπσο ηα αξρεία ηνπ Word, ζα ζαο επηηξέςεη όκσο λα θάλεηε ηηο αιιαγέο πνπ ζέιεηε.
Θα κπνξέζεηε π.ρ. λα πξνζζέζεηε ηνλ λνκό εγγξαθήο…

Μπνξείηε επίζεο λα θεληξάξεηε ηα νλνκαηεπώλπκα ζην θάησ κέξνο ηνπ ηίηινπ, επεηδή ζην αξρείν pdf
εκθαλίδνληαη έθθεληξα…

ελώ κπνξνύλ λα θαίλνληαη έηζη:

Μπνξείηε, ηέινο, λα πξνζζέζεηε ηε ιέμε «ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ» ζε όπνην ζεκείν ηεο ζειίδαο ζέιεηε,
γξάθνληάο ηελ κέζα ζε έλα πιαίζην θεηκέλνπ.

Με ηελ επθαηξία, λα πνύκε όηη ε ιέμε «ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ» κπνξεί λα πξνζηεζεί θαη απεπζείαο ζην αξρείν
.pdf, αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε θάπνην πξόγξακκα επεμεξγαζίαο ηέηνησλ αξρείσλ, όπσο π.ρ. ην ADOBE
ACROBAT PROFESSIONAL. Ή, πεξηζζόηεξν παξαδνζηαθά, κε έλα ηαπεηλό ζθξαγηδάθη…
Απαπαίτητη λεπτομέπεια: Αλ, αθνύ θάλεηε ηηο αιιαγέο πνπ ζέιεηε, δνθηκάζεηε λα εθηππώζεηε ην
αξρείν .rtf , ζα δείηε όηη ν καίαλδξνο δελ εκθαλίδεηαη ζσζηά. Θα ππέπει να μετατπέτετε το απσείο
.rtf σε .pdf θαη λα εθηππώζεηε αλνίγνληαο ην αξρείν θαηά πξνηίκεζε κε ην ADOBE READER. Ζ
κεηαηξνπή ζε .pdf γίλεηαη είηε θαηεπζείαλ κέζα από ην Word (αλάινγα κε ηελ έθδνζε πνπ
ρξεζηκνπνηείηε) είηε κέζσ άιινπ πξνγξάκκαηνο. Μπνξείηε λα δνθηκάζεηε ην πξόγξακκα Cute Pdf
Writer.
Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηόηεηα online κεηαηξνπήο, ρσξίο δειαδή λα εγθαηαζηήζεηε θάπνηα εθαξκνγή
αιιά αλεβάδνληαο ην αξρείν ζε θάπνηνλ δηθηπαθό ηόπν θαη ζηε ζπλέρεηα απνζεθεύνληάο ην σο .pdf.
Γελ έρεηε παξά λα γθνπγθιάξεηε ηε θξάζε «.rtf to .pdf online».
Σελ ίδηα αθξηβώο ηαθηηθή (δειαδή ηελ εμαγσγή ηνπ ηίηινπ αξρηθά ζε .rtf θαη θαηόπηλ ηε κεηαηξνπή
ηνπ ζε .pdf) ζα αθνινπζήζεηε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θξάζε «Ο ΓΑΚΑΛΟ/ Ζ ΓΑΚΑΛΑ
ΣΖ ΣΑΞΖ» ή ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ εκθαλίδνληαη ζε δπν ζεηξέο αληί γηα κία.

3. Αλ εθ παξαδξνκήο έρεηε πξναγάγεη θάπνηνλ καζεηή,

ν νπνίνο πξέπεη λα επαλαιάβεη ηελ ηάμε , ν

επθνιόηεξνο ηξόπνο αλαίξεζεο είλαη ν αθόινπζνο:
Μπείηε ζηελ θαξηέια ηνπ καζεηή θαη, ζην θαηαθόξπθν κελνύ αξηζηεξά, θάληε θιηθ ζηηο «Απνπζίεο».
ηε ζπλέρεηα θάληε πξνζζήθε απνπζίαο παηώληαο ην πξάζηλν «ζπλ» (+), επηιέμηε εκεξνκελία, βάιηε
ζην θειί «ύλνιν απνπζηώλ» ηνλ αξηζκό 1 θαη απνζεθεύζηε παηώληαο ην εηθνλίδην ηεο δηζθέηαο.
Καηόπηλ δηαγξάςηε ηε ζπγθεθξηκέλε θαηαρώξηζε.
Δλαιιαθηηθά, κπνξείηε λα αιιάμεηε ηε βαζκνινγία ηνπ καζεηή ζε θάπνην κάζεκα.
Οη ελέξγεηεο απηέο (είηε ε κία είηε ε άιιε) αθπξώλνπλ ηελ πξναγσγή ηνπ παηδηνύ.
Γηα λα ην επηβεβαηώζεηε, πεγαίλεηε ΜΑΘΖΣΔ – ΔΚΓΟΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ – ΣΔΛΗΚΖ
ΔΠΗΓΟΖ (ΓΔΝΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ). Βάδνληαο ηελ ηάμε πνπ ζέιεηε, ζα δείηε όηη ζηνλ
ζπγθεθξηκέλν καζεηή ηα θειηά ζηηο ζηήιεο «ΣΔΛΗΚΖ ΔΠΗΓΟΖ» θαη «ΑΡ. ΠΡΑΞΖ» είλαη πιένλ
θελά.
Πιεξνθνξίεο : Αζαλάζηνο Καηζαληώλεο 26510-28432

