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Ηράκλειο, 1/9/2016 

Α.Π: 930 

 

 

 

Προς:   

Σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης 

Ηρακλείου και Λασιθίου 

 

Κοιν. :  

1. Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας &  Δ/θμιας 

Εκπαίδευσης Κρήτης 

2. Προϊστάμενος Επιστημ.& Παιδαγ. 

Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπ/σης 

3.  Προϊστάμενος Επιστημ.& Παιδαγ. 

Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης 

4. Δ/νσεις  Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης  

Ηρακλείου και Λασιθίου 

5. ΠΕΚ Κρήτης 

 

Θέμα: «Ενημερωτική Συνάντηση: «Σίσυφος» ένα ελεύθερο, ανοικτό, 

διαδικτυακό Πληροφοριακό Σύστημα για τα σχολεία» 

 

Ο Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Αν. Κρήτης διοργανώνει Ενημερωτική 

Συνάντηση 3 ωρών για όλες και όλους με θέμα: 

««Σίσυφος» ένα ελεύθερο, ανοικτό, διαδικτυακό Πληροφοριακό Σύστημα 

για τα σχολεία», 

την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016  και ώρα 17:30-20:30 

στο αμφιθέατρο του ΠΕΚ Κρήτης στο Ηράκλειο 



Ο «Σίσυφος» είναι : 

·        Ελεύθερο (δωρεάν) 

·        Ανοιχτού κώδικα (δέχεται τροποποιήσεις) 

·        Διαδικτυακό (προσβάσιμο από παντού και με κάθε είδους 

συσκευή (Η/Υ, Tablet, Κινητό)) 

·        Πληροφοριακό Σύστημα   

για σχολεία στην Ελλάδα 

  

Προσφέρει: 

 Προσωποποιημένη ενημέρωση και ξεχωριστές 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, περιγραφική αξιολόγηση ανοιχτού 

τύπου (ελεύθερο κείμενο) και περιγραφική αξιολόγηση κλειστού τύπου (με 

προκαθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης) 

 Ηλεκτρονικό ημερολόγιο (Βιβλίο Ύλης) για 

κάθε διδασκαλία, διαθέσιμο σε Καθηγητές, 

Μαθητές και Γονείς 

 Ηλεκτρονική ατζέντα για τους Καθηγητές (ανά 

μάθημα και μαθητή) με δυνατότητα 

επιλεκτικής δημοσίευσης παρατηρήσεων στους 

Μαθητές και τους Γονείς 

 Συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση των 

απουσιών των Μαθητών 

 Αποστολή ατομικών αλλά και μαζικών Emails 

και SMS σε Καθηγητές και Μαθητές/Γονείς (ελεύθερου κειμένου ή με τα 

σύνολα των απουσιών) 

 Εκτυπώσεις σε μορφή PDF 



  Άντληση δεδομένων από το myschool και το πρόγραμμα δημιουργίας 

ωρολογίου προγράμματος ASC TimeTables σε μορφή Excel και XML (δεν 

απαιτεί επανεισαγωγή των δεδομένων) 

 Εξαγωγή δεδομένων για το myschool σε μορφή Excel 

 Εγκατάσταση είτε σε εξυπηρετητή εντός της σχολικής μονάδας είτε σε 

εξυπηρετητή του διαδικτύου (π.χ. του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου) 

 

Ο «Σίσυφος» λειτούργησε για πρώτη φορά στο ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου Κρήτης κατά 

το Σχολικό Έτος 2014-2015. 

Δημιουργός του είναι ο Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 Παπαδακάκης Νεκτάριος. 

Αναπτύχθηκε εξολοκλήρου με εργαλεία - λογισμικό ανοιχτού κώδικα και 

διατίθεται ελεύθερα στην εκπαιδευτική κοινότητα, ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα. 

Περισσότερες πληροφορίες στο http://sisyphos.nekpap.mysch.gr/. 

 

Η ενημερωτική συνάντηση αφορά όλα τα στελέχη (Διευθυντές, ΥποΔιευθυντές) 

και τους εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να 

διερευνήσουν την δυνατότητα αξιοποίησης του Πληροφοριακού συστήματος στο 

σχολείο τους. 

 

Ομιλητές της ενημερωτικής συνάντησης θα είναι ο ίδιος ο δημιουργός του κ. 

Νεκτάριος Παπαδακάκης, καθώς και ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου 

Κρήτης κ. Ιωάννης Γιαννακάκης, ο οποίος θα μιλήσει για την εμπειρία αξιοποίησης 

του στο σχολείο. Θα προβλεφθεί χρόνος για την υποβολή ερωτήσεων. 

 

Η εκδήλωση είναι ανοικτή σε όλες και όλους, προκειμένου όμως να υπάρξει 

καλύτερη οργάνωση τα στελέχη και οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να 

συμμετέχουν παρακαλώ να συμπληρώσουν τη φόρμα 

(https://goo.gl/forms/amw05vOAMOWwzVh13) έως και την Τετάρτη 7 

Σεπτεμβρίου 2017. 

 

http://www.epalan.gr/
http://sisyphos.nekpap.mysch.gr/index.php?page=creator.html
https://goo.gl/forms/f4CHAuiKO9TyV4O72


 

Εύχομαι καλό μήνα με υγεία, χαρά και δύναμη για μια δημιουργική σχολική χρονιά! 

 

Γιώργος Πανσεληνάς 

Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής 

 

 


