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Πην θάηω παξνπζηάδεηαη έλα γεληθό αλαιπηηθό ρξνλνδηάγξακκα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Λεηηνπξγηθνύ Αλαιθαβεηηζκνύ πνπ δηεμάγεηαη θάζε ρξόλν από 

ην ΚΔΔΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεύζπλζε Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Σν 

ρξνλνδηάγξακκα κπνξεί λα έρεη κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο από ρξνληά ζε ρξνληά 

ιόγω ηωλ αξγηώλ θαη δηαθνπώλ (Υξηζηνπγέλλωλ θαη Πάζρα) πνπ επεξεάδνπλ ηε 

ζρνιηθή ρξνληά.  

ΔΝΑΡΞΗ ΝΔΑ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 

Α΄ ΣΡΙΜΗΝΟ Πεξηγξαθή δξαζηεξηόηεηαο Πξνγξάκκαηνο 

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ   Αποζηολή ηος κπζηηθνύ θωδηθνύ αξηζκνύ* ζηα 

ζσολεία για είζοδο ζηην Πλαηθόπμα. Ο κωδικόρ 

ιζσύει ΜΟΝΟ για μια ζσολική σπονιά. 

 Άνοιγμα Πλαηθόπμαρ για επιβεβαίωζη ή/και 

αλλαγή ηων ζηοισείων ηων μαθηηών ηηρ Γ΄ ηάξηρ. 

ΟΚΣΩΒΡΙΟ  Κλείζιμο πλαηθόπμαρ. 

ΝΟΔΜΒΡΙΟ  Άνοιγμα Πλαηθόπμαρ και καηασώπηζη ηων 

ζηοισείων ηων μαθηηών ηηρ Ση΄ ηάξηρ. 

 Αποζηολή δοκιμίων Γ΄ ηάξηρ ζηα ζσολεία μέζω 

ηασςδπομείος. 

 ΥΟΡΗΓΗΗ ΓΟΚΙΜΙΩΝ Γ΄ ηάμεο (εληόο 2 

εβδνκάδωλ), ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο πνπ 

δίλνληαη. 

 Αποζηολή ηων ζςμπληπωμένων δοκιμίων Γ΄ 

ηάξηρ ζηο ΚΔΔΑ. 

ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ   Κλείζιμο Πλαηθόπμαρ μαθηηών ηηρ Ση΄ ηάξηρ 

ππιν από ηιρ διακοπέρ ηων Χπιζηοςγέννων. 

Β΄ ΣΡΙΜΗΝΟ Πεξηγξαθή δξαζηεξηόηεηαο Πξνγξάκκαηνο 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ   Δνημέπωζη ζσολείων για ηα αποηελέζμαηα ηων 

μαθηηών ηηρ Γ΄ ηάξηρ. 

 Δπιβεβαίωζη αποηελεζμάηων και ζςμπλήπωζη 

ζηην Πλαηθόπμα επιππόζθεηων ζηοισείων από ηα 

ζσολεία για ηοςρ μαθηηέρ ηηρ Γ΄ ηάξηρ πος 

αναγνωπίζηηκαν ωρ λειηοςπγικά αναλθάβηηοι. 

 Δνημέπωζη Γιεύθςνζηρ Γημοηικήρ Δκπαίδεςζηρ 

για ηα αποηελέζμαηα. 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ  Αποζηολή δοκιμίων Ση΄ ηάξηρ ζηα ζσολεία μέζω 

ηασςδπομείος. 

 Άνοιγμα Πλαηθόπμαρ και καηασώπηζη ηων 

ζηοισείων ηων μαθηηών ηηρ Β΄ ηάξηρ. 

ΜΑΡΣΙΟ   Κλείζιμο Πλαηθόπμαρ μαθηηών ηηρ Β΄ ηάξηρ. 

 ΥΟΡΗΓΗΗ ΓΟΚΙΜΙΩΝ η΄ ηάμεο (εληόο 2 



εβδνκάδωλ) ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο πνπ 

δίλνληαη. 

 Αποζηολή ηων ζςμπληπωμένων δοκιμίων Ση΄ 

ηάξηρ ζηο ΚΔΔΑ. 

Γ΄ ΣΡΙΜΗΝΟ Πεξηγξαθή δξαζηεξηόηεηαο Πξνγξάκκαηνο 

ΑΠΡΙΛΙΟ  Αποζηολή ηων ζςμπληπωμένων δοκιμίων Ση΄ 

ηάξηρ ζηο ΚΔΔΑ μέσπι και ηιρ απσέρ ηος μήνα. 

ΜΑΪΟ   Δνημέπωζη ζσολείων για ηα αποηελέζμαηα ηων 

μαθηηών ηηρ Ση΄ ηάξηρ. 

 Δπιβεβαίωζη αποηελεζμάηων και ζςμπλήπωζη 

ζηην Πλαηθόπμα επιππόζθεηων ζηοισείων από ηα 

ζσολεία για ηοςρ μαθηηέρ ηηρ Ση΄ ηάξηρ πος 

αναγνωπίζηηκαν ωρ λειηοςπγικά αναλθάβηηοι.  

ΙΟΤΝΙΟ  Δνημέπωζη Γιεύθςνζηρ Μέζηρ Δκπαίδεςζηρ για 

ηα αποηελέζμαηα παιδιών Ση΄ ηάξηρ. 

 

* Για ηην είζοδο ζηην πλαηθόρμα για ηην καηατώριζη ηφν ζηοιτείφν ηφν μαθηηών Γ΄ 

και Ση΄ Δημοηικού, αποζηέλλεηαι κάθε χρόνο ένας μσζηικός εννιαυήθιος κφδικός 

αριθμός για κάθε ζτολείο. 

 

 

 

 

 


