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ΔΞΔΣΑΔΙ  ΠΡΟΟΓΟΤ - ΟΓΗΓΙΔ 
     ΥΔΙΜΔΡΙΝΟΤ  ΔΞΑΜΗΝΟΤ  2019Β                                          ΔΣΟΤ ΚΑΣΑΡΣΙΗ   2019-2020 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

1.Η διάρκεια τθσ εξζταςθσ κάκε μακιματοσ δφναται να είναι μζχρι 2 ϊρεσ. Σα μονόωρα  
μακιματα 1 ϊρα . 
Ωσ εκ τοφτου, κα πρζπει τα κζματα να είναι  ανάλογα ςε ζκταςθ,  ϊςτε να μποροφν να  
απαντθκοφν μζςα ςτον προβλεπόμενο χρόνο. 
2.Σα μακιματα Κατάρτιςθσ δε διακόπτονται κατά τθ διάρκεια των εξετάςεων Προόδου και 
οι ϊρεσ εξζταςθσ ςυμπεριλαμβάνονται ςτο ςφνολο των προβλεπόμενων  ωρϊν κάκε 
μακιματοσ. 
3.Δεν  δίνονται ςτουσ καταρτιηόμενουσ  ερωτιςεισ ι SOS κζματα, γιατί κάτι τζτοιο κα 
λειτουργιςει ςε βάροσ των καταρτιηομζνων μακροπρόκεςμα. 
4.Οι Εκπαιδευτζσ οφείλουν: 
α) να εφοδιάςουν  ζγκαιρα τουσ καταρτιηόμενουσ με τισ απαραίτθτεσ ςθμειϊςεισ μζςω 
open e-class, που αφοροφν ςτθν φλθ που ζχει διδαχκεί μζχρι τθν θμζρα τθσ εξζταςθσ. 
β) να ζχουν αναπληρώςει ϊρεσ που οφείλουν  λόγω απουςίασ τουσ. 
 
(*) Ραρατήρηςη : Είναι απαραίτθτο να ετοιμάςετε δφο 2 ςειρζσ (ΘΕΜΑΤΑ Α & ΘΕΜΑΤΑ Β) 
ιςότιμων  κεμάτων για τθν αποφυγι φαινόμενων αντιγραφισ. 
 
ΤΟΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 
Θεωρητικά Μαθήματα 
1οσ Σρόποσ: Ο εξεταςτισ επιλζγει από ζνα (01) ζωσ  τζςςερα (04) κζματα , τα οποία είναι 
δυνατόν  να  περιζχουν υποερωτιματα και θ επιλογι των κεμάτων  πρζπει να είναι τζτοια 
ϊςτε : 
1. Να καλφπτεται όςο το δυνατόν ευρφτερο φάςμα από τθν φλθ που ζχει διδαχκεί 
μζχρι τθν θμζρα  τθσ  εξζταςθσ  και οι ερωτιςεισ να εςτιάηονται ςε  μείηονοσ ςθμαςίασ  
ενότθτεσ, κατά τθν κρίςθ του Εκπαιδευτι, με τισ οποίεσ ελζγχεται θ επίτευξθ των ςκοπϊν 
του κεωρθτικοφ μζρουσ κατάρτιςθσ .    
2. Ο χρόνοσ που απαιτείται για τθ διαπραγμάτευςι τουσ  να μθν  υπερβαίνει οφτε να 
υπολείπεται του αντίςτοιχου χρόνου εξζταςθσ. 
2οσ Σρόποσ:  Δίνεται ςτουσ καταρτιηόμενουσ ερωτθματολόγιο ( Test). 
   τθν περίπτωςθ αυτι, οι ερωτιςεισ, από άποψθ ποιότθτασ και ποςότθτασ, πρζπει να  
είναι ικανζσ να πιςτοποιιςουν τθ γνϊςθ του αντικειμζνου του μακιματοσ. 
Ενδεικτικά αναφζρεται ότι, για ζνα μάκθμα δίωρθσ εβδομαδιαίασ διδαςκαλίασ ,  
οι ερωτιςεισ πρζπει να είναι τουλάχιςτον 25 . 
    Είναι ςκόπιμο να δίνεται ζμφαςθ ςε ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ και ερωτιςεισ  
    ςφντομθσ απάντθςθσ  (ςτθν περίπτωςθ αυτι πρζπει να γίνονται πολλαπλζσ εκτυπϊςεισ  
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    με  διαφορετικι ςειρά , ϊςτε   ν' αποφεφγεται  θ κακ'  υπαγόρευςθ αντιγραφι). 
 
Εργαςτηριακά Μαθήματα 
 
 Λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ και τθσ  ποικιλομορφίασ που παρουςιάηουν τα εργαςτθριακά  
  μακιματα, υπάρχουν διάφοροι  τρόποι εξζταςθσ:  
Δφνανται να εξεταςκοφν ςε εργαςτθριακό ζργο (άςκθςθ) είτε ατομικά είτε ωσ ομάδα.  
τθ δεφτερθ περίπτωςθ τα μζλθ τθσ ομάδασ αναλαμβάνουν ΣΜΗΜΑ του ζργου (Άςκθςθσ). 
ε οποιαδιποτε περίπτωςθ οι Εκπαιδευτζσ είναι εκείνοι που επιλζγουν τον τρόπο 
εξζταςθσ, οι οποίοι με ευκφνθ και των ςυνδιδαςκόντων Εκπαιδευτϊν ενθμερϊνουν  
ζγκαιρα τουσ  καταρτιηόμενουσ ςχετικά με τον τρόπο εξζταςθσ και αξιολόγθςισ τουσ. 
Είναι απαραίτητη θ ςυνεργαςία  των αντίςτοιχων εργαςτθριακϊν  Εκπ/τϊν για τθν 
εξαγωγι του Μ.Ο Βακμολογίασ. 
 
Μικτά Μαθήματα 
 
Σα Μικτά μακιματα περιλαμβάνουν  ξεχωριςτι εξζταςθ του κεωρθτικοφ και του  
εργαςτθριακοφ μζρουσ   και πάντοτε ςφμφωνα με  τουσ προαναφερκζντεσ τρόπουσ. Η 
βακμολογία προκφπτει από το Μζςο Προ των βαθμολογιών τησ θεωρίασ &  του 
εργαςτηρίου. 
 Είναι ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ θ ςυνεργαςία  των αντίςτοιχων εργαςτθριακϊν  Εκπ/τϊν για τθν 
εξαγωγι του Μ.Ο Βακμολογίασ 
 
ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
 
Κατά τθν θμζρα τθσ εξζταςθσ οι εκπαιδευτζσ: 
Προςζρχονται ςτθ Γραμματεία του  ΙΕΚ Πάτρασ  μιςή ώρα (30’) νωρίτερα από  
τθν ϊρα τθσ εξζταςθσ.   
Παρακαλοφνται οι εκπαιδευτζσ  να προςζρχονται εγκαίρωσ ώςτε να διευκολφνουν τθ 
διαδικαςία και  να μθ δθμιουργείται πρόβλθμα δυςλειτουργίασ ςτθν διαδικαςία 
αναπαραγωγισ των κεμάτων εξζταςθσ. 
το ειδικό ζντυπο κεμάτων αναγράφουν τθν ειδικότθτα (Ολογράφωσ και όχι με 
ςυντομογραφία), το Σμιμα, τα κζματα , τθ διάρκεια εξζταςθσ  το βακμό αξιολόγθςθσ κάκε 
κζματοσ και υπογράφουν.    
τθ ςυνζχεια  παραδίδουν το ζντυπο των κεμάτων ςτο  Διευθυντή ή ςτουσ Υποδιευθυντζσ 
για θεώρηςη. (Σφμφωνα με τισ οδηγίεσ κίνηςησ εκπ/των που ζχουν ανακοινωθεί) 
Μετά τθ κεϊρθςι τουσ, αναπαράγονται ςε αρικμό αντιτφπων αντίςτοιχο του αρικμοφ των 
καταρτιηομζνων και τοποκετοφνται ςτον ειδικό    φάκελο εξζταςθσ του μακιματόσ ςασ, με 
ευκφνθ και παρουςία των εκπαιδευτϊν. 
Σο πρωτότυπο των κεμάτων  εξζταςθσ παραδίδεται ςτη Γραμματεία για αρχειοθζτηςη . 

***Οι καταρτιηόμενοι υποχρεοφνται να είναι όλοι παρόντεσ ςτθν εξζταςθ τθσ 
Προόδου. Απουςία  καταρτιηομζνου δικαιολογείται μόνο για λόγουσ 
ανωτζρασ βίασ.  Σε περίπτωςθ που   πιςτοποιιςει ο καταρτιηόμενοσ ςτθ 
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Δ/νςθ ανωτζρα βία, εξετάηεται  μεμονωμζνα και ςε  ςυνεννόθςθ πάντα με τθ 
Δ/νςθ . 
 
Οι καταρτιηόμενοι γράφουν απαραίτθτα το ονοματεπϊνυμό τουσ ςτθ φωτοτυπία των 
κεμάτων και τθν παραδίδουν μαηί με το γραπτό τουσ. 
Διευκρινίςεισ δίνονται μόνο το πρϊτο 5λεπτο τθσ εξζταςθσ, προσ  όλουσ και όχι  
προςωπικά ςτον κακζνα. 
Οι εξεταηόμενοι φροντίηουν να υπάρχει ςτθν αίκουςα ι το εργαςτιριο  ιρεμο  κλίμα 
εξετάςεων. 
Ο τελευταίοσ καταρτιηόμενοσ δεν παραμζνει ποτζ μόνοσ του  ςτθν αίκουςα εξζταςθσ 
υποχρεωτικά παραμζνει μαηί του και ο αμζςωσ προθγοφμενοσ  εξεταηόμενοσ . 
Οι καταρτιηόμενοι αποχωροφν ιςυχα από τθν αίκουςα, μετά τθν λιξθ τθσ 
διαπραγμάτευςθσ των κεμάτων τθσ εξζταςθσ και παραμζνουν  ςτον προαφλιο χϊρο μζχρι 
να ολοκλθρωκεί θ εξζταςθ όλων των καταρτιηομζνων  , ϊςτε να ςυνεχίςουν το μάκθμα 
κατάρτιςθσ ςε περίπτωςθ που υπολείπεται χρόνοσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του θμεριςιου 
προγράμματοσ του  αντίςτοιχου μακιματοσ. 
Εξετάηονται μόνο προφορικά ωσ «Φυςικϊσ Αδφνατοι» κατόπιν αιτιςεϊσ τουσ οι 
καταρτιηόμενοι οι οποίοι αδυνατοφν να υποςτοφν γραπτι εξζταςθ επειδι θ επίδοςθ τουσ 
ςτα μακιματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχκεί με γραπτζσ μόνο εξετάςεισ λόγω ειδικισ  
διαταραχισ του λόγου (δυςλεξία). 
Η εξζταςθ αυτϊν των Φυςικϊσ Αδυνάτων πραγματοποιείται τθν ίδια με τθν γραπτι 
εξζταςθ ϊρα. 
Ο ειςθγθτισ   επιτθρεί τουσ εξεταηομζνουσ και φροντίηει να υπάρχει ςτθν αίκουςα ι το 
εργαςτιριο  ιρεμο  κλίμα εξετάςεων. 
Παραλαμβάνει τα ζντυπα των κεμάτων και των απαντιςεων των καταρτιηομζνων και 
αφοφ διαγράψει τυχόντα κενά ςτα φφλλα των απαντιςεων, μονογράφει ςτο τζλοσ των 
κεμάτων, καταμετρά τα παραδιδόμενα γραπτά και τα αντιπαραβάλλει με τθν κατάςταςθ 
βακμολογίασ των καταρτιηομζνων, που περιζχεται ςτο φάκελο τθσ εξζταςθσ, πιςτοποιεί 
τουσ απόντεσ και αναγράφει τα ονοματεπϊνυμά τουσ ςτο αντίςτοιχο ςθμείο  του 
φακζλου. 
 Κόλλεσ που δε χρθςιμοποιικθκαν παραδίδονται ςτθ Γραμματεία. 
 
ΔΙΕΚΡΕΑΙΩΣΗ  ΓΑΡΤΩΝ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
Σα γραπτά, διορκωμζνα και ταξινομθμζνα αλφαβθτικά  παραδίδονται εντόσ ΔΥΟ 
ΕΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΩΝ από τθν θμερομθνία εξζταςθσ. Ο ειςθγθτισ προςζρχεται  ςτθ 
Γραμματεία ι ςτον αρμόδιο Τποδιευκυντι παραδίδοντασ βακμολογθμζνα τα γραπτά και  
υπογράφοντασ το Πρακτικό παράδοςθσ  Γραπτϊν και Βακμολογίασ . 
Προςοχι! Σα γραπτά πρζπει να διορκωκοφν προςεκτικά (με κόκκινο ςτυλό) και να 
επιςθμανκοφν τυχόν παραλείψεισ και λάκθ, ϊςτε να μπορεί να αιτιολογθκεί ο 
αναγραφόμενοσ   βακμόσ, ςε περίπτωςθ ζνςταςθσ-ερϊτθςθσ καταρτιηομζνου. 
Ο Εκπαιδευτισ βακμολογεί απαραιτιτωσ αρικμθτικά κάκε επιμζρουσ κζμα και ςτο τζλοσ 
αναγράφει  τθ ςυνολικι βακμολογία του γραπτοφ ςτον ειδικό χϊρο τθσ ςφραγίδασ 
(εμπρόςκιο δεξί άκρο ), ολογράφωσ και  αρικμθτικϊσ, και υπογράφει . 
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Η βαθμολόγηςη γίνεται ςε Δεκάβαθμη κλίμακα από 01 ζωσ 10. 
Αν η αξιολόγηςή ςασ καταλήγει ςε δεκαδικό,  τον ςτρογγυλοποιείτε π.χ  5,2 =05 / 5,4=05 
/ 5,5=06  /5,8=06 κλπ. ) 
Ο ΑΡΩΝ βαθμολογείται με μονάδα (01) Βλζπε οδηγίασ ςελίδασ 2 περί απόντων(***) 

 
Η βακμολογία Προόδου ανακοινώνεται ςτουσ καταρτιηόμενουσ με ευκφνθ 
των  Εκπαιδευτών. 


