
 

Σημειώσεις Εξαμήνου & Πρόοδος 
Έναρξη Λειτουργίας “ e-Class, Δ.ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ” για το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-Β 

Σας κάνουμε γνωστό ότι έχει οργανωθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα 
τηλεκπαίδευσης του Δ.ΙΕΚ Πάτρας για το χειμερινό εξάμηνο 2019Β. 

Ενημερώνονται οι Εκπαιδευτές ότι θα πρέπει να αναρτήσουν τις σημειώσεις 
εξαμήνου με 02 σελίδες ανά διδακτική ώρα (άμεσα αυτές που θα εξετασθούν οι 
σπουδαστές στις εξετάσεις Προόδου) το αργότερο ως την Δευτέρα 11/11/2019. 
Οι εξετάσεις Προόδου έχουν προγραμματιστεί από  18/11/2019 έως 
29/11/2019  και θα αναρτηθεί σύντομα ως τις 15/11/2019 το Πρόγραμμα 
εξετάσεων Προόδου στην ιστοσελίδα του ΙΕΚ  για τις αντίστοιχες ημέρες και ώρες 
εξετάσεων Προόδου των μαθημάτων. 
Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να συνεργαστούν άμεσα με το τμήμα Κατάρτισης της 
γραμματείας γραφείο 14, για την οριστικοποίηση της ημέρας των εξετάσεων στο 
παραπάνω χρονικό πλαίσιο. 
Επίσης θα πρέπει να παραλάβουν τα έντυπα των εξετάσεων Προόδου, από το 
γραφείο 14 και να ενημερωθούν για τις εξετάσεις (βλέπε κανονισμό) και να 
υπογράψουν ότι γνωρίζουν το πρόγραμμα εξετάσεων Προόδου. 
Τα εργαστηριακά μαθήματα εκτός ΙΕΚ  θα εξεταστούν στους χώρους διεξαγωγής 
των μαθημάτων στα εργαστήρια των Φορέων Συνεργασίας και εναλλακτικά στο ΙΕΚ. 
H πλατφόρμα Open e-Class Δ.ΙΕΚ  αποτελεί τον βέλτιστο δικτυακό  τρόπο 
διαμοιρασμού των εκπαιδευτικών σημειώσεων . 
 

μπορούν να παραλάβουν του κωδικούς πρόσβασης αυτόματα από Οι σπουδαστές 

την εφαρμογή : 

http://iek-patras.ach.sch.gr/users1/register.php 

(επιλογή κωδικοί χρηστών στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του Δ.Ι.Ε.Κ. Πάτρας) 

Θα πρέπει να εισάγουν τα παρακάτω δεδομένα : 

 Αριθμό Μητρώου Καταρτιζόμενου  

 Αριθμό Ταυτότητας ή Διαβατηρίου 

 Α.Μ.Κ.Α 

 Ιδιότητα : Καταρτιζόμενος 
 

http://iek-patras.ach.sch.gr/users1/register.php


Η εφαρμογή αυτόματης λήψης κωδικών για τους εκπαιδευτές δεν είναι ακόμα 

έτοιμη. θα πρέπει να απευθυνθούν στον υπεύθυνο υποστήριξης Οι εκπαιδευτές 

κύριο Παπαθανασίου Ιωάννη Υποδιευθυντή Β, στο γραφείο πρακτικής για την 

παραλαβή των κωδικών. 

Εκτός από την υποβολή εκπαιδευτικού υλικού οι εκπαιδευτές θα πρέπει να 

ενημερώνουν μέσω της εφαρμογής τους σπουδαστές, σχετικά με την βαθμολογία 

τους στις εξετάσεις προόδου και τις τελικές εξετάσεις ( επιλογή Βαθμολόγιο) . 

Οδηγίες  στο ακόλουθο βίντεο : https://www.youtube.com/watch?v=isDABhLrmxM 

Μια από τις δυνατότητες της εφαρμογής ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης είναι και η 

εξάσκηση των σπουδαστών σε διαγωνίσματα ερωτήσεων κλειστού τύπου. 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές να χρησιμοποιήσουν την επιλογή Ερωτηματολόγιο 

για την δημιουργία on line διαγωνισμάτων , για εξάσκηση των καταρτιζόμενων με 

σκοπό την  καλύτερη εμπέδωση της διδακτέας ύλης. 

Από τη Διεύθυνση του ΔΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ 

https://www.youtube.com/watch?v=isDABhLrmxM

