
ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΡΟΟΓΟΤ ΔΞΑΜΗΝΟΤ 2021Β 

 Οι εξετάςεισ Προόδου για το χειμερινό Εξάμθνο 2021Β κα 
πραγματοποιθκοφν  από  

τθ Δευτζρα 6/12/2021  ζωσ και  τθν Παραςκευι 17/12/2021  
ςφμφωνα με το πρόγραμμα που ζχει αναρτθκεί. 

ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ 

  Οι καταρτιηόμενοι που δικαιοφνται προφορικισ εξζταςθσ 
ςθμειϊνονται με αςτερίςκο δίπλα ςτον ΑΜΚ τουσ ςτθν κατάςταςθ 
βακμολογίασ του μακιματοσ . 

 Η διάρκεια τθσ εξζταςθσ κάκε μακιματοσ μπορεί να είναι μζχρι 2 
ϊρεσ. Για τα μονόωρα μακιματα είναι 1 ϊρα .  
Ωσ εκ τοφτου, κα πρζπει τα κζματα να είναι ανάλογα ςε ζκταςθ, 
ϊςτε να μποροφν να απαντθκοφν μζςα ςτον προβλεπόμενο χρόνο.  

  Σα μακιματα  διακόπτονται κατά τθ διάρκεια των εξετάςεων 
Προόδου , οι ϊρεσ εξζταςθσ ςυμπεριλαμβάνονται ςτο ςφνολο των 
προβλεπόμενων ωρϊν διδαςκαλίασ κάκε μακιματοσ και 
ςθμειϊνονται ςτο βιβλίο φλθσ.  

 ε κάκε εξζταςθ κα υπάρχει πζραν του απουςιολογίου 
καταρτιηομζνων και το Παρουςιολόγιο των Εξετάςεων προόδου 
(ςυμπλθρϊνετε Α για απόντα και Π για παρόντα εξεταηόμενο) 

  ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ να δίνονται ςτουσ καταρτιηόμενουσ ερωτιςεισ ι SOS 
κζματα, γιατί κάτι τζτοιο κα λειτουργιςει ςε βάροσ των 
καταρτιηομζνων μακροπρόκεςμα.  

   Οι Εκπαιδευτζσ οφείλουν:  
α) να εφοδιάςουν ζγκαιρα τουσ καταρτιηόμενουσ με τισ απαραίτθτεσ 
ςθμειϊςεισ μζςω e-class , που αφοροφν ςτθν φλθ που ζχει διδαχκεί 
μζχρι τθν θμζρα τθσ εξζταςθσ.  
β) να ζχουν αναπλθρϊςει ϊρεσ που οφείλουν λόγω απουςίασ τουσ.  

 



ΣΡΟΠΟ ΕΞΕΣΑΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ (ΓΡΑΠΣΟ ι ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ) 
 
Ο Κανονιςμόσ Λειτουργίασ των ΙΕΚ  δίνει τθ δυνατότθτα ςε όςουσ 
εκπαιδευτζσ το επικυμοφν να δϊςουν απαλλακτικζσ εργαςίεσ (ατομικζσ 
ι ομαδικζσ) ςτουσ καταρτιηόμενουσ, αντί των προγραμματιςμζνων 
εξετάςεων ςε ποςοςτό μζχρι το 30% των μακθμάτων. 
Οι Εκπαιδευτζσ είναι εκείνοι που επιλζγουν τον τρόπο εξζταςθσ και    
ενθμερϊνουν ζγκαιρα τουσ καταρτιηόμενουσ ςχετικά με τον τρόπο 
εξζταςθσ και αξιολόγθςισ τουσ.  
τθν περίπτωςθ των απαλλακτικϊν εργαςιϊν απαιτείται θ ζγκριςθ από 
τθ  Διεφκυνςθ του ΙΕΚ. Διαφορετικά οι καταρτιηόμενοι εξετάηονται ςτα 
ωσ εξισ: 

 
Θεωρθτικά Μακιματα  
 
1οσ τρόποσ:  
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 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 .  
Ο χρόνοσ που απαιτείται για τθ διαπραγμάτευςι τουσ να μθν 
υπερβαίνει, οφτε να υπολείπεται του αντίςτοιχου χρόνου εξζταςθσ. 
2οσ τρόποσ:  
Δίνεται ςτουσ καταρτιηόμενουσ ερωτθματολόγιο  πολλαπλϊν 
επιλογϊν ι ςυμπλιρωςθσ κενϊν.  
τθν περίπτωςθ αυτι, ενδεικτικά αναφζρεται ότι, για ζνα μάκθμα 
δίωρθσ εβδομαδιαίασ διδαςκαλίασ , οι ερωτιςεισ πρζπει να είναι 
τουλάχιςτον 25 . Είναι ςκόπιμο να  γίνονται πολλαπλζσ εκτυπϊςεισ  
με διαφορετικι ςειρά , ϊςτε ν' αποφεφγεται θ κακ' υπαγόρευςθ 
αντιγραφι). 
 
 Εργαςτθριακά Μακιματα  
 
  Λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ και τθσ ποικιλομορφίασ που 
παρουςιάηουν τα εργαςτθριακά μακιματα, υπάρχουν διάφοροι 
τρόποι εξζταςθσ:  
1οσ τρόποσ: 



Μποροφν να εξεταςκοφν ςε εργαςτθριακι άςκθςθ  (ατομικά ι ωσ 
ομάδα) ι  
2οσ τρόποσ:  
να απαντιςουν ςε γραπτζσ ερωτιςεισ/αςκιςεισ. 
 
Μικτά Μακιματα  
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 Όρο των βακμολογιϊν τθσ κεωρίασ & του εργαςτθρίου.  
 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΩΝ  ΕΞΕΣΑΕΩΝ  
 
το ζντυπο των κεμάτων αναγράφεται θ ειδικότθτα (Ολογράφωσ 
και ΟΧΙ με ςυντομογραφία), το Σμιμα, τα κζματα, θ διάρκεια 
εξζταςθσ ο βακμόσ αξιολόγθςθσ κάκε κζματοσ.  
Σο πρωτότυπο των κεμάτων εξζταςθσ παραμζνει ςτθ Γραμματεία 
για αρχειοκζτθςθ, ενϊ  αντίτυπα αντίςτοιχα του αρικμοφ των 
καταρτιηομζνων τοποκετοφνται ςτον ειδικό φάκελο εξζταςθσ μαηί 
με τθν κατάςταςθ βακμολογίασ του μακιματοσ. 
Κατά τθν θμζρα τθσ εξζταςθσ ο εκπαιδευτισ προςζρχεται ςτθ 
Γραμματεία, λαμβάνει τον φάκελο εξζταςθσ με τα γραπτά, τθν 
κατάςταςθ βακμολογίασ και τισ κόλλεσ, το παρουςιολόγιο τθσ 
εξζταςθσ και τον ςυνθκιςμζνο φάκελο του Σμιματοσ. 
 
Οι καταρτιηόμενοι υποχρεοφνται να είναι όλοι παρόντεσ ςτθν 
εξζταςθ τθσ Προόδου, ςε διαφορετικι περίπτωςθ βακμολογοφνται 
με μονάδα.  
Απουςία καταρτιηομζνου δικαιολογείται μόνο για λόγουσ ανωτζρασ 
βίασ. τθν περίπτωςθ αυτι και αφοφ πιςτοποιιςει ο 
καταρτιηόμενοσ ςτθ 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 εκπαιδευτζσ φροντίηουν 
να υπάρχει ςτθν αίκουςα ι το εργαςτιριο ιρεμο κλίμα εξετάςεων.  



Ο τελευταίοσ καταρτιηόμενοσ δεν παραμζνει ποτζ μόνοσ του ςτθν 
αίκουςα, αλλά υποχρεωτικά μζνει μαηί του και ο προτελευταίοσ 
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.  

Οι καταρτιηόμενοι που δικαιοφνται προφορικισ εξζταςθσ 
ςθμειϊνονται με αςτερίςκο δίπλα ςτον ΑΜΚ τουσ ςτθν κατάςταςθ 
βακμολογίασ του μακιματοσ  
Η προφορικι  εξζταςθ αυτϊν πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τθ 
γραπτι εξζταςθ των υπολοίπων καταρτιηομζνων.  
Ο εκπαιδευτισ 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.  
Μετά το πζρασ τθσ εξζταςθσ, ο εκπαιδευτισ προςζρχεται ςτθ 
Γραμματεία και από τον αρμόδιο υπάλλθλο χρεϊνεται τα γραπτά 
προσ διόρκωςθ, υπογράφοντασ το ςχετικό Πρακτικό Παραλαβισ 
Γραπτϊν.  
Κόλλεσ που δε χρθςιμοποιικθκαν παραδίδονται ςτθ Γραμματεία.  
 
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΗ ΓΡΑΠΣΩΝ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
 
Σα γραπτά, διορκωμζνα και ταξινομθμζνα αλφαβθτικά 
παραδίδονται ςτθ Γραμματεία εντόσ ΔΤΟ ΕΡΓΑΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ από 
τθν θμερομθνία εξζταςθσ υπογράφοντασ εκ νζου  το ςχετικό 
Πρακτικό Παραλαβισ Γραπτϊν.  
 
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 .  
Η βακμολόγθςθ γίνεται με χριςθ τθσ Δεκαβάκμιασ κλίμακασ από 
01 ζωσ και 10.  
Αν ο βακμόσ του γραπτοφ προκφψει δεκαδικόσ, τον 
ςτρογγυλοποιείτε ανάλογα π.χ  5,2  5 ,   5,45,    5,5 6,   
5,86 κλπ. )  
Ο ΑΠΩΝ από τθν πρόοδο καταρτιηόμενοσ βακμολογείται  
υποχρεωτικά με μονάδα (01) και όχι  με παφλα ι κενό. 

Η βακμολογία Προόδου ανακοινϊνεται ςτουσ καταρτιηόμενουσ ςε 
επόμενο μάκθμα με ευκφνθ των Εκπαιδευτϊν, ϊςτε να απαντθκοφν 
τυχόν ενςτάςεισ  των καταρτιηομζνων. 

 
 
 
 
 


