
ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 
 
• Μετά την είσοδο του εκπαιδευτή στην αίθουσα διδασκαλίας ή στον εργαστηριακό χώρο, δεν επιτρέπεται η 

είσοδος καταρτιζομένων. 
• Οι παρουσίες λαμβάνονται υποχρεωτικά ανά ώρα κατάρτισης κατά την έναρξή της και με ευθύνη του 

εκπαιδευτή ή των εκπαιδευτών. 
• Κατά την προσέλευσή σας στο ΙΕΚ υπογράφετε στο γραφείο 108 από όπου θα παραλαμβάνετε και τον φάκελο 

του τμήματος με το απουσιολόγιο και το βιβλίο ύλης. 
 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 
• Η αξιολόγηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων ανά μάθημα γίνεται και με βάση 

τον Οδηγό Σπουδών και περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση:  
(α) Εξέταση προόδου, (β) Τελική εξέταση ή και (γ) Αξιολόγηση συμμετοχής σε εργασίες ομαδικές και ατομικές, 
οι οποίες δύνανται να αντικαθιστούν εξέταση έως και το 40% του πλήθους των συνολικών μαθημάτων εκάστου 
εξαμήνου. 
 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ 
 
• Αναφορικά με τις εξετάσεις προόδου ισχύουν τα εξής:  

α) Σε όλα τα μαθήματα κάθε εξαμήνου κατάρτισης πραγματοποιείται τουλάχιστον μια εξέταση προόδου ανά 
μάθημα, προ της συμπληρώσεως του 70% των ωρών κατάρτισης του εξαμήνου, με εξεταζόμενα θέματα που 
ορίζονται από τον εκπαιδευτή και βαθμολογούνται από αυτόν. 
β) Η συμμετοχή στην εξέταση προόδου είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους. Σε περίπτωση 
απουσίας καταρτιζομένου από εξέταση προόδου για αποδεικνυόμενους λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής 
ασθένειας, η διοίκηση του ΙΕΚ αποφασίζει για την εξέταση του καταρτιζομένου κατά τη διάρκεια επόμενης 
διδασκαλίας ή σε χρόνο και τόπο που ορίζεται για τον σκοπό αυτό σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή.  
γ) Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν γνώση της βαθμολογίας τους με ευθύνη της διοίκησης του ΙΕΚ, η οποία 
μεριμνά και για τη διαχείριση ενδεχόμενων διαφωνιών.  
δ) η διάρκεια της εξέτασης προόδου κάθε μαθήματος δύναται να είναι μέχρι δύο (2) ώρες. 
 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
• Αναφορικά με τις τελικές εξετάσεις κάθε εξαμήνου ισχύουν τα εξής:  

α) Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιούνται οι τελικές εξετάσεις κάθε μαθήματος. 
β) Ο τρόπος διεξαγωγής τους για κάθε μάθημα καθορίζεται από τον Οδηγό Σπουδών.  
γ) Τα θέματα των τελικών εξετάσεων ορίζονται από τον εκπαιδευτή και βαθμολογούνται από αυτόν.  
δ) Η διάρκεια κάθε τελικής εξέτασης είναι δύο (2) ώρες εκτός από τα εργαστήρια ή αν άλλως ορίζεται στον 
οδηγό σπουδών. 

• Αναφορικά με την αξιολόγηση της συμμετοχής σε εργασίες, ομαδικές και ατομικές, ισχύουν τα εξής:  
α) Τα θέματα των εργασιών ορίζονται από τον εκπαιδευτή.  
β) Οι εργασίες δύναται να είναι ατομικές ή ομαδικές.  
γ) Οδηγίες για τη θεματολογία των εργασιών δίνονται στον Οδηγό Σπουδών του μαθήματος ή και από τον 
εκπαιδευτή. 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ: 1-10 



• Ο εκπαιδευτής βαθμολογεί με την αναγραφή αριθμητικά της επίδοσης του καταρτιζομένου σε κάθε επιμέρους 
θέμα. Στο τέλος, αναγράφει τη συνολική βαθμολογία του γραπτού στο εμπρόσθιο δεξιό άκρο ολογράφως και 
αριθμητικώς ( σε ακέραιες μονάδες, δεν επιτρέπονται δεκαδικά ψηφία) και υπογράφει. Σε περίπτωση 
λανθασμένης βαθμολόγησης του, διαγράφει με διαγώνιο γραμμή τα λάθη και ξαναγράφει τον τελικό βαθμό 
θέτοντας την μονογραφή του δίπλα από τη διαγραφή.  

• Ο εισηγητής, εντός το πολύ τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος, 
επιστρέφει και παραδίδει, με σχετική πράξη παράδοσης − παραλαβής, τα γραπτά και τη συνοδευτική 
κατάσταση αριθμητικής βαθμολογίας στη Γραμματεία του ΙΕΚ 

• Η επίδοση των καταρτιζομένων στην εξέταση προόδου αποτελεί το βαθμό προόδου (Β.Π.) του εξαμήνου στο 
μάθημα.  

• Η επίδοση των καταρτιζομένων στην τελική εξέταση αποτελεί το βαθμό τελικής εξέτασης (Β.Τ.Ε.) του εξαμήνου 
στο μάθημα. 

• Η τελική βαθμολογία (Τ.Β) του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 60% από το βαθμό της γραπτής τελικής 
εξαμηνιαίας εξέτασης και κατά 40% από το μέσο όρο του βαθμού προόδου (Β.Π.), στρογγυλοποιούμενος στον 
πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. 

•  Όταν ένα εργαστηριακό μάθημα διδάσκεται από περισσότερους του ενός εκπαιδευτές, καθένας βαθμολογεί 
αυτοτελώς. Ο μέσος όρος των βαθμολογιών αυτών αποτελεί τη βαθμολογία της εξέτασης, προόδου ή τελικής 
(Β.Π. ή Β.Τ.Ε).  

• Ο βαθμός της εξέτασης μικτού μαθήματος, προόδου ή τελικής (Β.Π. ή Β.Τ.Ε), είναι ο μέσος όρος των επί μέρους 
βαθμολογιών εξέτασης του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους. 
 

Υπηρεσιακά βιβλία τα οποία συμπληρώνονται με ευθύνη των εκπαιδευτών: 
 
• Βιβλίο διδασκομένης ύλης στο οποίο καταχωρείται από τον διδάσκοντα η ενότητα που διδάσκεται καθημερινά 
• Απουσιολόγιο 

 

1. Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλούμε να ενημερώνετε τηλεφωνικά ή με e-mail  
(grammateia@iek-glyfad.att.sch.gr) το γραφείο εκπαιδευτών ή την Υποδιευθύντρια κα Πυρομάλη Ιωαννίκη στο 
τηλέφωνο 2019643434.  

2. Στο mail σας θα λάβετε οδηγίες για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα ανεβάζετε τα 
μαθήματά σας. 

3. Εάν σε κάποιο μάθημα χρειάζεστε φωτοτυπίες για καλύτερη διαχείριση των εργασιών του ΙΕΚ και την 
εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε να μας στέλνετε με mail τα προς φωτοτύπιση κείμενα. 

4. Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

5. Παρακαλούμε μέχρι την Πέμπτη 26/10/2017 να αποστείλετε ηλεκτρονικά στο  
grammateia@iek-glyfad.att.sch.gr  το συνημμένο έντυπο Προγραμματισμού ύλης. 

6. Ενημέρωση για τους οδηγούς σπουδών στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας 
Γενιάς (http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1427-odigoi-spoudon-eidikotiton-iek-tou-n-4186-2013 και στην 
ιστοσελίδα  του ΙΕΚ (http://iek-glyfad.att.sch.gr) στο μενού ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (ανοίγετε την ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ και 
βρίσκετε στο κάτω μέρος και τον Οδηγό Σπουδών, καθώς και το Πρόγραμμα Σπουδών). 

Συνημμένα:  Έντυπο προγραμματισμού ύλης 

          Χρονοδιάγραμμα εξαμήνου 
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