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 Όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ησλ ΙΔΚ, άξζξν 18, παξάγξαθνο 2, ζε 

όια ηα καζήκαηα θάζε εμακήλνπ θαηάξηηζεο πξαγκαηνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ κηα εμέηαζε 

πξνόδνπ αλά κάζεκα πξν ηεο ζπκπιεξώζεσο ηνπ 70% ησλ σξώλ θαηάξηηζεο ηνπ 

εμακήλνπ κε εμεηαδόκελα ζέκαηα πνπ νξίδνληαη από ηνλ εθπαηδεπηή θαη βαζκνινγνύληαη 

από απηόλ. 

 Οη πξόνδνη πξαγκαηνπνηνύληαη ζε αληίζηνηρεο ώπερ μαθημάηων κεηά από ζπλελλόεζε 

ηνπ εθπαηδεπηή κε ηνπο θαηαξηηδόκελνπο θαη ελεκέξσζε ηεο Γξακκαηείαο. 

 ηηο εμεηάζεηο πξνόδνπ ηελ εηζήγεζε θαη επηηήξεζε θάλνπλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηέο ηνπ 

εθάζηνηε καζήκαηνο. Ο εηζεγεηήο ζα πξέπεη ζηελ αξρή ηεο εμέηαζεο λα βεβαησζεί όηη νη 

θαηαξηηδόκελνη θάζνληαη κε αλθαβηηική ζειπά θαη έλαο ζε θάζε ζξαλίν θαη λα 

θαηαγξάςεη παξόληεο θαη απόληεο ζην Παποςζιολόγιο Πποόδος πνπ ζα βξίζθεηαη ζην 

θάθειν ησλ ζεκάησλ (Π γηα ηνπο παξόληεο θαη Α γηα ηνπο Απόληεο), ην νπνίν ζα πξέπεη 

λα επηζηξαθεί ζηε Γξακκαηεία ππνγεγξακκέλν ζην ηέινο ηεο εμέηαζεο. 

 Οη εθπαηδεπηέο ζα πξέπεη λα παξαδώζνπλ εγκαίπωρ, ηοςλάσιζηον μία μέπα ππιν, ηα 

θέμαηα ηων πποόδων ζηε Γξακκαηεία πξνο επηθύξσζε θαη αλαπαξαγσγή. ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ΙΔΚ Κεθαιιελίαο (iekkef.mysch.gr) θαη ζηελ θαηεγνξία Eθπαηδεπηέο – 

Πξόνδνη κπνξείηε λα βξείηε ην αληίζηνηρν Πξόηππν Θεκάησλ, ην νπνίν ζπκπιεξώλεηε κε 

ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία θαη ην παξαδίδεηε ςπογεγπαμμένο κε ηα ζέκαηα. Σα ζέκαηα 

δύλαληαη είηε λα αλαγξάθνληαη ζην ίδην ην εμώθπιιν, είηε λα επηζπλάπηνληαη, όπσο 

θαίλεηαη ζην ππόδεηγκα πνπ ππάξρεη ζηελ ίδηα ηζηνζειίδα. Όλοι ανεξαιπέηωρ νη 

εθπαηδεπηέο νθείινπλ λα παξαδώζνπλ έηοιμα ηα θέμαηα κε ην αληίζηνηρν Πξόηππν 

ςπογεγπαμμένο.  

 Δεν είναι αποδεκηό λα απνζηείιεηε ζέκαηα εμεηάζεσλ ζηε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ ηνπ ΙΔΚ. Γηα ελαιιαθηηθό ηξόπν παξάδνζεο ησλ ζεκάησλ ζα πξέπεη λα 

απεπζπλζείηε ζηε Γξακκαηεία. 

 Σα ζέκαηα είλαη ζεκηηό λα δηαθέξνπλ ζε Οκάδα Α θαη Οκάδα Β θαη λα απαηηνύλ έλα 

εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα πξνο απάληεζε. 

 Οη απαληήζεηο είλαη δπλαηόλ λα δίδνληαη από ηνπο θαηαξηηδόκελνπο ζην θύιιν ή ζηα 

θύιια ησλ ζεκάησλ ή ζε αλεμάξηεηα θύιια, ηα νπνία παξαδίδνληαη ζηνπο εμεηαδόκελνπο 

ηαπηόρξνλα κε ηα ζέκαηα, ζηα νπνία αλαγξάθνπλ ην νλνκαηεπώλπκν, ηελ εηδηθόηεηα, ην 

εμάκελν, ην ηκήκα, ην κάζεκα θαη ηελ εκεξνκελία εμέηαζεο. 

 ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ηα θύιια ζεκάησλ θαη απαληήζεσλ επηζηξέθνληαη ζηνλ εηζεγεηή 

κεηά ην πέξαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ζεκάησλ. 

 Η πξόνδνο κπνξεί λα δηαξθέζεη από 1 έσο θαη 2 ώξεο. ε πεξίπησζε 2σξνπ δηδαζθαιίαο 

παξαθαινύληαη νη εθπαηδεπηέο λα πξνζαξκόζνπλ ηελ εμέηαζε θαηά ηξόπν πνπ λα 

δηαζθαιίδεηαη ε εύξπζκε νινθιήξσζε ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ. 



 Ο εηζεγεηήο, αθνύ δηαγξάςεη ηα ηπρόληα θελά ζηα θύιια απαληήζεσλ, κνλνγξάθεη ζην 

ηέινο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ ζεκάησλ, θαηακεηξά ηα παξαδνζέληα γξαπηά θαη ηα 

αληηπαξαβάιιεη κε ηελ θαηάζηαζε ησλ θαηαξηηδνκέλσλ πνπ είραλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

ζηελ εμέηαζε, πηζηνπνηεί ηνπο απόληεο θαη αλαγξάθεη ηα νλνκαηεπώλπκα ηνπο ζην 

θάθειν εμεηάζεσλ. 

 Οη θαζεγεηέο ζα πξέπεη λα ππνγξάθνπλ γηα ηελ παξαιαβή ησλ γξαπηώλ ζε ζρεηηθό 

έληππν πνπ ζα ππάξρεη ζηε Γξακκαηεία (Καηάζηαζε Παξάδνζεο - Παξαιαβήο) θαηά ηελ 

παξάδνζε ηνπ Παξνπζηνιόγηνπ Πξνόδνπ. 

 Γηα ηα κηθηά καζήκαηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ξεσωπιζηή εξέηαζη ζε Θεωπία και 

Επγαζηήπιο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα εμαρζεί ν κέζνο όξνο απηώλ από ηνλ εθπαηδεπηή ηνπ 

ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο. 

 Όηαλ έλα εξγαζηεξηαθό κάζεκα δηδάζθεηαη από πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο εθπαηδεπηέο, 

θαζέλαο βαζκνινγεί απηνηειώο. Ο κέζνο όξνο ησλ βαζκνινγηώλ απηώλ απνηειεί ηε 

βαζκνινγία ηεο εμέηαζεο. 

 Οη βαζκνί ζα πξέπεη λα είλαη ακέπαιοι και ζηπογγςλοποιημένοι (όρη δεθαδηθνί, ην κηζό 

είλαη ππέξ ηνπ καζεηή), ε θαηάζηαζε βαζκνινγίαο λα είλαη ππνγεγξακκέλε θαη λα θέξεη 

εκεξνκελία.  

 Η θιίκαθα βαζκνινγίαο είλαη από 1 έωρ 10 θαη ν βαζκόο ηεο πξνόδνπ απνηειεί ην 40%  

ηνπ ηειηθνύ βαζκνύ ζην κάζεκα. 

 Οη θαηαζηάζεηο βαζκνινγίαο θαζώο θαη ηα γξαπηά (πνπ ζα αλαγξάθνπλ πάλσ ηνπο θαη ην 

βαζκό) ζα πξέπεη λα παξαδίδνληαη ππνγεγξακκέλα ζηε Γξακκαηεία ενηόρ 4 ημεπών από 

ηην ημεπομηνία εξέηαζηρ.  

 ε πεξίπησζε αποςζίαρ θαηαξηηδνκέλνπ από εμέηαζε πξνόδνπ γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο 

ή ζνβαξήο αζζέλεηαο ελεκεξώλεηαη ε δηνίθεζε ηνπ ΙΔΚ, ε νπνία απνθαζίδεη γηα ηελ 

εμέηαζε ηνπ θαηαξηηδνκέλνπ ζε ρξόλν θαη ηόπν πνπ νξίδεηαη γηα ηνλ ζθνπό απηό ζε 

ζπλεξγαζία ηνπ θαηαξηηδόκελνπ κε ηνλ εθπαηδεπηή (ζε επόκελν κάζεκα).  

 ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε η αποςζία βαθμολογείηαι με μονάδα (1) - δελ ζα κπαίλνπλ 

θελά ή παύιεο ζηηο θαηαζηάζεηο βαζκνινγίαο. 

 


