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ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΩΝ
Ακέζωο κεηά ηελ αλάζεζε ηεο δηδαζθαιίαο
Μειεηνύλ ην εγθεθξηκέλν αλαιπηηθό πξόγξακκα δηδαζθαιίαο, θαζνξίδνπλ ην ρξνλνδηάγξακκα
δηδαζθαιίαο ηνπο θαη ηα απαηηνύκελα δηδαθηηθά βνεζήκαηα θαη επνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο, ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπνδηεπζπληή θαη ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ δηδάζθνπλ ην ίδην κάζεκα. Οη
εξγαζηεξηαθνί εθπαηδεπηέο θαηαγξάθνπλ ηα απαηηνύκελα εξγαιεία, πιηθά θαη πξώηεο ύιεο πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηε δηεμαγωγή ηωλ εξγαζηεξηαθώλ καζεκάηωλ.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηδαζθαιίαο
ΠΡΟΔΡΥΟΝΣΑΗ ΔΓΚΑΗΡΑ ΠΡΗΝ από ηελ έλαξμε ηεο δηδαθηηθήο ηνπο ώξαο ( ηνπιάρηζηνλ
15ιεπηά ) ζηε γξακκαηεία θαη πηζηνπνηνύλ ηελ πξνζέιεπζή ηνπο κε ππνγξαθή ηνπο .
Με ηελ έλαξμε ηεο δηδαζθαιίαο
Με ηελ έλαξμε ηεο δηδαθηηθήο ώξαο εηζέξρνληαη ακέζωο ζην ρώξν δηδαζθαιίαο, αίζνπζα ή
εξγαζηήξην θαη δελ επηηξέπνπλ πιένλ ηελ είζνδν ζε θαηαξηηδόκελνπο πνπ θαζπζηεξνύλ ρωξίο
ιόγν. Πηζηνπνηνύλ ηελ παξνπζία ηωλ θαηαξηηδνκέλωλ κε ηελ θαηαρώξεζε ηωλ νλνκάηωλ ηωλ
θαηαξηηδνκέλωλ πνπ απνπζηάδνπλ θαη ππνγξάθνπλ ( αλαγξάθνπλ θαη επώλπκν, όλνκα ) ζηε
ζρεηηθή ζηήιε. Γηόξζωζε ιάζνπο γίλεηαη κόλνλ από ην Γηεπζπληή ή Τπνδηεπζπληή κε ζύληαμε
ζρεηηθήο πξάμεο ζηε ζηήιε ηωλ παξαηεξήζεωλ ηνπ βηβιίνπ. Με ηελ έλαξμε ηεο δηδαζθαιίαο
πξνηείλνπλ ζηνπο θαηαξηηδόκελνπο βηβιηνγξαθία θαη εθδίδνπλ κε κέξηκλα ηνπ ΗΔΚ ζεκεηώζεηο (
βιέπε νδεγίεο ζεκεηώζεωλ ) επί ηνπ δηδαζθνκέλνπ αληηθεηκέλνπ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, επηδηώθνπλ ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηωλ θαηαξηηδνκέλωλ ζηε
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο κε ηελ πξνζθνξόηεξε δηδαθηηθή κέζνδν. Πάληωο αλεμάξηεηα
από ην είδνο ηνπ καζήκαηνο ν εθπαηδεπηήο νθείιεη λα αλαζέηεη γξαπηέο εξγαζίεο ή έξγα γηα ηελ
εκπέδωζε ηεο κάζεζεο, λα νδεγεί θαη λα ειέγρεη ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο θαη λα πξνηξέπεη ηνπο
θαηαξηηδόκελνπο λα αλαδεηνύλ ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν ηελ εθαξκνγή ηωλ όζωλ δηδάζθεη.
Γελ επηηξέπνπλ ηε ρξήζε εγθαηαζηάζεωλ, εξγαιείωλ θαη κεραλεκάηωλ ρωξίο ηελ παξνπζία
ηνπο. Δπηβάιινπλ ηηο θπξώζεηο ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο ωξηαίαο απνβνιήο από ην κάζεκα ζε
θαηαξηηδόκελν, πνπ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν εκπνδίδεη ηελ νκαιή δηεμαγωγή ηεο δηδαζθαιίαο θαη
παξαπέκπνπλ ζηε δηνίθεζε, παξεθθιίζεηο θαηαξηηδνκέλωλ πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπο, επηθέξνπλ
βαξύηεξε θύξωζε. Δλεκεξώλνπλ ακέζωο ην Γηεπζπληή ή Τπνδηεπζπληή, γηα ην ιόγν ηπρνύζεο
δηαθνπήο ηεο δηδαζθαιίαο πξηλ ηελ νινθιήξωζε ηεο δηδαθηηθήο ώξαο.
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 Με ην πέξαο ηεο δηδαθηηθήο ώξαο
πκπιεξώλνπλ ηελ ελόηεηα πνπ δίδαμαλ ζην βηβιίν ύιεο . ε πεξίπηωζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη
ε δηδαθηηθή ώξα, αλαγξάθεηαη ν ιόγνο ηεο κε πξαγκαηνπνίεζήο ηεο.
ΟΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΔ ΓΔΝ ΔΠΗΣΡΔΠΟΤΝ ΣΖΝ ΔΞΟΓΟ ΑΠΟ ΣΖ ΣΑΞΖ ΣΩΝ ΚΑΣΑΡΣΗΕΟΜΔΝΩΝ
ΠΡΗΝ ΣΟ ΥΣΤΠΖΜΑ ΣΟΤ ΚΟΤΓΟΤΝΗΟΤ ,πνπ ζεκαίλεη θαη ιήμε ηεο δηδαθηηθήο ώξαο , ΠΑΡΑ
ΜΟΝΟ Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ.
ηηο εμεηάζεηο
πληάζζνπλ ηα ζέκαηα πξνόδνπ θαη ηεο ηειηθήο εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο
( ΔΝΣΤΠΟ
ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΗΓΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ, ΤΠΑΡΥΔΗ ΚΑΗ ΣΟ SITE ΣΟΤ ΗΔΚ ΣΑ ΔΝΣΤΠΑ), θαη
ηα παξαδίδνπλ έγθαηξα πξνο ζεώξεζε θαη αλαπαξαγωγή. Θα ππάξμεη αξγόηεξα ελεκέξωζε.
Οη εμεηάζεηο ΠΡΟΟΓΟΤ ζα γίλνπλ 8/5/2019

κέρξη 14/5/2019

Παξεπξίζθνληαη ζηελ αίζνπζα ηελ εκεξνκελία ηεο εμέηαζεο καδί κε ηνλ επηηεξεηή θαη δίλνπλ
δηεπθξηλίζεηο επί ηωλ ζεκάηωλ αλ παξαζηεί αλάγθε. Παξαιακβάλνπλ ηα γξαπηά ηωλ
θαηαξηηδνκέλωλ, ηα αμηνινγνύλ κε ηελ αλαγξαθή επί ηνπ ΚΑΘΔ ΘΈΜΑΣΟ ηεο βαζκνινγίαο ΚΑΗ
ΣΟ ΠΑΝΩ ΜΔΡΟ ΚΑΗ ΓΔΞΗΑ ΣΟΤ ΓΡΑΠΣΟΤ ΑΝΑΓΡΑΦΟΤΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΖ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ νινγξάθωο θαη αξηζκεηηθώο (αθέξαηνη βαζκνί από 1 έωο 10)θαη ΤΠΟΓΡΑΦΟΤΝ.
ΣΔΛΟ ηα παξαδίδνπλ εληόο δύν (2) εξγαζίκωλ εκεξώλ, ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΗΔΚ κε ζρεηηθό
πξωηόθνιιν παξάδνζεο παξαιαβήο.
Οη επηηεξεηέο αθαηξνύλ ην γξαπηό δνθίκην θαηαξηηδνκέλωλ, νη νπνίνη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν
εκπνδίδνπλ ηελ νκαιή δηεμαγωγή ηωλ εμεηάζεωλ ή ππνθιέπηνπλ από ζεκεηώκαηα ή άιινπο
θαηαξηηδόκελνπο. Βαζκνινγνύλ κε κνλάδα θαη ζπληάζζνπλ ζρεηηθή πξάμε γηα ηα παξαπάλω επί ηνπ
γξαπηνύ.
ΟΗ ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ καδί κε ηηο απαληήζεηο ηωλ εξωηήζεωλ πηζηνπνίεζεο
ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΑΡΑΓΟΘΟΤΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΣΟ Η.Δ.Κ. ΜΔΥΡΗ 16/04/2019
 ΟΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΔ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΝΖΜΔΡΩΝΟΝΣΑΗ , αλειιηπώο ,
ΚΑΘΔ ΦΟΡΑ ΠΟΤ
ΔΡΥΟΝΣΑΗ ΣΟ Η.Δ.Κ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΩΝ, από ην site ηνπ ΗΔΚ ΛΑΜΗΑ
http://ieklamias.gr/ ΚΑΗ ΑΠΟ ΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΖΜΔΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΘΑ ΠΑΗΡΝΟΤΝ ΑΠΟ ΣΖ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ .
ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ
ΟΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΔ ΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΓΔΝ ΠΡΟΒΑΗΝΟΤΝ Δ ΚΑΜΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΑ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΥΩΡΗ ΝΑ ΔΝΖΜΔΡΩΟΤΝ ΠΡΩΣΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ Η.Δ.Κ. ( ΓΗΟΡΘΩΖ
ΒΛΑΒΩΝ , ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ ΤΛΗΚΟΤ θ.ι.π.)
 ΔΦΖΜΔΡΗΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΩΝ
Ο Κάζε εθπαηδεπηήο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε ηάμε ( πνπ θάλεη κάζεκα) θαη ηνπ θνληηλνύο ρώξνπο
θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ δηαιιεηκάηωλ .
Οη εθεκεξεύνληεο επηβιέπνπλ ηνπο ρώξνπο επζύλεο ηνπο θαη θξνληίδνπλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ
αξκνληθή ζπλύπαξμε ηωλ θαηαξηηδνκέλωλ ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο.
ε πεξίπηωζε πνπ παξαηεξνύλ νπνηνδήπνηε γεγνλόο πνπ δεκηνπξγεί πξόβιεκα ζηνπο ρώξνπο
θαηάξηηζεο ή εγθπκνλεί θίλδπλν γηα ηνπο θαηαξηηδόκελνπο ελεκεξώλνπλ άκεζα ηε δηνίθεζε ηνπ
Η.Δ.Κ. H ΔΦΖΜΔΡΗΑ ΑΡΥΗΕΔΗ ΜΔ ΣΖΝ ΔΝΑΡΞΖ ΣΟΤ ΓΗΑΛΔΗΜΜΑΣΟ ΠΟΤ ΠΡΟΖΓΔΗΣΑΗ ΣΖ
ΠΡΩΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΩΡΑ ΣΟΤ ΚΑΘΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ ΚΑΗ ΣΔΛΔΗΩΝΔΗ ΜΔ ΣΖΝ ΔΝΑΡΞΖ ΣΟΤ
ΓΗΑΛΛΔΗΜΑΣΟ ΣΖ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΟΤ ΩΡΑ.
ΚΑΛΟ ΔΞΑΜΖΝΟ !!!
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