Ενημέρωζη εκπαιδευηών
Οδηγίερ για ηιρ εξεηάζειρ πποόδος
ΛΑΜΙΑ

1/11/2019

1. Η ππόοδορ θα γίνει 25,26,27,28,29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
2. Σα θέμασα θα ππέπει να παπαδοθούν ςση γπαμμασεία σοτ Ι.Ε.Κ. ή να αποςταλούν ηλεκτρονικά ςτο
E-MAIL { ieklamias@sch.gr } (με τισ υπογραφέσ των εξεταςτών ) μέφπι

3. Θα

14/11/2019

.

ππέπει να επιςημανθεί από σοτρ εκπαιδετσέρ ςσοτρ κασαπσιζόμενοτρ, όσι δεν ππέπει να

αποτςιάζοτν από σην ππόοδο (παπά μόνο

για ςοβαπούρ λόγοτρ τγείαρ , ειςαγψγή ςσο νοςοκομείο ,

ποτ ππέπει να αποδείξοτν, ) γιασί βαθμολογούνσαι με μονάδα.

4.

Οι κασαπσιζόμενοι ςσην ππόοδο θα κάθονσαι έναρ ςε κάθε θπανίο και με αλυαβησική ςειπά ,
ςύμυψνα με σην κασάςσαςη ποτ τπάπφει ςσο βιβλίο ύληρ . Αν δεν τπάπφει ατσή η δτνασόσησα και ςε
κάθε θπανίο είναι δύο κασαπσιζόμενοι σόσε θα ππέπει να τπάπφοτν δύο ομάδερ θεμάσψν , Α και Β.

5.
6.

Σα θέμασα θα ππέπει να καλύπσοτν σο ςύνολο σηρ ύληρ ποτ έφει διδαφθεί μέφπι σην ππόοδο.
Σα γπαπσά διοπθώνονσαι με κόκκινο ςστλό. η βαθμολογία είναι από 1 μέφπι 10 . Δεκαδικοί βαθμοί δεν
επισπέπονσαι. Ο εκπαιδετσήρ/ερ βαθμολογεί με σην αναγπαυή απιθμησικά σηρ επίδοςηρ σοτ
κασαπσιζόμενοτ ςε κάθε θέμα φψπιςσά. σο σέλορ αναγπάυει ςσο πάνψ δεξί μέπορ σηρ ππώσηρ
ςελίδαρ σο ςτνολικό βαθμό απιθμησικά, ολογπάυψρ και τπογπάυει.
{ τπογπάυοτν όλοι οι εκπαιδετσέρ ποτ διδάςκοτν σο μάθημα }

Ο βαθμόρ σηρ πποόδοτ ςτμμεσέφει κασά 40% και ο βαθμόρ σηρ σελικήρ εξέσαςηρ κασά 60% ςσον σελικό
βαθμό σοτ μαθήμασορ .

7.

Σα γπαπσά διοπθψμένα θα παπαδοθούν ςση γπαμμασεία σοτ Ι.Ε.Κ. ενσόρ δτο

ημεπών από σην

εξέσαςη σοτ μαθήμασορ μαζί με σην κασάςσαςη βαθμολογίαρ . Οι εκπαιδετσέρ τπογπάυοτν για σην
παπάδοςη σοτρ .

8.

Οι κασαςσάςειρ βαθμολογίαρ θα ππέπει να τπογπάυονσαι από όλοτρ σοτρ εκπαιδετσέρ ποτ
διδάςκοτν σο μάθημα , αναγπάυονσαρ μεσά σην τπογπαυή σοτρ σο ονομασεπώντμο σοτρ.

9.

σο

σέλορ σηρ

εξέσαςηρ δηλώνοτμε ςση γπαμμασεία σοτ Ι.Ε.Κ σον απιθμό σψν κασαπσιζομένψν

ποτ εξεσαςσήκαν και σοτρ στφόν απόνσερ.

10.

Η φπονική διάπκεια σηρ εξέσαςηρ είναι δύο διδακσικέρ ώπερ. ση ςτνέφεια γίνεσαι μάθημα

κανονικά ΑΝ ΟΙ ΩΡΕ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΣΕΡΕ.

11.

Για ση δτςκολία και η ποςόσησα σψν θεμάσψν θα ππέπει να λαμβάνεσαι τπόχη σην πιο πάνψ

πποϋπόθεςη.

12.
13.

Όσαν η εξέσαςη πποόδοτ είναι ππουοπική γίνεσαι ςσο γπαυείο σοτ Τπδ/νσή ςσα ίδια θέμασα.
Σα κινησά σψν κασαπσιζομένψν

είναι κλειςσά και βπίςκονσαι ςσην άλλη άκπη σοτ θπανίοτ

ςε ςφέςη με ση θέςη σοτ κασαπσιζόμενοτ.
Οι εκπαιδετσέρ , ο καθέναρ για σο μάθημά σοτ , ππέπει να ενημεπώςοτν έγκαιπα σοτρ
κασαπσιζόμενοτρ για όςα πποβλέπονσαι ςσο κανονιςμό κασάπσιςηρ για σιρ εξεσάςειρ πποόδοτ.
Άπθπο : 18 παπ.1,2,11,14,15,16,17.



Ενημεπψθείσε και από σο site σοτ

Ι.Ε.Κ. Λαμίαρ: http://ieklamias.gr/
mpo

