Διαδικασία διεξαγωγής εξέτασης προόδου
από απόσταση για το χειμερινό εξάμηνο 2020Β
Πρόγραμμα προόδων
Όπως είχε προγραμματιστεί στην αρχή του εξαμήνου, η εξέταση προόδου σε κάθε μάθημα, θα
πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το διάστημα από 30/11/2020 και το αργότερο μέχρι
18/12/2020.
Οι αντίστοιχες βαθμολογίες θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στη Γραμματεία, το αργότερο μέχρι
23/12/2020.
Στην περίπτωση που επανέλθει η δια ζώσης λειτουργία της κατάρτισης, οι πρόοδοι που δεν
έχουν διεξαχθεί, θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων.

Διαδικασία διεξαγωγής εξέτασης προόδου εξ αποστάσεως
Σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας, η εξέταση προόδου είναι υποχρεωτική για τον
καταρτιζόμενο και πραγματοποιείται πριν τη συμπλήρωση του 70% του συνολικού αριθμού ωρών
κατάρτισης του μαθήματος για το εξάμηνο.
Επίσης, η εξέταση προόδου πραγματοποιείται στο ωράριο διδασκαλίας του μαθήματος και
μπορεί να διαρκεί μέχρι δύο (2) ώρες.
Η βαθμολογία στην εξέταση προόδου (από 1 έως 10, χωρίς δεκαδικά), συμμετέχει με 40% στην
τελική βαθμολογία του μαθήματος. Στην περίπτωση που συμμετέχουν στην εξέταση δύο
εκπαιδευτές, βαθμολογούν χωριστά και η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο της
βαθμολογίας τους.
Στην τρέχουσα περίοδο, η εξέλιξη της πανδημίας και τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται,
μας αναγκάζουν να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, ακολουθώντας εν γένει τις διαδικασίες
διεξαγωγής των μαθημάτων.
Συγκεκριμένα:
Η εξέταση προόδου προτείνεται να διεξαχθεί με χρήση της ασύγχρονης μεθόδου.
o
o
o
o
o
o

Σ’ αυτή την περίπτωση, προτείνεται να ανατεθούν προσωποποιημένα θέματα σε κάθε
καταρτιζόμενο και όχι κοινά για όλο το τμήμα.
Η ανακοίνωση των θεμάτων στους καταρτιζόμενους, θα γίνει την ημέρα πραγματοποίησης
του μαθήματος σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
Ο καταρτιζόμενος θα πρέπει να ανταποκριθεί υποχρεωτικά στη διάρκεια της εβδομάδας
διεξαγωγής του μαθήματος.
Οι απαντήσεις θα πρέπει να περιέχονται σε ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο θα αποσταλεί από
τον καταρτιζόμενο εμπρόθεσμα στον εκπαιδευτή και αυτές θα βαθμολογηθούν από αυτόν.
Στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης παράδοσης του αρχείου των απαντήσεων, ο
καταρτιζόμενος βαθμολογείται με (1) μονάδα.
Για σημαντικούς λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν, ο
καταρτιζόμενος οφείλει να ενημερώσει πριν τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης τον
εκπαιδευτή και τη Γραμματεία του ΔΙΕΚ με email για την αδυναμία εμπρόθεσμης

παράδοσης, ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Διαφορετικά θα βαθμολογηθεί με (1)
μονάδα.
Δίνεται επίσης η δυνατότητα στον εκπαιδευτή, μετά από συνεννόηση με τους καταρτιζόμενους
για να εξασφαλιστεί η πλήρη συμμετοχή τους, να πραγματοποιήσει την εξέταση προόδου με
χρήση σύγχρονης μεθόδου.
Σ’ αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να δοθούν κοινά ή ατομικά θέματα (πχ ηλεκτρονικό
ερωτηματολόγιο), τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν ταυτόχρονα από όλους σε συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα (πχ από 30 έως 45 λεπτά, ανάλογα με το πλήθος των ερωτήσεων).
Η έλλειψη εμπειρίας από τους καταρτιζόμενους σε τέτοιες διαδικασίες αλλά και απρόβλεπτα
τεχνικά προβλήματα μπορεί να οδηγήσουν σε "αστοχίες" την τελική διεξαγωγή της εξέτασης.
Επίσης, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί έγκαιρα η τυχόν αδυναμία συμμετοχής καταρτιζόμενων με
τη σύγχρονη μέθοδο στην εξέταση. Για τους παραπάνω λόγους, θα προτείναμε να τη μελετήσετε
προσεκτικά και να την προετοιμάσετε κατάλληλα, διαφορετικά να μην προτιμήσετε τελικά αυτή τη
μέθοδο για την εξέταση προόδου.

Έντυπο θεμάτων
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αναγράψετε τα θέματα στο έντυπο θεμάτων, επιλέγοντας το
αντίστοιχο για τη μέθοδο διεξαγωγής της εξέτασης που τελικά θα εφαρμόσετε.
Στο έντυπο θεμάτων εξέτασης με ασύγχρονη μέθοδο, θα αναγράφετε την ημερομηνία ανάθεσης
των θεμάτων και την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των απαντήσεων, καθώς επίσης, θα
συμπληρώσετε τον πίνακα με το ονοματεπώνυμο του καταρτιζόμενου και το θέμα που θα πρέπει
να διαπραγματευτεί ο καθένας.
Στο έντυπο θεμάτων εξέτασης με τη σύγχρονη μέθοδο, θα αναγράφετε το χρόνο εξέτασης, τη
βαθμολόγηση ανά ερώτηση και φυσικά τα θέματα που θα πρέπει να απαντηθούν.
Το συμπληρωμένο έντυπο θεμάτων, θα πρέπει να αποσταλεί μαζί με τον πίνακα βαθμολογίας στη
Γραμματεία.

Εργαστηριακά μαθήματα
Ειδικά για τα εργαστηριακά μαθήματα, μπορείτε να αναθέσετε στους καταρτιζόμενους την
παραγωγή ενός έργου ή την εκτέλεση μιας εργασίας, ανάλογα με τη φύση και το αντικείμενο των
υπό εξέταση εργαστηριακών ασκήσεων.
Θα πρέπει επίσης να επιλέξετε αντίστοιχα και τη μέθοδο εξέτασης (ασύγχρονη ή σύγχρονη) που
πιστεύετε ότι ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τόσο στην παρουσίαση του τελικού
αποτελέσματος (του έργου ή της εργασίας), όσο και στις τεχνικές δυνατότητες και την εμπειρία
εφαρμογής ψηφιακών μέσων από τους καταρτιζόμενους σ’ αυτή τη διαδικασία.

Δημιουργία προγράμματος προόδων
Θα πρέπει, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 27/11/2020, να καταγράψετε την ημερομηνία ή
την εβδομάδα διεξαγωγής της εξέτασης προόδου για κάθε μάθημα, καθώς και τη μέθοδο
διεξαγωγής της, στον κοινόχρηστο πίνακα που ήδη έχει αναρτηθεί.

