ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό λειτουργίας των Ι.Ε.Κ., ισχύουν τα εξής για την οργάνωση και τη
διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων:
α) οι τελικές εξετάσεις κάθε μαθήματος πραγματοποιούνται μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων
κατάρτισης κάθε εξαμήνου,
β) τα θέματα των τελικών εξετάσεων και οι απαντήσεις των εξεταζόμενων σε αυτά ορίζονται και
βαθμολογούνται από τον εκπαιδευτή,
γ) η διάρκεια κάθε τελικής εξέτασης είναι δύο (2) διδακτικές ώρες,
δ) καταρτιζόμενος που απουσιάζει δικαιολογημένα από την τελική εξέταση λόγω ασθένειας ή
άλλου τεκμηριωμένα σοβαρού λόγου, με αίτηση του ιδίου που υποβάλλεται στην Διεύθυνση του Ι.Ε.Κ.,
πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων των τελικών εξετάσεων του εξαμήνου, εξετάζεται κατά την
τρέχουσα εξεταστική περίοδο, σε χρόνο και τόπο που ορίζεται από τη Διοίκηση του Ι.Ε.Κ.
Η συμμετοχή στην τελική εξέταση είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους, σε
όλα τα μαθήματα που παρακολουθούν.
Σε περιπτώσεις αδικαιολόγητης απουσίας από την προγραμματισμένη τελική εξέταση, ο
καταρτιζόμενος βαθμολογείται με μονάδα (1).
Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται με άριστα το δέκα (1-10) και είναι ακέραια.
Για το τρέχον εαρινό εξάμηνο 2022Α καθορίζεται το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των τελικών
εξετάσεων:
από 20 Ιουνίου έως και 28 Ιουνίου 2022
Η βαθμολογία της τελικής εξέτασης συμμετέχει κατά 60% στην τελική βαθμολογία του μαθήματος
(η εξέταση προόδου συμμετέχει κατά 60% και η ατομική/ομαδική εργασία κατά 10%).

Διαδικασία διεξαγωγής τελικών εξετάσεων
Η εξέταση περιλαμβάνει τέσσερα (4) κατ’ ελάχιστον θέματα ανάπτυξης (ή, εναλλακτικά, είκοσι
πέντε (25) κατ’ ελάχιστον ερωτήσεις αυτόματης διόρθωσης, όπως πολλαπλής επιλογής, σωστού/λάθους,
αντιστοίχισης, ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών).
Για την αξιολόγηση των εργαστηριακών μαθημάτων δύναται να πραγματοποιηθεί γραπτή ή
προφορική ή πρακτική δοκιμασία ή συνδυασμός αυτών.
Για την έγκαιρη προετοιμασία των τελικών εξετάσεων από το Δ.ΙΕΚ, προτείνεται οι εκπαιδευτές
να παραδίδουν τα θέματα της τελικής εξέτασης, υπογεγραμμένα, τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν την
έναρξή της, στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ.
Καταχώριση βαθμολογίας
Η βαθμολογία της τελικής εξέτασης καταχωρίζεται από τους εκπαιδευτές, στο Πληροφοριακό
σύστημα personal.info του Δ.ΙΕΚ Μεσολογγίου το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την
ημερομηνία εξέτασης. Τελική ημερομηνία καταχώρισης βαθμολογίας ορίζεται η Τρίτη 28 Ιουνίου,
δεδομένου ότι την Τετάρτη 29 Ιουνίου θα εκδοθούν τα αποτελέσματα επίδοσης του εαρινού εξαμήνου.
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