
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ Δ.ΥΠ.Α.:

 «Η αξιολόγηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων ανά μάθημα

περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) Εξέταση προόδου β) Ατομικές/ομαδικές εργασίες και γ) 

Τελική εξέταση.» (άρθρο 10, παρ. 2).

« Η τελική βαθμολογία (Τ.Β.) του μαθήματος διαμορφώνεται κατά εξήντα τοις εκατό (60%) 

από τον βαθμό της τελικής εξέτασης (Β.Τ.Ε.), κατά τριάντα τοις εκατό (30%) από τον βαθμό 

της εξέτασης προόδου και κατά δέκα τοις εκατό (10%) από τον βαθμό της 

ατομικής/ομαδικής εργασίας, στρογγυλοποιούμενη στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.» 

(άρθρο 11, παρ.3).

1. Οι εκπαιδευτές οφείλουν

να αναθέσουν τα θέματα των εργασιών και να εξηγήσουν την αξία και τον τρόπο που θα

γίνουν οι εργασίες. Να συζητήσουν και να βοηθήσουν τους σπουδαστές στο πως μπορεί 

να παρουσιαστεί ένα θέμα σε λίγες σελίδες, με τη μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα.

2. Οι σπουδαστές  οφείλουν

 να γράψουν μια εργασία για κάθε μάθημα και να την παραδώσουν στους εκπαιδευτές 

τους, σε ηλεκτρονική μορφή (pdf),   μέχρι 15/01/2023  .  
3. Αν κάποιος σπουδαστής δεν παραδώσει εργασία βαθμολογείται όπως όταν απουσιάζει 

από τις γραπτές εξετάσεις ( προόδου , τελικές), δηλαδή με μονάδα.

4. Οι εκπαιδευτές αφού αξιολογήσουν τις εργασίες θα τις παραδώσουν ηλεκτρονικά στο 

ΙΕΚ. Ολες οι εργασίες ανά μάθημα θα παραδοθούν στο ΙΕΚ ενοποιημένες σε ένα αρχείο 

pdf που θα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες των σπουδαστών και θα έχει όνομα: 

ΜΑΘΗΜΑ_Θ ή Ε_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ_ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ  ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. 

Παράδειγμα: ΑΝΑΤΟΜΙΑ_Θ_ΠΑΛΗΟΣ_25

Φυσικά στο mail αποστολής θα αναφέρεται η Ειδικότητα και το Εξάμηνο.

5. Οι εργασίες μπορεί να είναι ομαδικές, μέχρι τρεις σπουδαστές ανά θέμα και να μην 

είναι πολύ μεγάλες. Μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων δεν θεωρείται εργασία. Πρέπει να 

υπάρχει μελέτη και γραπτή παρουσίαση του θέματος.

6. Η βαθμολογία των εργασιών θα είναι ακέραιος αριθμός από 1 έως 10.

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:                                                                                                                           

Οι εργασίες θα έχουν το εξώφυλλο που υπάρχει παρακάτω. Θα έχουν περιεχόμενα και  

βιβλιογραφικές αναφορές με δύο τουλάχιστον τίτλους, χωρίς όλα τα τυπικά, αρκεί να 

υπάρχουν, συγγραφέας, τίτλος, έτος , έκδοση. Φυσικά είναι δυνατόν να υπάρχουν και 

ηλεκτρονικές αναφορές.  Η γραμματοσειρά θα είναι arial 12 , με διάστιχο 1,5 και αρίθμηση 

σελίδων, χωρίς να φαίνεται η αρίθμηση της πρώτης σελίδας.



ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:………………………………………………………………………………………..

ΕΞΑΜΗΝΟ: ……...

ΜΑΘΗΜΑ:………………………………………………………………………………………………..

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ/ΡΙΑ: ……………………………………………………………………………………..

ΔΙΔΑΣΚ…..   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ……: ……………………………………………………………………………….

ΛΑΜΙΑ   ….…/……../ 202..

ΘΕΜΑ


