
Ενημέρωση 

Εκπαιδευτών & 

Καταρτιζομένων

ΙΕΚ Πειραιά
ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΑΠΌ 18/5/2020



Έναρξη μαθημάτων: 18 Μαΐου 

Λήξη: 30 Ιουνίου 2020



Διάρκεια διδακτικής ώρας 

35΄ λεπτά.  



Ο αριθμός των 

καταρτιζόμενων ανά αίθουσα: 

Μέχρι 15 καταρτιζόμενοι, με 1,5 

μέτρο ενδιάμεση απόσταση. 



Οι εκπαιδευτές θα βρίσκονται 

εντός των κτιριακών 

εγκαταστάσεων των ΙΕΚ, από 

όπου και θα διεκπεραιώνουν 

τις καθημερινές διδακτικές 

τους υποχρεώσεις. 



 Εκπαιδευτές που δεν θα μπορούν να παρευρίσκονται 

στην αίθουσα λόγω του ότι εμπίπτουν στην κατηγορία 

ειδικών αδειών απουσίας όπως ορίζονται από τις 

σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 

δύνανται να παρέχουν τις διδακτικές τους υπηρεσίες 

εφαρμόζοντας την ασύγχρονη εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση σε όλους τους καταρτιζόμενους. 

 Οι εκπαιδευτές της ανωτέρω κατηγορίας θα πρέπει να 

ενημερώσουν μέχρι την Παρασκευή 15/5 το ΙΕΚ με 

αποστολή σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης. 



Τα εργαστηριακά μαθήματα θα 
πραγματοποιούνται με τη μέθοδο της 
επίδειξης από τον εκπαιδευτή για τον 
περιορισμό της επαφής των 
καταρτιζόμενων με κοινόχρηστο 
εξοπλισμό, υλικά, πάγκους εργασίας 
και επιφάνειες των εργαστηριακών 
χώρων. 



Δεν θα λειτουργεί ο 

κλιματισμός, όπου 
υπάρχει.



Θα απαγορεύεται η λειτουργία 

των κυλικείων.

Άρα να προβλέπεται η 

προμήθεια τουλάχιστον νερού, 

καφέ κλπ



Καταρτιζόμενοι που ανήκουν σε ομάδα 
αυξημένου κινδύνου για ασθένεια από 
COVID-19 ή έρχονται σε στενή επαφή με 
άτομο του οικογενειακού τους 
περιβάλλοντος που ανήκει σε ομάδα 
αυξημένου κινδύνου για ασθένεια από 
COVID-19 ή ήδη νοσεί, δύνανται να 
παρακολουθούν ασύγχρονη εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση.



Στην περίπτωση αυτή οι 

καταρτιζόμενοι θα αποστείλουν με 

email στο ΙΕΚ μέχρι την Παρασκευή 

15/5, υπογεγραμμένη σχετική 

Υπεύθυνη Δήλωση που θα βρουν 

στην ιστοσελίδα του ΙΕΚ Πειραιά . 

http://iekpeiraia.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/387-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BE-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%83-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%83.html


Στην πλατφόρμα  ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης OpenE Class του 
ΙΕΚ Πειραιά θα γίνεται ανάρτηση 
του εκπαιδευτικού υλικού από 
τους εκπαιδευτές για όσους 
καταρτιζόμενους δεν θα 
προσέρχονται στο ΙΕΚ. 

http://iekpeiraia.gr/Eclass/


 Δεν θα διεξαχθούν ΠΡΟΟΔΟΙ και ΤΕΛΙΚΕΣ εξετάσεις. 

 Οι εξετάσεις προόδου και οι τελικές εξετάσεις θα 
γίνουν ΜΟΝΟ με γραπτή εργασία. 

 Για την πρόοδο οι εργασίες θα παραδοθούν μέχρι 
τις 30/5 και για τις τελικές εξετάσεις οι εργασίες θα 
παραδοθούν στους εκπαιδευτές από 22 έως 26 
Ιουνίου 2020. Η παράδοση βαθμολογίας από τους 
εκπαιδευτές θα έχει ολοκληρωθεί για την μεν 
πρόοδο μέχρι 4 Ιουνίου 2020, για δε την τελική μέχρι 
28 Ιουνίου 2020.



Όσοι κάνουν πρακτική άσκηση 

μπορούν να ξεκινήσουν από τις 18/5 

εφόσον λειτουργεί η επιχείρηση και 

αφού επικοινωνήσουν για να το 

δηλώσουν μέσω mail ή τηλεφωνικά 

με το ΙΕΚ.



Η λήξη του έτους ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 

θα γίνει σταδιακά έως τις 15 

Νοεμβρίου το αργότερο, αντί 

για τις 15 Σεπτεμβρίου.



Έμφαση θα δοθεί 

στην κάλυψη της 

ύλης. 



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΣΩ: site –
πλατφόρμας - Facebook του ΙΕΚ 
και mail.

http://iekpeiraia.gr/

http://iekpeiraia.gr/Eclass/

https://www.facebook.com/diekpeiraia

grammateia@1iek-peiraia.att.sch.gr

http://iekpeiraia.gr/
http://iekpeiraia.gr/Eclass/
https://www.facebook.com/diekpeiraia
mailto:grammateia@1iek-peiraia.att.sch.gr


 Καλύπτουμε την ύλη,

 Μεριμνούμε για να μη χαθεί το εξάμηνο των 

παιδιών μας,

 Μεριμνούμε για να μη χαθεί ούτε μια ώρα των 

εκπαιδευτών μας,

 Πάνω απ’ όλα η υγεία η δική μας και των 

συνανθρώπων μας.



Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Γιώργος Διαμαντόπουλος 
Μαθηματικός MEd

Διευθυντής ΙΕΚ Πειραιά

gediamantopoulos@yahoo.gr
grammateia@1iek-peiraia.att.sch.gr

mailto:gediamantopoulos@yahoo.gr
mailto:grammateia@1iek-peiraia.att.sch.gr

