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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
Ο δωδεκάλογος του ενημερωμένου σπουδαστή
1. Τι ώρες θα λειτουργεί η σχολή;
− Από 18.5.20 οι διοικητικές υπηρεσίες της σχολής λειτουργούν καθημερινά 9:00-17:00.
2. Πως επικοινωνώ με τον υπεύθυνο του τμήματος μου;
− Η επικοινωνία σας με τους Διοικητικά Υπευθύνους της ειδικότητάς σας ή της Σχολής, γίνεται
τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά μέσω (email) και σε περίπτωση που απαιτηθεί κατόπιν ραντεβού
και απαραίτητα με την χρήση μάσκας (ιατρικής ή υφασμάτινης).
3. Θα παραταθεί το ακαδημαϊκό έτος;
− Το ακαδημαϊκό έτος παρατείνεται σε πρώτη φάση μέχρι τις 30.6.20 και σε περίπτωση που δεν
είναι εφικτό να ολοκληρωθεί μέχρι τότε δύναται να παραταθεί μέχρι και τις 30.9.20.
4. Θα κάνουμε δηλαδή μαθήματα τον Σεπτέμβρη;
− Όσα από τα εργαστηριακά μαθήματα δεν είναι δυνατόν να γίνουν λόγω περιοριστικών μέτρων
στους χώρους που διεξάγονται (π.χ. φυσικοθεραπευτήρια, νοσοκομεία, ιατρικά και αθλητικά
κέντρα, παιδικοί σταθμοί / νηπιαγωγεία), θα πραγματοποιηθούν από την 1η έως και την 23η
Σεπτεμβρίου.
5. Έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα κατά τη φυσική μου παρουσία στη σχολή ;
− Όλοι οι χώροι του ΙΕΚ έχουν απολυμανθεί.
− Υπάρχει ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας (ιατρικής ή υφασμάτινης) και γαντιών μιας χρήσης
στα εργαστηριακά μαθήματα των ειδικοτήτων που απαιτείται.
− Μειώνεται ο αριθμός σπουδαστών ανά εργαστηριακό μάθημα όπου απαιτείται.
− Υπάρχουν αντισηπτικά σε όλους τους χώρους του εκπαιδευτηρίου.
− Κρίνεται συνετό να γίνεται χρήση του ατομικού εξοπλισμού της εκάστης ειδικότητας για
διασφάλιση της ατομικής υγιεινής.
− Τα μαθήματα θα υλοποιηθούν και με την μέθοδο της τηλεκατάρτισης στο πλαίσιο της
αποσυμφόρησης των χώρων του εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και
τις οδηγίες του Υπουργείου.
− Υπάρχουν αναρτημένες οδηγίες στους κοινόχρηστους χώρους του εκπαιδευτηρίου.
6. Πώς θα αποφευχθεί ο συνωστισμός;
− Τα διαλείμματα θα γίνονται διαφορετικές ώρες ανά τμήμα, ενώ οι σπουδαστές θα
κατευθύνονται κατευθείαν στην αίθουσα τους και δεν θα παραμένουν στους κοινόχρηστους
χώρους της Σχολής.
− Τα θρανία των σπουδαστών απέχουν 1,5 μέτρο το ένα από το άλλο στις αίθουσες
εκπαίδευσης, έχουν δε κοινό προσανατολισμό (σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ).

ΛΑΡΙΣΑ: Παλαιολόγου 19, 41222, τηλ.: 2410 554026 | ΒΟΛΟΣ: Φερρών 65, 38334, τηλ.: 24210 38333
e-mail: info@iekdimitra.gr

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ»
Ι.Ι.Ε.Κ. «ΔΗΜΗΤΡΑ»
Αρ. Αδ. 2607/12/03/2014 – ΦΕΚ 817/Β’/02-04-2014
Αρ. Επικ. 180008/Κ1/26-10-2016 – ΦΕΚ 3597/Β’/04-11-2016

− Διαρρύθμιση του γραφείου των εκπαιδευτικών για τήρηση της ενδεικνυόμενης απόστασης
του 1,5 μέτρου μεταξύ των εκπαιδευτικών (σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ).
7. Στα μαθήματα θα φοράμε μάσκες / γάντια μιας χρήσης;
− Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων που θα υλοποιούνται στις αίθουσες / εργαστήρια του ΙΕΚ,
υπάρχει ισχυρή σύσταση για τη χρήση μάσκας (ιατρικής ή υφασμάτινης) και γαντιών μιας
χρήσης στα εργαστηριακά μαθήματα των ειδικοτήτων που απαιτείται.
8. Τι πρέπει να έχω πάντα μαζί μου όταν πάω για μάθημα στη σχολή;
− Τον ατομικό εξοπλισμό μου (στολές μαχαίρια, εργαλεία ζαχαροπλαστικής / ψαλίδια, κούκλα,
πιστολάκι / πινέλα, εργαλεία ονυχοπλαστικής / μπλουζάκι, ποδιά, βαλιτσάκι Αισθητικής κλπ.).
− Τη μάσκα μου (ιατρική ή υφασμάτινη) και γάντια μιας χρήσης στα εργαστηριακά μαθήματα
των ειδικοτήτων που απαιτείται.
9. Τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πώς θα παρακολουθούν τα μαθήματα;
− Ακολουθώντας αποκλειστικά τις συμβουλές και τις υποδείξεις του θεράποντος ιατρού τους.
− Αναφορικά με τα εργαστηριακά μαθήματα, τηρώντας αυστηρά όλα τα μέσα ατομικής υγιεινής
(κοινωνική απόσταση, μάσκα, γάντια μιας χρήσης) και κάνοντας αυστηρά χρήση του ατομικού
εξοπλισμού της εκάστης ειδικότητας.
10. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν; Πότε;
− Αντί των εξετάσεων προόδου οι καταρτιζόμενοι θα εκπονήσουν γραπτή εργασία. Οι τελικές
εξετάσεις θα γίνουν ΜΟΝΟ με την εκπόνηση γραπτών εργασιών που θα δοθούν στους
καταρτιζόμενους από τους εκπαιδευτές.
Για τις ειδικότητες στις οποίες τα θεωρητικά και τα εργαστηριακά μαθήματα θα
ολοκληρωθούν μέχρι τέλος Ιουνίου, οι εργασίες θα παραδοθούν από τους καταρτιζόμενους
στους εκπαιδευτές από 22 έως 26 Ιουνίου 2020 και η αξιολόγηση και βαθμολόγησή τους από
τους εκπαιδευτές θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 28 Ιουνίου 2020.
11. Πότε θα συνεχίσω / ξεκινήσω την πρακτική μου;
− Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους περιορισμούς που επιβάλλονται
στις επιχειρήσεις στις οποίες πραγματοποιείται και επανεκκινεί στις 18 Μαΐου 2020.
12. Πότε θα δώσω για πιστοποίηση;
− Όπως ορίσει το Υπουργείο. Η δυνατότητα των αποφοίτων του ΙΕΚ για να υποβάλλουν την
αίτησή στους για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίηση έχει παραταθεί μέχρι και τις 15.5.20.
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