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ΚΟΙΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Διάθεση Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια ΙΕΚ, για
συμπλήρωση ωραρίου ».
Σχετ: α’. Το υπ’ αριθ. Κ1/145770/19-09-2019 έγγραφο της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης της ΓΓΕΕΚΔΒΜ
β΄. Την υπ’ αριθ. 145748/Κ1/19-09-2019 Υ.Α.
γ’ . τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 146606/ΓΓ4 απόφαση της Υπουργού Παιδείας (ΦΕΚ 2064/2015)

Σε εφαρμογή του α’ σχετικού και ενόψει έναρξης του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 2019Β, σας
αποστέλλουμε συνημμένο πίνακα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των ειδικοτήτων του ΙΕΚ.
Προς αποφυγή δυσλειτουργιών και καθυστερήσεων στην κατάρτιση, κρίνεται αναγκαίο να
επισημανθούν στους εκπαιδευτικούς τα παρακάτω:
i. Η έναρξη του εξαμήνου κατάρτισης είναι η 1η Οκτωβρίου και η λήξη είναι η 20η Φεβρουαρίου.
ii. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται καθημερινά από 13:50 – 18:50 εκτός από τα μαθήματα, που
σημειώνονται στο συνημμένο πίνακα με (**), τα οποία λαμβάνουν χώρα σε επαγγελματικούς χώρους
τις πρωινές ώρες.
iii. Προκειμένω οι καταρτιζόμενοι να συμμετάσχουν στις τελικές εξετάσεις οποιουδήποτε μαθήματος θα
πρέπει να έχουν διδαχθεί όλες τις προβλεπόμενες –από το πρόγραμμα σπουδών- ώρες κατάρτισης,
εντός 12 έως 15 εβδομάδων. Στην περίπτωση που χαθεί κάποια διδασκαλία (εθνική εορτή, αργία,
απεργία, άδεια, άλλη αιτία) τότε ο εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος να αναπληρώσει τις χαμένες
ώρες. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν τόσες ώρες κατάρτισης όσες ο αριθμός
που προβλέπονται από το ωρολόγιο πρόγραμμα επί 15 εβδομάδες (πχ σε δίωρο μάθημα θα πρέπει
να γίνουν 2Χ15=30 ώρες κατάρτισης). Έτσι, ο εκπαιδευτικός ενδέχεται να διδάξει και περισσότερες
ώρες εβδομαδιαίως από αυτές για τις οποίες θα διατεθεί, ώστε να καλυφθεί πλήρως η προβλεπόμενη
διδακτέα ύλη.
iv. Στις βασικές υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών είναι η συγγραφή και η διανομή σημειώσεων στους
καταρτιζόμενους –μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας-, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών κάθε
ειδικότητας και τη φύση του κάθε μαθήματος.
v. Εξωδιδακτικές εργασίες δεν αναθέτονται.
Εάν υπάρχουν διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί, είναι προτιμότερο να διατεθούν περισσότεροι για
λιγότερες ώρες, ώστε να αποφευχθεί η απρόσκοπτη λειτουργία της κατάρτισης.
Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.
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