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1. ΔΙΕΚ Ελλάδος

Κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Το ΔΣ της ΠΑΝΕΔΔΙΕΚ, σας εύχεται καλή χρονιά με υγεία και πραγματοποίηση των
προσδοκιών των δικών σας, αλλά και των προσδοκιών όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας
για το νέο ξεκίνημα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Πατρίδας μας. Η
χρονιά που πέρασε ήταν όντως μια πολύ δύσκολη και προβληματική χρονιά
χρονιά, λόγω της
πανδημίας και των συνεπειών της
της, σε όλα τα επίπεδα.. Όμως ήταν και μια χρονιά,
χρονιά που επί
των ημερών της δικής σας διοίκησης έγιναν μεταρρυθμίσεις
μεταρρυθμίσεις, τις οποίες είχε ανάγκη η ΕΕΚ.
Επιπλέον θέλουμε να προτείνουμε ενόψει της λήψης αποφάσεων για την σταδιακή άρση
των μέτρων περιορισμού και επανέναρξη της διαδικασίας δια ζώσης κατάρτισης στα ΙΕΚ,
να λάβετε υπόψη ότι την άλλη βδομάδα ολοκληρώνονται τα μαθήματα του εξαμήνου
2020Β και την Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου ξεκινούν οι τελικές εξετάσεις εξαμήνου. Είναι
λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι δεν είναι εύκολο να ξεκινήσει για τα ΙΕΚ η δια ζώσης
κατάρτιση με διενέργεια εξετάσεων
εξετάσεων, που προϋποθέτουν πρόγραμμα εξετάσεων,
πρόγραμμα εισηγητών, επιτηρητών
επιτηρητών,, ετοιμασία εργαστηρίων, προμήθεια υλικών κατάρτισης
κλπ. Εκτός αυτών των αντικειμενικά μεγάλων δυσκολιών, οι καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ
μετακινούνται από διάφορα μέ
μέρη
ρη της Ελλάδος (από περιφέρεια, μικρά χωριά, από νησιά
κλπ),, ενώ επιπλέον σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος με κορονοϊό (καθόλου απίθανο
ενδεχόμενο) θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα με την διαδικασία των εξετάσεων, αφού θα
αναβληθούν εξετάσεις σύμφωνα με τα πρωτ
πρωτόκολλα
όκολλα του ΕΟΔΥ και θα παραταθεί το
εξάμηνο, με αλυσιδωτά προβλήματα που θα μετακυλήσουν και στο εαρινό εξάμηνο
2021Α.Για
Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε απολύτως αναγκαίο και λογικό, να εκδώσετε
άμεσα οδηγίες, ώστε οι τελικές εξετάσεις του παρόντος εξαμήνου να
α διενεργηθούν
διενεργηθ
αποκλειστικά με τη χρήση του διαδικτύου, είτε με εκπόνηση γραπτής εργασίας, η οποία θα
αναρτηθεί στην ασύγχρονη πλατφόρμα κάθε ΙΕΚ και θα παρουσιαστεί επίσης διαδικτυακά,
είτε ακόμα με γραπτή online εξέταση (όπως στα πανεπιστήμια) με συγκεκριμένα
συγκεκριμ
θέματα
και συγκεκριμένο χρόνο υποβολής απαντήσεων (σύγχρονα),, είτε με άλλο πρόσφορο τρόπο,
αλλά σε κάθε περίπτωση, μιλάμε αποκλειστικά για εξετάσεις εξ αποστάσεως.

Η πρότασή μας κύριε Γενικέ προέρχεται από την αγωνία μας να ολοκληρωθεί χωρίς
περεταίρω προβλήματα το τρέχον εξάμηνο. ΤΤώρα που φτάσαμε στο τέλος και αρμέξαμε την
αγελάδα, ας προσέξουμε να μη χύσουμε το γάλα απ’ την καρδάρα!
Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
Καλή Χρονιά!
Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
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