
Σημειώσεις προόδου Εαρινού Εξαμήνου 2019 Α -Έναρξη 
Λειτουργίας “Δ.ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ e-Class” για το Εαρινό Εξάμηνο 
2019Α 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές του εαρινού εξαμήνου του Δημοσίου  ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ, 
ότι θα πρέπει να προετοιμάσουν και να καταθέσουν  τις σημειώσεις προόδου του 
εξαμήνου (δύο σελίδες ανά διδακτική ώρα πρωτότυπες και σύντομα αυτές που θα 
εξετασθούν οι καταρτιζόμενοι στην πρόοδο και σύμφωνα με τους Οδηγούς 
Σπουδών) το αργότερο ως την Τετάρτη 10/04/2019. 

Οι εξετάσεις Προόδου έχουν προγραμματιστεί από 15/04/2019 έως 19/04/2019 
και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΕΚ το πρόγραμμα. 

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι είναι σε λειτουργία η πλατφόρμα  e Class  του ΙΕΚ 
ΠΑΤΡΑΣ για το εαρινό εξάμηνο. 

H  Open e Class πλατφόρμα του  Δ.ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ αποτελεί τον επίσημο δια δικτυακό 
τρόπο διαμοιρασμού σύννομου εκπαιδευτικού υλικού και καλούνται όλοι οι 
Εκπαιδευτές  στο ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ να την χρησιμοποιήσουν. 
Εναλλακτικά οι εκπαιδευτές μπορούν να καταθέσουν τις σημειώσεις σε ηλεκτρονική 
μορφή στο τμήμα κατάρτισης στο ισόγειο, εφόσον δεν μπορούν να διαχειριστούν 
την πλατφόρμα για τεχνικούς λόγους. 
Επίσης οι εκπαιδευτές που διδάσκουν εργαστηριακά μαθήματα οφείλουν να 
καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή  το θεωρητικό μέρος  με τους στόχους της κάθε 
εργαστηριακής άσκησης και τις οδηγίες διεξαγωγής της πρακτικής ή εργαστηριακής 
άσκησης ανά εργαστηριακή ή ημερήσια  πρακτική άσκηση  για κάθε εβδομάδα και 
με χρονοπρογραμματισμό για  τις 15 εβδομάδες εργαστηριακής ή πρακτικής 
κατάρτισης. 
Για τους  καταρτιζόμενους  του Δημοσίου  ΙΕΚ  ΠΑΤΡΑΣ  έχει δημιουργηθεί ένα 
κοινόχρηστο username ανά τμήμα και ειδικότητα, με το οποίο θα μπορούν να 
συνδέονται όλοι οι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας και  του τμήματος.  Για τις 
ειδικότητες και τα  τμήματα του χειμερινού εξαμήνου ισχύει το username και το 
password που τους είχε καταχωρηθεί (επικοινωνήστε με τον κύριο Παπαθανασίου 
σε περίπτωση που δεν έχετε τα στοιχεία εισαγωγής και εισόδου σας στο σύστημα). 

Παρακαλείται ο εκπρόσωπος καταρτιζομένων  από κάθε τμήμα να επικοινωνήσει με 
το τμήμα κατάρτισης στο ισόγειο του Δ.ΙΕΚ (κ. Παπαθανασίου) προκειμένου να 
ενημερωθεί  για τα στοιχεία χρήστη της ειδικότητας και  του τμήματός του 
(username και password). Σημειώνεται ότι ο κωδικός πρόσβασης του τμήματος θα 
αλλάζει ανά εξάμηνο και έτος. 

Για τους εκπαιδευτές το σύστημα είναι ανοιχτό να δημιουργήσουν λογαριασμό 
(αφού πρώτα διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες) 

Από τη Διεύθυνση του Δ.Ι.Ε.Κ. Πάτρας  


