Η Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1) την απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ [(21/29-5-2020 (Θ. 4.1) Πράξη της Διοικούσας
Επιτροπής (ΑΔΑ:67Τ546Ψ8ΧΙ-21Η)], σύμφωνα με την οποία οι εξετάσεις, που
καθορίζουν τη βαθμολογία κάθε μαθήματος του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ,
για το Β’ εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019-20, δύνανται να πραγματοποιούνται με
έναν ή συνδυασμό των παρακάτω τρόπων και μέσων αξιολόγησης των σπουδαστών:
α) Γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις
β) Εργαστηριακές ασκήσεις
γ) Γραπτή εξέταση με φυσική παρουσία των σπουδαστριών/σπουδαστών
δ) Προφορική εξέταση με φυσική παρουσία των σπουδαστριών/σπουδαστών
ε) Προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους με χρήση της πλατφόρμας
e:presence (www.epresence.gov.gr - Δικτυακές τηλεδιασκέψεις για τους φορείς του
Ελληνικού Δημοσίου).
O τρόπος αξιολόγησης των σπουδαστών/ στριων ΕΠΠΑΙΚ θα πραγματοποιηθεί με εξ
αποστάσεως προφορική εξέταση, η οποία επιλέχθηκε κατόπιν επικοινωνίας και
συνεννόησης με τους Συντονιστές πόλεων:
1) προς αποφυγήν των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του και
2) δεδομένου ότι σπουδαστές/στριες των Προγραμμάτων ΕΠΠΑΙΚ&ΠΕΣΥΠ
απασχολούνται σε επαγγέλματα υγείας ή ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου,
ιδίως είναι μητέρες, εγκυμονούσες, θηλάζουσες, ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή
σε ομάδες που χρειάζεται να προσφέρουν υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες του
πληθυσμού.
Ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερα επισφαλές για την υγεία όλων μας οι εξετάσεις να
πραγματοποιηθούν διά ζώσης, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή μας και τη ζωή των δικών
μας ανθρώπων.
Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρεται στην αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ απόφαση
της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, διασφαλίζεται η Προστασία Προσωπικών Δεδομένων κατά την
χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης και προσδιορίζονται οι ασφαλιστικές
δικλίδες και μέσα που θα εφαρμοστούν ενιαία, ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και
η αξιοπιστία της διενέργειας της εξέτασης με μέσα εξ αποστάσεως αξιολόγησης.

1

Σύμφωνα με την απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ [(21/29-5-2020 (Θ. 4.1) Πράξη
της Διοικούσας Επιτροπής (ΑΔΑ:67Τ546Ψ8ΧΙ-21Η)], η οποία έχει αναρτηθεί στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, οι εξετάσεις για τα Προγράμματα ΕΠΠΑΙΚ&ΠΕΣΥΠ θα ξεκινήσουν την
επόμενη εβδομάδα στις 9-6-2020. Για τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες εξέτασης του
κάθε μαθήματος η Γραμματεία κάθε πόλης ενημερώνει τους σπουδαστές στα mail τους.
Οι τελικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν με προφορική εξ αποστάσεως
εξέταση, ο τρόπος και η διαδικασία της οποίας περιγράφεται αναλυτικά στην ανωτέρω
απόφαση, ενώ αναλυτικές οδηγίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ
(www.aspete.gr) και θα αποσταλούν στα e-mail των σπουδαστών από τη Γραμματεία
της κάθε πόλης. Θα υπάρχει τεχνική υποστήριξη από το Πρόγραμμα, ώστε να επιλυθεί
οποιοδήποτε πρόβλημα ή θέμα ανακύψει αναφορικά με τη σύνδεση και συμμετοχή των
σπουδαστών στην προφορική εξέταση.
Όπως αναφέρεται και αιτιολογείται εκτενώς στην αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, διασφαλίζεται η Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
κατά την χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης και προσδιορίζονται οι
ασφαλιστικές δικλίδες και μέσα που θα εφαρμοστούν ενιαία, ώστε να εξασφαλίζεται
το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της διενέργειας της εξέτασης με μέσα εξ αποστάσεως
αξιολόγησης.
Η Επιστημονική Υπεύθυνη ΕΠΠΑΙΚ & ΠΕΣΥΠ
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