
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2020 – 2021 

 

1. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε μαθητές Γυμνασίου και 

Λυκείου. 

 

2. Για τη συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι απαραίτητη η 

υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής. 

 

3. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 2 – 30 Σεπτεμβρίου 2020. 

 

4. Ημέρα έναρξης των προγραμμάτων είναι η Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020.  

 

5. Οι ώρες διεξαγωγής των προγραμμάτων είναι αυστηρά 10.00 – 12.00.  

 

6. Στην αίτηση δηλώνετε τον επιθυμητό μήνα διεξαγωγής του 

προγράμματος/των προγραμμάτων  που θέλετε να παρακολουθήσετε. Για 

την οριστικοποίηση της ημερομηνίας θα επικοινωνήσουμε μαζί σας ένα (1) 

μήνα πριν τη διεξαγωγή του προγράμματος/των προγραμμάτων, σύμφωνα 

με τον επιθυμητό μήνα που έχετε δηλώσει για κάθε πρόγραμμα. 

 

7. Κάθε σχολείο μπορεί να δηλώσει μέχρι και (4) τέσσερα προγράμματα. 

 

8. Η παρακολούθηση των προγραμμάτων θα γίνεται αυστηρά ανά τμήμα όπως 

όρισε το Υπουργείο Παιδείας. 

 

9. Η διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι 70 – 90΄. Δεν θα γίνεται 

διάλειμμα. 

 

10. Κατά την είσοδο και έξοδο από τα κτήρια του Ιδρύματος Αικατερίνης 

Λασκαρίδη οι μαθητές και οι συνοδοί καθηγητές πρέπει να φέρουν μαζί τους 

μάσκα, την οποία και θα φορούν σε όλη τη διάρκεια των προγραμμάτων. 

 

11. Κατά την είσοδο στα κτήρια του Ιδρύματος θα γίνεται από όλους τους 

μαθητές και συνοδούς καθηγητές απολύμανση των χεριών. Για τον λόγο 

αυτό παρακαλούμε για την έγκαιρη μετάβασή σας στο Ίδρυμα ώστε να 

αποφεύγεται ο συνωστισμός και η καθυστέρηση έναρξης των 

προγραμμάτων.   

 



12. Σε όλους τους χώρους του Ιδρύματος απαγορεύεται η κατανάλωση 

τροφίμων και ποτών. Οι μαθητές και οι συνοδοί καθηγητές πρέπει να έχουν 

μαζί τους μόνο μπουκάλι με νερό. 

 

13. Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος δεν θα επιτρέπεται η έξοδος από το 

κτήριο του Ιδρύματος, παρά μόνο σε έκτακτη ανάγκη,  ούτε για τους 

συνοδούς καθηγητές ούτε για τους μαθητές. 

 

14. Στους χώρους του Ιδρύματος όπου θα διεξάγονται τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα θα τηρούνται όλα τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας όπως 

ορίζονται από τα αρμόδια Υπουργεία και τον ΕΟΔΥ και θα γίνεται 

απολύμανση. 

 

15. Για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των προγραμμάτων θα γίνεται 

ειδική συνεννόηση με κάθε σχολείο. 

 

16. Όλο το προσωπικό του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη θα φροντίζει για 

την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και προστασίας. 

 

17. Παρακαλούμε σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος κορωνοϊού ή υποψίας 

ύπαρξης κρούσματος στο σχολείο είτε πριν την εκπαιδευτική επίσκεψη είτε 

μετά, να ενημερώνετε άμεσα το Ίδρυμα. 

 

18. Σας γνωρίζουμε ότι σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους η διεξαγωγή 

των προγραμμάτων στους χώρους του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη 

θα γίνεται με την αυστηρή τήρηση των μέτρων που θα ανακοινώνονται από 

το Υπουργείο Παιδείας ή άλλα αρμόδια Υπουργεία  και τον ΕΟΔΥ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


