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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
 
Καλούνται οι φοιτητές του Προγράμματος «Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής 
Επάρκειας» να καταθέσουν μέχρι 4 Απριλίου 2017 στη Γραμματεία του Προγράμματος 
Βεβαίωση/Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών προκειμένου να πάρουν απαλλαγή από την 
Πρακτική Άσκηση. 
 
Ποιοι δικαιούνται απαλλαγής: Οι φοιτητές με διδακτική εμπειρία σε θεσμούς που συνδέονται 
άμεσα με την τυπική εκπαίδευση μπορούν να αιτηθούν για απαλλαγή από την πρακτική άσκηση 
150 ωρών εφόσον καταθέσουν βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας. 
 
Η διδακτική εμπειρία που δηλώνεται θα πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών και:  
 

1. Να έχει αποκτηθεί σε θεσμούς που συνδέονται άμεσα με την τυπική εκπαίδευση 
(Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΔΕ, ΣΕΚ, ΤΕΕ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Σχολές Μαθητείας (ΟΑΕΔ), Παιδικούς 
Σταθμούς και Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης.   

2. Να αφορά στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου.   
3. Να έχει πραγματοποιηθεί μετά την απόκτηση του πτυχίου.  

 
Στις βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας θα πρέπει να αναγράφονται: 
 

Α). Το χρονικό διάστημα διδασκαλίας (ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης). 
 

Β). Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στα μαθήματα της ειδικότητας εφόσον πρόκειται 
για ωρομίσθιους ή αναπληρωτές. 

 
Γ). Η ειδικότητα, ο κλάδος και η ιδιότητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η 
διδασκαλία. 



 
Σημείωση: Η πρακτική άσκηση αφορά στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου. Σε περίπτωση 
διδακτικής εμπειρίας σε διαφορετική ειδικότητα, θα πρέπει να προσκομισθεί το δεύτερο 
πτυχίο/τίτλος σπουδών που να τεκμηριώνει την εξειδίκευση του ενδιαφερόμενου φοιτητή σε 
αντικείμενο άλλο του βασικού τίτλου σπουδών. 
 
Όσοι δεν συμπληρώνουν τις απαραίτητες 150 ώρες για την απαλλαγή, θα πρέπει να 
πραγματοποιήσουν πρακτική για τις ώρες που υπολείπονται με βάση την ακόλουθη 
ποσοστιαία κατανομή: 
 

(i) 5% Διδασκαλία   
(ii) 35% Παρακολούθηση Διδασκαλίας   
(iii) 60% Επικουρικό-Διοικητικό έργο  

 
 
καθώς επίσης και να προσκομίσουν βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας όπως αναφέρεται 
παραπάνω, για όσες ώρες διδασκαλίας έχουν ήδη πραγματοποιήσει. 
 
 
 
Για την Επιστημονική Επιτροπή του Προγράμματος 
 
Γ. Παπακωνσταντίνου 
 
Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικής 


