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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

Ενημερώνουμε τους συμμετέχοντες του Προγράμματος «Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής 
Επάρκειας» 2017-2018, ότι στο πλαίσιο των υποχρεώσεων τους στο πρόγραμμα είναι και η 
ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης μέσα στο Β΄ εξάμηνο. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε 
εκπαιδευτικούς θεσμούς-φορείς που οι ίδιοι φροντίζουν για την ανεύρεσή τους.  

Η πρακτική άσκηση είναι διάρκειας 150 ωρών και διεξάγεται σε θεσμούς που, κυρίως, συνδέονται 
άμεσα με την τυπική εκπαίδευση (Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΔΕ, ΣΕΚ, ΤΕΕ, ΚΕΚ, ΙΕΚ), καθώς και Σχολές Μαθητείας (ΟΑΕΔ), Παιδικούς 
Σταθμούς και Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης.  

Οι 150 ώρες κατανέμονται ως εξής:  

(i) 10 ώρες  Διδασκαλία 
(ii) 70 ώρες  Παρακολούθηση Διδασκαλίας 
(iii) 70 ώρες  Επικουρικό-Διοικητικό έργο.  

Οι συμμετέχοντες που θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση, καλούνται να «κατεβάσουν» όλα τα 
αρχεία από την ιστοσελίδα του ΠΠΔΕ και όταν βρουν σχολική μονάδα: 

1: Να παραλάβουν από τη γραμματεία, ανάλογα σε τι είδους σχολική μονάδα τους δέχονται, την 
αντίστοιχη άδεια του Υπουργείου για την πρακτική στο ΠΠΔΕ. Επίσης, αν δεν έχουν πάρει 
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΠΠΔΕ, να στείλουν email, ώστε να τους εκδοθεί Βεβαίωση.  

Την αντίστοιχη άδεια του Υπουργείου, τη Βεβαίωση Εγγραφής (επιδεικνύουν την πρωτότυπη και 
δίνουν φωτοτυπία αυτής στην σχολική μονάδα) και το έντυπο Βεβαίωση Αποδοχής (από την 
ιστοσελίδα μας) τα πηγαίνουν στον υπεύθυνο της σχολικής μονάδας που τους δέχτηκε.  

Στη συνέχεια πρέπει να: 

2: Καταθέσουν στη Γραμματεία στην αρχή της πρακτικής την Βεβαίωση Αποδοχής, για την έναρξη 
της πρακτικής άσκησης, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από το διευθυντή της σχολικής 
μονάδας που τους δέχτηκε. 

3: Συμπληρώνουν το Φύλλο Παρακολούθησης (αναλυτικές οδηγίες στην ιστοσελίδα), που θα 
κατατεθεί στη Γραμματεία μόλις ολοκληρώσουν την πρακτική, μαζί με τα κατωτέρω. 



4: Στην ολοκλήρωση να καταθέσουν και τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης (σφραγισμένη και 
υπογεγραμμένη από το διευθυντή της σχολικής μονάδας) και στην οποία θα αναφέρονται τα εξής: 

 α. το χρονικό διάστημα υλοποίησης της πρακτικής άσκησης 

 β. η ειδικότητα (πτυχίο) στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι ώρες διδασκαλίας  

 γ. συνολικά, οι ώρες διδασκαλίας, οι ώρες παρακολούθησης διδασκαλίας και οι 
ώρες επιτέλεσης επικουρικού-διοικητικού έργου. 

 δ. Στις ώρες διδασκαλίας πρέπει να αναφέρονται το/τα μάθημα/μαθήματα 
(τίτλοι μαθημάτων) στα οποία ο σπουδαστής έκανε τις 10 ώρες διδασκαλίας. 

Υπενθυμίζεται ότι η πρακτική άσκηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του Β΄ εξαμήνου και τα 
δικαιολογητικά να έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία του ΠΠΔΕ  μέχρι  25  Μαΐου 2018.  

Επιστημονικά Υπεύθυνη της πρακτικής άσκησης είναι η κ. Σμυρναίου. 

Σημείωση: Η πρακτική άσκηση αφορά στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου. Σε περίπτωση 
πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σε διαφορετική ειδικότητα, θα πρέπει να προσκομισθεί το 
δεύτερο πτυχίο/τίτλος σπουδών, που να τεκμηριώνει την εξειδίκευση του ενδιαφερόμενου σε 
αντικείμενο άλλο του βασικού τίτλου σπουδών.  

Όσοι επιθυμούν και έχουν τις προϋποθέσεις να ζητήσουν απαλλαγή από την πρακτική άσκηση να 
δουν την αντίστοιχη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας. 

 

Για την Επιστημονική Επιτροπή του Προγράμματος 

Γ. Παπακωνσταντίνου 

Αναπληρωτής Καθηγητής 


