
 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
Τηλ. 210-7277558,  ergastirio-eparkeia@ppp.uoa.gr 

 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Καλούνται οι συμμετέχοντες του Προγράμματος «Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής 
Επάρκειας» 2017-2018 να καταθέσουν από 7 Δεκεμβρίου 2017  μέχρι 21 Δεκεμβρίου 2017 στη 
Γραμματεία του ΠΠΔΕ κατά τις ημέρες Τρίτη-Τετάρτη και ώρες 15:30-15:45, Βεβαίωση/Πιστοποιητικό 
Υπηρεσιακών Μεταβολών προκειμένου να πάρουν απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση.  

Ποιοι δικαιούνται απαλλαγής: Οσοι έχουν 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 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). 

2. Σχολές Μαθητείας (ΟΑΕΔ), Παιδικούς Σταθμούς και Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης. 

3. Να αφορά στην ειδικότητα του πτυχίου που θέλουν να αντιστοιχεί η πρακτική. 

4. Να έχει πραγματοποιηθεί μετά την απόκτηση του πτυχίου. 

Στις βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας 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, αναπληρωτές κ.λ.π. (ΠΡΟΣΟΧΗ-Πρέπει να αναγράφονται σύνολο ωρών και όχι 
μόνο το χρονικό διάστημα ή μεμονωμένες ώρες!) . 

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

Δ). Η βεβαίωση αν είναι από Δημόσιο φορέα αρκεί να είναι ευκρινές φωτοαντίγραφο και να 
γίνει στη Γραμματεία απλή επίδειξη του πρωτότυπου. Αν είναι από Ιδιωτικό φορέα (π.χ. από 
ιδιωτικό σχολείο, φροντιστήριο, ιδιωτικό ΙΕΚ κ.λ.π.) απαραίτητα πρέπει να είναι πρωτότυπη 
και να φέρει σφραγίδα και υπογραφή από τον υπεύθυνο Δ/ντή-Δ/ντρια ή Προιστάμεν-ο/η 
του ιδιωτικού φορέα.  

 



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  
(αν δεν έχει γίνει στην εγγραφή) που να τεκμηριώνει την εξειδίκευση του ενδιαφερόμενου σε 
αντικείμενο άλλο του βασικού τίτλου σπουδών.  

Όσοι δεν συμπληρώνουν τις απαραίτητες 150 ώρες για την απαλλαγή, πρέπει να πραγματοποιήσουν 
πρακτική για τις ώρες που υπολείπονται με βάση την ακόλουθη ποσοστιαία κατανομή:  

(i) 10% Διδασκαλία 
(ii) 30% 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.  

 

Σημείωση:  Όσοι τυχόν έχουν καταθέσει μέχρι σήμερα βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας απαραίτητα 
να προσέλθουν και αυτοί τις παραπάνω ημερομηνίες (7/12 έως 21/12), ώστε να επαληθεύσουν αν 
υπάρχει κάποια εκκρεμότητα ή πρόβλημα, να μας επιδείξουν τα πρωτότυπα κ.λ.π.. 

 

Για την Επιστημονική Επιτροπή του Προγράμματος 

Γ. Παπακωνσταντίνου 

Αναπληρωτής Καθηγητής 

 


