
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ  

ΠΠΔΕ 2017-2018 
Ελπίζουμε ότι με τις διευκρινήσεις που θα βλέπετε εδώ,  οι οποίες προκύπτουν από τα 
ερωτήματά σας, δεν θα υπάρχει απορία αναπάντητη!  Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά το 
έγγραφο αυτό για απαντήσεις, ώστε να είστε ενήμεροι. 

Ερωτήματα προς Γραμματεία ΜΟΝΟ με email - (προς:  ergastirio-eparkeia@ppp.uoa.gr ) 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – (Α)  ΠΡΕΠΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ να ξεκινήσετε την πρακτική 
σας σε σχολείο/σχολεία που θα σας δεχθεί, ώστε να έχετε ολοκληρώσει τις απαιτούμενες 150 
ώρες πρακτικής μέχρι τέλη Μαΐου (κλείσιμο σχολικών μαθημάτων για την πλειοψηφία των 
μονάδων, καθώς μόνο τα δημοτικά σχολεία έχουν έργο έως αρχές Ιουνίου). Επομένως, πρέπει 
να προσκομίσετε μέχρι τέλος Μαρτίου και το έντυπο αποδοχής σφραγισμένο-υπογεγραμμένο 
από τον Δ/ντή της σχολικής μονάδας. 

Αν υπάρχει κάποιος/α που έχει πρόβλημα να βρει σχολείο για να συμπληρωθούν οι ώρες 
πρακτικής πρέπει ΑΜΕΣΑ να στείλει email στη Γραμματεία, ώστε να δούμε τι μπορεί να 
γίνει και να βρεθεί μια σχολική μονάδα, που χρησιμοποιείται για τους προπτυχιακούς 
φοιτητές του Φ.Π.Ψ., σε συνεννόηση με την υπεύθυνη της Πρακτικής Π.Π.Δ.Ε. κα 
Σμυρναίου.  

Έχουμε πλέον όλες τις άδειες (σχολεία Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και για Δημόσια ΙΕΚ). 

Η άδεια για Δημόσια ΙΕΚ αφορά αυτά που ανήκουν-εποπτεύονται από  ΥΠΕΠΘ! Τα 
ΙΕΚ που ανήκουν σε άλλα υπουργεία ΔΕΝ καλύπτονται (π.χ. ΙΕΚ ΟΑΕΔ, ΙΕΚ Υγείας) 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Οι απαλλαγές πρακτικής (ονόματα) ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ τέλη Φλεβάρη.  

Μέχρι τέλος Μαρτίου πρέπει να έχουν προσκομισθεί όποια αποδεικτικά ζητήθηκαν από 
τους συμμετέχοντες, που θα αποδεικνύουν τυχόν εκτέλεση ΑΜΙΓΩΣ διδακτικού έργου από 
αυτούς. Αν δεν προσκομισθούν μέχρι τέλη Μαρτίου, αναγκαστικά θα συμμετάσχουν στα 
πλαίσια της ειδικής διδασκαλίας σε μικροδιδασκαλίες (ώστε να εκπληρωθεί η απαίτηση για 
τις 10  ώρες διδακτικού έργου της πρακτικής). 

Επομένως μετά από το Πάσχα, όσοι δεν προσκομίσουν βεβαίωση ή οι βεβαιώσεις κριθούν 
από την επιτροπή ότι ΔΕΝ καλύπτουν την απαίτηση για ΑΜΙΓΩΣ διδακτικό έργο, θα 
συμμετάσχουν σε μικροδιδασκαλίες. Επομένως, μέσα Απριλίου θα βγουν ανακοινώσεις για 
τα τμήματα Ειδικής Διδακτικής και για όσους υποχρεώνονται σε μικροδιδασκαλία στα 
πλαίσια της Ειδικής Διδακτικής. 

Μην ξεχάσετε να μας φέρετε άμεσα τη βεβαίωση αποδοχής από το σχολείο που σας δέχεται. 
Τα υπόλοιπα έντυπα μας τα φέρνετε συμπληρωμένα, όλα μαζί, στο τέλος Μαΐου! 



Β) Οι ώρες διδασκαλίας θα γίνουν στο Β’ εξάμηνο (δηλ. από Μάρτιο 2018 και μετά) 
καθώς πρέπει να έχετε ολοκληρώσει πρώτα επιτυχώς το Α’ εξάμηνο. Γίνονται 
αποκλειστικά πάνω στο αντικείμενό σας!  

Αυτό σημαίνει ότι δηλώνετε στη Γραμματεία για ποιο πτυχίο θα κάνετε πρακτική άσκηση και 
το μάθημα ειδικής διδακτικής του Β’ εξαμήνου, καθώς πολλοί από εσάς έχετε πάνω από 1 
πτυχίο. Μην ξεχάσετε να μας το δηλώσετε πριν το Β’ εξάμηνο, καθώς και εμείς 
γνωρίζουμε μόνο ότι μας φέρατε στην εγγραφή σας! 

Γ) Οι ώρες παρακολούθησης μαθημάτων πρέπει να γίνουν πάνω σε μαθήματα 
ειδικότητας. Αν δεν μπορείτε/υπάρχουν πολλές ώρες αντίστοιχων μαθημάτων, μπορείτε να 
παρακολουθήσετε και άλλα μαθήματα, αλλά βασικά θα πρέπει να είναι της ειδικότητας ή 
συγγενή μαθήματα όσο το δυνατόν. 

Δ) Είναι καλό και μπορείτε να βρείτε για πρακτική και περισσότερα από ένα σχολείο για να 
συμπληρωθούν οι ώρες που ενδεχομένως σας προβληματίζουν. 

Ε) Για Ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης πάντα πρωτότυπα τα έγγραφα (είτε για απαλλαγή, 
είτε για έναρξη πρακτικής κ.λ.π.) και να αποθηκεύσετε στον Η/Υ σας όλα τα έγγραφα που 
είναι αναρτημένα, για να τα συμβουλεύεστε ανά πάσα στιγμή! 

Ευχαριστούμε και οι αρχικές οδηγίες ισχύουν! (Μην σκέφτεστε με αυθαίρετη ταχύτητα) 

 


