
 

 

 

Θέμα: Πρακτική Άσκηση φοιτητών ΤΑΓΦ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021  

Αγαπητοί/ες εκπαιδευτικοί  

Ευχόμαστε σε όλους και όλες ένα χαρούμενο και δημιουργικό νέο έτος.  Σας απευθύνουμε 

αυτή την επιστολή, η οποία αφορά στην Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του 8ου εξαμήνου 

του τμήματός μας, και σας καλούμε να συμμετέχετε στην εκπαίδευσή τους 

αναλαμβάνοντας το ρόλο του Μέντορα. 

Με βάση την τωρινή κατάσταση εξάπλωσης του COVIDκαι το γεγονός ότι δεν μπορούμε να 

προβλέψουμε την κατάσταση που θα επικρατεί στα σχολεία την άνοιξη, αποφασίσαμε να 

μην στείλουμε τους φοιτητές μας στα σχολεία για δια ζώσης Πρακτική Άσκηση για το 

ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Όμως εκτιμώντας την πολύτιμη συνεισφορά των Μεντόρων 

στην επαγγελματική ανάπτυξη των φοιτητών μας, θα θέλαμε  οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί 

που διδάσκουν στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης της χώρας να συνεχίσουν την 

καθοδήγηση των φοιτητών μας εξ’ αποστάσεως. Η αρμοδιότητα που θα αναλάβουν όσοι 

επιλέξουν να συνεργαστούν μαζί μας ως Μέντορες είναι να καθοδηγήσουν τους φοιτητές 

μας στον σχεδιασμό 4 μαθησιακών δραστηριοτήτων και 2 ολοκληρωμένων μαθημάτων και 

στη συνέχεια να τους αξιολογήσουν για τις δραστηριότητες και τα μαθήματα που θα 

σχεδιάσουν.   

Η ανάθεση της επίβλεψης φοιτητών σε Μέντορες θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

και το μεντορικό έργο θα αρχίσει κατά την 5η εβδομάδα του εαρινού εξαμήνου (29/3/2021-

2/4/2021)όταν οι φοιτητές θα επικοινωνήσουν με τους Μέντορες, προκειμένου να τους 

πάρουν συνέντευξη. Στην συνέντευξη, που μπορεί να πραγματοποιηθεί με τηλεφωνική 

επικοινωνία ή τηλεδιάσκεψη, οι Μέντορες θα παρέχουν πληροφορίες για τις τάξεις τους, το 

επίπεδο και το προφίλ των μαθητών τους, το υλικό που χρησιμοποιούν κλπ.  

Στη συνέχεια, κατά την εβδομάδα 6 (5/4/2021-9/4/2021) με βάση τις πληροφορίες που θα 

αντλήσουν από τη συνέντευξη, οι φοιτητές με την καθοδήγησή των Μεντόρων θα 

σχεδιάσουν δύο μαθησιακές δραστηριότητες και την εβδομάδα 7 (12/4/2021-16/4/2021), 

με όμοιο τρόπο, θα σχεδιάσουν δύο επιπλέον δραστηριότητες. Οι Μέντορες εφόσον το 

επιθυμούν και εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες, μπορούν  να διδάξουν στα μαθήματά τους 

κάποια από αυτές τις δραστηριότητες (είτε online είτε δια ζώσης), και να δώσουν 

ανατροφοδότηση στους φοιτητές.  

Μετά τον σχεδιασμό των τεσσάρων δραστηριοτήτων, κατά τις εβδομάδες 10 (17/5/2021-

21/5/2021) και 11 (24/5/2021-28/5/2021) οι φοιτητές μας θα συνεχίσουν με τον σχεδιασμό 

δύο μαθημάτων και τη συγγραφή του σκεπτικού που θα τα συνοδεύει (rationale). Και στα 

σχέδια μαθήματος θα θέλαμε οι Μέντορες να παρέχουν ανατροφοδότηση. Μετά το πέρας 

της εβδομάδας 11 οι Μέντορες θα αξιολογήσουν τις τέσσερις δραστηριότητες και τα δύο 

μαθήματα. 



Συνοπτικά, λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν, αποφασίσαμε να διατηρήσουμε 

το «σχεδιαστικό» κομμάτι της Πρακτικής Άσκησης, δηλαδή, να επικοινωνούν οι φοιτητές με 

τους Μέντορες για σχόλια, συμβουλές, καθοδήγηση και ανατροφοδότηση, και τέλος να 

έχουν τη δυνατότητα να αξιολογηθούν από αυτούς.  Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής 

‘Άσκησης οι Μέντορες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής από το ΤΑΓΦ.   

Με βάση τα παραπάνω θα θέλαμε να μας πείτε αν δέχεστε να συμμετάσχετε στην Πρακτική 

Άσκηση φοιτητών ΤΑΓΦ για το εαρινό εξάμηνο του 2021. Αν δέχεστε, παρακαλούμε να 

αποστείλετε την θετική σας απάντηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση:‘anroth@enl.uoa.gr’, 

υπόψη της κας Αναστασίας Ροθώνη, μέχρι την Παρασκευή 15/1/2021. Στην απάντησή σας 

παρακαλούμε να σημειώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (email&τηλέφωνα) αλλά και τα 

στοιχεία του σχολείου που υπηρετείτε (όνομα σχολείου, ταχυδρομική διεύθυνση, 

τηλέφωνο και όνομα Διεύθυνσης Α/βάθμιας ή Β/βάθμιας εκπαίδευσης που ανήκει). 

Μέσα στον Ιανουάριο σκοπεύουμε να διοργανώσουμε δύο ενημερωτικές διαδικτυακές 

συναντήσεις, προκειμένου να εξηγήσουμε στους Μέντορες με λεπτομέρεια τη δομή και το 

περιεχόμενο της φετινής Πρακτικής Άσκησης και να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Κάθε 

Μέντορας θα μπορεί να παρακολουθήσει τη μία από τις δύο συναντήσεις, οι οποίες θα 

πραγματοποιηθούν εκτός του εργασιακού ωραρίου.   

Σας ευχαριστούμε θερμά και ευελπιστούμε ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο φετινό μας 

κάλεσμα. Καλή Χρονιά με Υγεία! 

Με εκτίμηση 

Η Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη και οι Διδάσκοντες του μαθήματος 

  

 


