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ΘΕΜΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»

 ΣΧ.: Τα υπ’ αρ. 179602/Δ1/18-11-2019 και 181284/Δ1/20-11-2019 εισερχόμενα  έγγραφα 
του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σε απάντηση των με αρ. πρωτ. 179602/Δ1/18-11-2019 και 181284/Δ1/20-11-2019(ορθή 

επανάληψη)  εγγράφων με θέμα «Έγκριση για πραγματοποίηση  Πρακτικής Άσκησης από φοιτητές του 

Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,ΕΚΠΑ σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στην Αττική στο διάστημα 24/2/2020-15/5/2020», σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με 

το άρθρο 11 και 16 του ΠΔ 79/2017 ΦΕΚ 116Α και τις εγκυκλίους λειτουργίας σχολικού έτους 2019-

2020: 136712/Δ1/5-9-2019 (ΑΔΑ:Ω3ΥΝ4653ΠΣ-ΤΛΨ) και 136727/Δ1/5-9-2019 (ΑΔΑ: ΩΘΚΞ4653ΠΣ-ΞΗ2), 

οι φοιτητές/τριες του τμήματος μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στα Σχολεία 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αττικής   κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020  

για δύο (02) ώρες την εβδομάδα ανά τμήμα  από 24/02/2020 έως  τις 15/05/2020. 

Η παραπάνω άδεια για πρακτική άσκηση χορηγείται εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη των 

Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων, του Συλλόγου Διδασκόντων και των Εκπαιδευτικών της τάξης με 

τις προϋποθέσεις που ακολουθούν:

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:kvlachos@enl.uoa.gr


Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

1. Πριν από τις επισκέψεις των φοιτητών στα σχολεία να προηγείται ενημέρωση και 

σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

2. Να προηγηθεί ενημέρωση των γονέων των μαθητών από τον Διευθυντή του σχολείου 

αναφορικά με την επίσκεψη των φοιτητών στο σχολείο και για τη συμμετοχή των 

μαθητών στην πρακτική άσκηση, να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των γονέων τους.

3. Οι φοιτητές να έχουν μαζί τους τη φοιτητική τους ταυτότητα και να συνοδεύονται από 

τον υπεύθυνο καθηγητή, ο οποίος θα καταθέτει στον Διευθυντή κάθε σχολείου έγγραφο 

του Τμήματος, όπου θα αναγράφονται τα ονόματα των φοιτητών που συμμετέχουν στη 

συγκεκριμένη πρακτική άσκηση.

4. Οι ημέρες και ώρες των επισκέψεων των φοιτητών στα σχολεία θα καθορίζονται μετά 

από επικοινωνία του υπεύθυνου καθηγητή με τους Διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς 

των Σχολικών Μονάδων. Οι φοιτητές να ισοκατανεμηθούν στα σχολεία και ο αριθμός 

τους να μην υπερβαίνει το διπλάσιο της λειτουργικότητας της Σχολικής Μονάδας.

5. Η πρακτική άσκηση να γίνεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος  των Αγγλικών και να 

παρευρίσκεται υποχρεωτικά και ο αντίστοιχος εκπαιδευτικός του σχολείου.

6. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των φοιτητών να μη  διανεμηθούν ερωτηματολόγια ή 

υλικό οποιασδήποτε μορφής (έντυπης ή ηλεκτρονικής) και να μην πραγματοποιηθούν 

συνεντεύξεις με τους μαθητές ή συλλογή στοιχείων πάνω στις παιδαγωγικές και 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις της διδακτικής διαδικασίας με βιντεοσκόπηση ή 

μαγνητοφώνηση της διδασκαλίας. 

7. Να μη δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα τόσο στην εύρυθμη λειτουργία όσο και στην 

εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος των σχολείων.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Π.Ε.  να ενημερώσουν σχετικά τα σχολεία  της περιοχής 

ευθύνης τους. 
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