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Θέμα: « Έγκριση πρακτικής άσκησης»
    Σχετ.: Τα έγγραφα: α) με αρ. πρωτ. 381/3266/12034/19-04-2021 (αρ.πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ: 
43883/Δ3/20-04-2021), και β) το email με το διορθωμένο έγγραφο (αρ. πρωτ Υ.ΠΑΙ.Θ: 
46279/Δ3-22-04-21) του Πανεπιστημίου Πατρών για την έκδοση συμπληρωματικής 
έγκρισης πρακτικής άσκησης φοιτητών του Κοινού ΠΜΣ με τίτλο «Ειδική Αγωγή και 
Εκπαίδευση» του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική 
Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών και του Τμήματος Παιδαγωγικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Σε απάντηση των παραπάνω εγγράφων σχετικά με την έκδοση συμπληρωματικής έγκρισης 
πρακτικής άσκησης, σας γνωρίζουμε τα εξής: 
Εγκρίνεται η πρακτική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών του επισυναπτόμενου πίνακα 
του Κοινού ΠΜΣ με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» του Τμήματος Επιστημών της 
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών και του 
Τμήματος Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας από εγκρίσεως έως  τη 
λήξη του εαρινού εξαμήνου, όπως αυτή ορίζεται με την με αριθμ. πρωτ 20877/Ζ1/23-02-
2021- ΦΕΚ 722/τ.Β/24-02-2021 Υπουργική Απόφαση  με θέμα «Ρυθμίσεις σχετικά με την 
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         Βαθμός Ασφαλείας: 
         Να διατηρηθεί μέχρι:
         Βαθμός Προτεραιότητας

Μαρούσι,     19/05/2021
Αρ. πρωτ.:    55880 /Δ3 

ΠΡΟΣ : 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Κοινό ΠΜΣ Πανεπιστημίων Πατρών-Λευκωσίας 
στην «Ειδική Αγωγή  και Εκπαίδευση»
Ρίο, 26504 Πάτρα
Τηλ.: 2610 969303, 6944819233
e-mail: kozia@upatras.gr

 ΚΟΙΝ.: 
1) Περιφερειακές  Δ/νσεις  Εκπαίδευσης:  

Αττικής,  Κρήτης
2) Δ/νσεις  Α/θμιας  Εκπαίδευσης  όλης  της 

Χώρας
3) Δ/νσεις  Β/θμιας Εκπαίδευσης όλης της Χώρας
4) Σχολικές Μονάδες Α/θμιας, Β/θμιας 

Εκπαίδευσης  (μέσω της οικείας Δ/νσης 
Εκπαίδευσης)

5)    ΚΕΣΥ (μέσω τηςν οικείας  Π.Δ.Ε.)
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εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου κατά 
το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21» στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής 
Αγωγής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, στα Τμήματα Ένταξης των Σχολικών Μονάδων 
Α/θμιας και Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης καθώς και στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ).

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών των 
σχολικών μονάδων, οι οποίοι ορίζονται ως υπεύθυνοι συντονισμού της Πρακτικής Άσκησης στο 
σχολείο. 
Ο/H Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας ορίζεται ως υπεύθυνος/η συντονισμού της Πρακτικής 
Άσκησης στο σχολείο του/της  και συνεργάζεται με τους υπεύθυνους σχεδιασμού και υλοποίησης της 
Πρακτικής Άσκησης.
O/H Διευθυντής/ντρια ως υπεύθυνος/η συντονισμού της Πρακτικής Άσκησης μπορεί να ζητήσει τη 
διακοπή της, εφόσον δεν τηρούνται οι συμπεφωνημένες προϋποθέσεις και υποχρεώσεις των 
φοιτητών/τριών προς τη σχολική μονάδα.

Οι  προϋποθέσεις και οι υποχρεώσεις είναι οι εξής: 

1. Πριν τις επισκέψεις των φοιτητών/τριών θα πραγματοποιείται ενημέρωση και απαιτείται η 
σύμφωνη γνώμη των Περιφερειακών Διευθυντών και των Προϊσταμένων όσον αφορά τα Κ.Ε.Σ.Υ., των 
Διευθυντών/ντριών Π.Ε, των Διευθυντών/ντριών Δ.Ε, των Διευθυντών/ντριών, των Σχολικών Μονάδων 
και των Συλλόγων Διδασκόντων, όσον αφορά τις Σχολικές Μονάδες, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή 
λειτουργία των ΚΕΣΥ και των Σχολικών Μονάδων αντίστοιχα.

2. Οι φοιτητές/τριες θα συνοδεύονται από τον υπεύθυνο για την Πρακτική Άσκηση καθηγητή, 
εφόσον αυτό είναι εφικτό, ο οποίος θα καταθέσει έγγραφο στους/στις Διευθυντές/ντριες των  
Σχολικών Μονάδων και στους/στις προϊστάμενους/νες των Κ.Ε.Σ.Υ, όπου θα αναγράφονται τα ονόματα 
των φοιτητών/τριών που λαμβάνουν μέρος στην Πρακτική Άσκηση.

3. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν μαζί τους τη φοιτητική τους ταυτότητα.

4. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μόνο σε Σχολικές 
Μονάδες της βαθμίδας που έχουν δικαίωμα διορισμού. 

5. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μόνο σε Σχολικές 
Μονάδες στις οποίες υπάρχει η ειδικότητά τους. 

6. Ο χρόνος των επισκέψεων των φοιτητών/τριών στις Σχολικές Μονάδες θα καθορίζεται μετά από 
επικοινωνία του υπεύθυνου καθηγητή με τους/τις Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων Ειδικής 
Αγωγής.

7. Δε θα διανεμηθούν ερωτηματολόγια ή υλικό οποιασδήποτε μορφής, έντυπης ή ηλεκτρονικής και 
δε θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με τους/τις μαθητές/ τριες που φοιτούν στο σχολείο.  Δεν θα 
πραγματοποιηθεί συλλογή στοιχείων πάνω στις παιδαγωγικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της 
πρακτικής άσκησης με βιντεοσκόπηση ή μαγνητοφώνηση της διδασκαλίας ή των συνεδριών στα Κ.Ε.Σ.Υ 
.

8. Ο χρόνος των επισκέψεων των φοιτητών/τριών στα Κ.Ε.Σ.Υ. θα καθορίζεται μετά από 
επικοινωνία του υπεύθυνου καθηγητή με τους/τις προϊστάμενους/νες των Κ.Ε.Σ.Υ. Δεν επιτρέπεται η 
πρόσβαση στους ατομικούς φακέλους των μαθητών και η δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων. Σε 
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κάθε περίπτωση οι φοιτητές/τριες θα αρκεστούν στην παρακολούθηση των σχετικών διαδικασιών και 
δεν θα εμπλακούν ενεργά στην αξιολόγηση ή την υποστήριξη των μαθητών/τριών.

9. Οι φοιτητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη διαδικασία αξιολόγησης και 
υποστήριξης των μαθητών, μόνο κατόπιν εξασφάλισης της έγγραφης σύμφωνης γνώμης των 
γονέων/κηδεμόνων των μαθητών, του/της  Προϊστάμενου/ης του Κ.Ε.Σ.Υ. και της αντίστοιχης 
διεπιστημονικής ομάδας.

10. Δεν επιτρέπονται  εξατομικευμένες συνεδρίες των  φοιτητών/τριών με μαθητές/τριες της 
Σχολικής Μονάδας, στην οποία υλοποιείται η πρακτική άσκηση.

11.   Οι γονείς των μαθητών/τριών θα ενημερώνονται για την πρακτική άσκηση από τους 
Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων και θα προσκομίζουν ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση 
σχετικά με τη συναίνεσή τους.

12.     Οι γονείς των μαθητών/τριών που υποστηρίζονται από τα Κ.Ε.Σ.Υ. θα ενημερώνονται για την 
πρακτική άσκηση από τους προϊσταμένους των Κ.Ε.Σ.Υ. και θα προσκομίζουν ενυπόγραφη υπεύθυνη 
δήλωση σχετικά με τη συναίνεσή τους.

13.     Δεν θα διαταραχθεί σε καμία περίπτωση η εύρυθμη  λειτουργία των Σχολικών Μονάδων και των 
Κ.Ε.Σ.Υ.

14.   «Ως προς την άδεια εισόδου τρίτων ενηλίκων στα σχολεία εκτός εκπαιδευτικών και 
εργαζομένων σε αυτά, επιτρέπεται η είσοδος σε 2 άτομα το ανώτερο σε κάθε τμήμα πλέον του 
εκπαιδευτικού σε όλες τις περιπτώσεις όπως: για πρακτική άσκηση, για ερευνητική εργασία, 
για ακαδημαϊκούς λόγους, για ιατρική ενημέρωση των μαθητών/εκπαιδευτικών» (σύμφωνα με το 
απόσπασμα του Πρακτικού της 147ης Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας 
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, με ημερομηνία 2-11-2020), λαμβανομένου υπόψη του 
περιεχομένου των εκάστοτε Κ.Υ.Α. που ισχύουν κάθε φορά για την αποφυγή περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού Covid-19

15.     Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να τηρούν τα μέτρα για την αποφυγή και τον περιορισμό της 
διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19 εφαρμόζοντας τις ειδικότερες οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας και του Υπουργείου Υγείας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο  κ.Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή
3. Γραφείο κ. Γενικού  Γραμματέα Π.Ε., Δ.Ε. & Ε.Α
4. Γενικό Γραμματέα  Ανωτάτης  Εκπαίδευσης
5. Γενική Διεύθυνση  Σπουδών Π.Ε & Δ.Ε 
6. Διεύθυνση Ειδ. Αγωγής-Τμήμα Α΄

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   ΚΟΠΤΣΗΣ
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