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ΚΟΙΝ.: 

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & 
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ,ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ,  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

2. Δ/ΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ

3. Δ/ΝΣΕΙΣ  Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ

4. ΚΕΣΥ (μέσω  των οικείων Π.Δ.Ε.)

5. Στις Σχολικές Μονάδες (μέσω  των οικείων 
Δ/νσεων Εκπ/σης)

Θέμα : « Έγκριση πρακτικής άσκησης».

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ.35398/25-09-2020(αρ. πρωτ Υ.ΠΑΙ.Θ. : 130758/Δ3 29-09-2020  
έγγραφο που αφορά αίτημα για τη υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης των 
μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών του κοινού Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 
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Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου» μεταξύ του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 
Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου σχετικά με την έγκριση πρακτικής άσκησης, σας 
γνωρίζουμε τα εξής:

Εγκρίνεται η άδεια εισόδου των φοιτητών/τριών του επισυναπτόμενου Πίνακα του κοινού 
Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της 
Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού 
Λόγου» μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  
σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και σε Κ.Ε.Σ.Υ., 
προκειμένου να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση από εγκρίσεως έως τη λήξη του Δ  
εξαμήνου κατά  το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε ημέρες και ώρες που θα συμφωνηθούν εκ των 
προτέρων με τις Διευθύνσεις των Σχολικών Μονάδων, με την υποχρέωση να τηρηθεί το 
απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και με τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Πριν τις επισκέψεις των φοιτητών-τριών θα πραγματοποιείται ενημέρωση και απαιτείται 
η σύμφωνη γνώμη των Περιφερειακών Διευθυντών και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ  
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 Κ.Ε.Σ.Υ 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. 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.

5. 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.

6. 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 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.
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7. 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 Προϊστάμενου/ης του Κ.Ε.Σ.Υ. 
και της αντίστοιχης διεπιστημονικής ομάδας. 

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

9. Οι γονείς των μαθητών/τριών θα ενημερώνονται για την πρακτική άσκηση από τους 
Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων.

10. 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.

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

Επισημαίνεται ότι η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί τηρώντας αυστηρά 
και απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
του ΕΟΔΥ για την προστασία από τον COVID-19.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εσωτερική διανομή
               Διεύθυνση Ειδ. Αγωγής-Τμήμα Α΄ 

 

  Η  ΓΕΝΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑς ΠΡΩΤΟΒΆΘΜΙΑς, 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΆΘΜΙΑς ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗς

                     ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΉς ΑΓΩΓΉς

                                   ΓΚΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   
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