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ΘΕΜΑ : Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Σχετ.: το σχετικό 162144/26-11-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής επιστολής του ΑΠΘ, σας κάνουμε γνωστό ότι οι φοιτητές/-
τριες του τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, μπορούν  να πραγματοποιήσουν την 
πρακτική τους άσκηση σε  Δημοτικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Επικράτειας, κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 για δύο (2) ώρες την εβδομάδα και όχι παραπάνω από οκτώ 
(8) εβδομάδες συνολικά. 

Η παραπάνω άδεια για πρακτική άσκηση χορηγείται εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη του 
Διευθυντή της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού Γερμανικής Γλώσσας, με τις προϋποθέσεις που 
ακολουθούν:

1.Πριν από την επίσκεψη των  φοιτητών/-τριών στα σχολεία να προηγηθεί ενημέρωση και 
σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών/-ντριών των σχολικών μονάδων

2.Ο αριθμός των φοιτητών να μην υπερβαίνει τα 2 άτομα σε κάθε τμήμα πλέον του/της 
εκπαιδευτικού σε όλες τις περιπτώσεις

3.Να προηγηθεί ενημέρωση των γονέων των μαθητών από τον/την  Διευθυντή/-ντρια του 
σχολείου αναφορικά με την επίσκεψη των  φοιτητών/-τριών στο σχολείο.

4.Οι φοιτητές/-τριες  να έχουν μαζί τους τη φοιτητική τους ταυτότητα και να συνοδεύονται από 
τον/την υπεύθυνο/η καθηγητή/-τρια, ο/η οποίος/-α  θα καταθέσει στον/στην Διευθυντή/-ντρια του 
σχολείου έγγραφο του Τμήματος, όπου θα αναγράφεται το όνομα των  φοιτητών/-τριών που 
συμμετέχουν στη συγκεκριμένη πρακτική άσκηση.

5.Οι ημέρες και ώρες των επισκέψεων των  φοιτητών/-τριών στο σχολείο θα καθορίζονται μετά 
από επικοινωνία του/της υπεύθυνου/νης καθηγητή/-τριας με τον/την Διευθυντή/-ντρια  και τον/την  
εκπαιδευτικό Γερμανικής Γλώσσας της σχολικής μονάδας.
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6.Η πρακτική άσκηση να γίνεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Γερμανικής Γλώσσας και να 
παρευρίσκεται υποχρεωτικά και ο/η αντίστοιχος/-η εκπαιδευτικός Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ07) του 
σχολείου. 

7.Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των  φοιτητών/-τριών να μη διανεμηθούν ερωτηματολόγια ή 
υλικό οποιασδήποτε μορφής (έντυπης ή ηλεκτρονικής) και να μην πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με 
τους/τις μαθητές/-τριες ή συλλογή στοιχείων πάνω στις παιδαγωγικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις 
της διδακτικής διαδικασίας με βιντεοσκόπηση ή μαγνητοφώνηση της διδασκαλίας. 

8.Να μη δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα τόσο στην εύρυθμη λειτουργία όσο και στην εφαρμογή 
του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου ερευνητικού 
σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην 
αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών 
κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό 
δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την 
παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις 
των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την 
αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Οι Διευθυντές/-ντριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  στους/στις  οποίους/-ες  κοινοποιείται το 
έγγραφο αυτό, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τα σχολεία στα οποία θα διεξαχθεί η εν λόγω 
πρακτική άσκηση.

 

Εσωτ.Διανομή: -Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. ,Τμήμα Α΄

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε., Δ.Ε & Ε.Α.
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