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Θέμα: « Έγκριση πρακτικής άσκησης»
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 29790/21-05-2021 έγγραφο (αρ. πρωτ. ΥΠ.ΑΙ.Θ. 57433/Δ3- 24/05/2021) 

του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ για έγκριση πρακτικής άσκησης των 

φοιτητών/τριών του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση στη Φυσική Αγωγή 

και στην Προσαρμοσμένη –Ειδική Φυσική Αγωγή» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού. 

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου σχετικά με την έγκριση πρακτικής άσκησης, σας 
γνωρίζουμε τα εξής: Σύμφωνα με την 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 εκπαιδευτική 

διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου κατά το εαρινό 

εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21» 

Εγκρίνεται η άδεια εισόδου των φοιτητών/τριών του Πίνακα που ακολουθεί του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Εκπαίδευση στη Φυσική Αγωγή και στην Προσαρμοσμένη –Ειδική Φυσική Αγωγή» του 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ προκειμένου να πραγματοποιήσουν πρακτική 

άσκηση, από εγκρίσεως έως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, στις Σχολικές 
Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Πίνακα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-------

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄
-------

Ταχ. Δ/νση    : Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη   : 15180 – Μαρούσι
Πληροφορίες: Α. Τσακανίκα/Χ. Τουρούκης           
Ιστοσελίδα    : http://www.minedu.gov.gr 

Email         : deae1@minedu.gov.gr

Τηλέφωνο     : 2103442577, 2103442194

FAX         : 210 3442193

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:

Μαρούσι,     02 /06/2021

Αρ. πρωτ.:     63803/Δ3 

ΠΡΟΣ : 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Επιστήμη Φυσικής Αγωγής & 

Αθλητισμού
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 
«Εκπαίδευση στη Φυσική Αγωγή και στην 

Προσαρμοσμένη –Ειδική Φυσική Αγωγή»

Email: msc-pe@phed.auth.gr

Τηλ.: 2310 992242

ΚΟΙΝ. : 
1. Δ/ΝΣΕΙΣ  Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

Α΄ΑΘΗΝΑΣ, Β΄ΑΘΗΝΑ, Γ΄ΑΘΗΝΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ, 
ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΑΡΤΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΣΕΡΡΩΝ, 
ΗΜΑΘΙΑΣ.

2. Δ/ΝΣΕΙΣ  Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
Δ΄ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΔΥΤ. 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, 
ΑΡΤΑΣ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΗΜΑΘΙΑΣ.      

3. Σχολικές Μονάδες (μέσω οικείας  Δ/νσης  
Εκπ/σης)
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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/Η 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/Η Διευθυντής/ντρια ως υπεύθυνος/η συντονισμού της Πρακτικής Άσκησης μπορεί να ζητήσει 
τη διακοπή της, εφόσον δεν τηρούνται οι συμπεφωνημένες προϋποθέσεις και υποχρεώσεις των 

σπουδαστών/στριών 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 Διευθυντών Π.Ε. και Δ.Ε., των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων και των 

Συλλόγων Διδασκόντων, όσον αφορά στις Σχολικές Μονάδες, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή 

λειτουργία των Σχολικών Μονάδων.

2. Οι φοιτητές/τριες θα συνοδεύονται από τον υπεύθυνο για την Πρακτική Άσκηση καθηγητή, 
εφόσον αυτό είναι εφικτό, ο οποίος θα καταθέσει έγγραφο στους Διευθυντές των Σχολικών 

Μονάδων όπου θα αναγράφονται τα ονόματα των σπουδαστών/τριών που λαμβάνουν μέρος 
στην Πρακτική Άσκηση.

3. Ο χρόνος και η διάρκεια των επισκέψεων των σπουδαστών /τριών στις Σχολικές Μονάδες θα 

καθορίζεται μετά από επικοινωνία του υπεύθυνου καθηγητή με τους 
διευθυντές/προϊστάμενους των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής.

4. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στους ατομικούς φακέλους των μαθητών και η δημοσιοποίηση 

προσωπικών δεδομένων. 

5. Δεν θα διανεμηθούν ερωτηματολόγια ή υλικό οποιασδήποτε μορφής, έντυπης ή 

ηλεκτρονικής και δεν θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με τους/τις μαθητές/τριες που 

φοιτούν στις Σχολικές Μονάδες. Δεν θα πραγματοποιηθεί συλλογή στοιχείων πάνω στις 
παιδαγωγικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της  πρακτικής  άσκησης με βιντεοσκόπηση ή 

μαγνητοφώνηση της διδασκαλίας. 

6. Οι γονείς των μαθητών/τριών θα ενημερώνονται για την πρακτική άσκηση από τους 
Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων και θα προσκομίζουν ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση  

σχετικά με τη συναίνεση τους.  

7.  «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 Κ.Υ.Α. που ισχύουν κάθε φορά για την αποφυγή περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού Covid-19.
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8.  Δεν θα διαταραχθεί σε καμία περίπτωση η εύρυθμη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων.

9. Οι φοιτητών/τριών 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  Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κας  Μακρή
3. Γραφείο 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

            ΚΑΙ   ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

              ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     ΚΟΠΤΣΗΣ


