
Προς  

Τις Διευθύντριες και τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων των 

Ιωαννίνων που συνεργάζονται με το ΠΤΔΕ για την υλοποίηση της 

πρακτικής άσκησης των φοιτητριών/των 

- Email 22/10/2021 - 

 

ΘΕΜΑ: Πρακτική άσκηση φοιτητριών/τών ΠΤΔΕ 

 

Αξιότιμες κ. Διευθύντριες, Αξιότιμοι κ. Διευθυντές 

των Δημοτικών Σχολείων της ευρύτερης περιοχής των Ιωαννίνων, 

 

Ευχόμαστε η νέα σχολική χρονιά να σας βρίσκει υγιείς και αισιόδοξες/ους, εσάς και 

ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα των σχολείων σας. 

 

Με το μήνυμα αυτό θα θέλαμε να δρομολογήσουμε και για φέτος την εξαιρετική συνεργασία 

που έχουμε στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης φοιτητριών/των του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

 

Έχοντας περάσει σε μια νέα φάση, μετά τη δύσκολη περσινή εμπειρία εξαιτίας της 

πανδημίας, θα θέλαμε να επικαιροποιήσουμε το πλαίσιο της συνεργασίας μας, να 

εντοπίσουμε πιθανές δυσκολίες και να βρούμε μαζί ενδεδειγμένες λύσεις. 

 

Γι’ αυτό σας παρακαλούμε θερμά: 

 

Α) Να μας στείλετε στο email spegka@uoi.gr (κ. Σοφία Πέγκα, μέλος ΕΔΙΠ), μέχρι την Τρίτη 

26 Οκτωβρίου 2021, τον αριθμό των φοιτητριών/των που μπορεί να φιλοξενήσει το σχολείο 

σας ανά τάξη και τμήμα. 

 

Β) Να παρευρεθείτε την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:30 σε μια δια ζώσης 

συνάντηση-συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα σεμιναρίων του ΠΤΔΕ (2ος 

όροφος) με τήρηση του κατάλληλου πρωτοκόλλου υγιεινής. Στη συνάντηση θα συζητήσουμε 

όλα τα θέματα που μπορεί να αφορούν τη συνεργασία μας και τον αποτελεσματικότερο 

τρόπο υλοποίησης της πρακτικής άσκησης. 

 

Για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο (χειμερινό 2021-2022) η πρακτική άσκηση που θα 

πραγματοποιηθεί αναπτύσσεται ως εξής: 

• Περίπου 250 τριτοετείς φοιτήτριες/τές (5ο εξάμ.) πραγματοποιούν παρακολούθηση 
διδασκαλίας όλων των σχολικών μαθημάτων, από μία ημέρα ανά εβδομάδα (εκ 



περιτροπής – Δευτέρα, Τρίτη κοκ.) και για το διάστημα 15/11/2021 – 17/12/2021, 
στο πλαίσιο του ακαδημαϊκού μαθήματος Σχολική Πρακτική Ι. 

• Περίπου 250 τεταρτοετείς φοιτήτριες/τές (7ο εξάμ.) πραγματοποιούν μία εβδομάδα 
παρακολούθηση διδασκαλίας για το χρονικό διάστημα 22/11/2021 – 26/11/2021 και 
άλλη μία εβδομάδα υλοποίηση διδασκαλίας για το χρονικό διάστημα 06/12/2021 – 
10/12/2021, συγκεκριμένων σχολικών μαθημάτων στο πλαίσιο των αντίστοιχων 
ακαδημαϊκών μαθημάτων Διδακτική της Γλώσσας ΙΙ και Διδακτική της Φυσικής. 

Περιμένουμε με χαρά τη συνάντησή μας και σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων. 

 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

Κώστας Γαβριλάκης 

 

--  

Κώστας Γαβριλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Συντονιστής Επιτροπής Πρακτικών Ασκήσεων 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
45110 Ιωάννινα 
Τηλ: 2651005709 
Email: cgav@uoi.gr 
Skype: costas.gavrilakis 
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