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1. Με ποιο email πρέπει να κάνω εγγραφή στην πλατφόρμα; Το ακαδημαϊκό ή το 

προσωπικό; 

Συνιστούμε ανεπιφύλακτα σε όλες τις ακαδημαϊκές σας υποχρεώσεις, επομένως και 

στην πρακτική άσκηση, να χρησιμοποιείτε το ακαδημαϊκό σας e-mail! Αν, παρόλα αυτά, 

υπάρχει κάποιο σοβαρό ζήτημα, μπορείτε να εγγραφείτε και με το προσωπικό σας. 

2. Υπάρχουν οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης των πρακτικών 

ασκήσεων; 

Ναι, υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες και βρίσκονται στον σύνδεσμο:  

https://pms.ptde.uoi.gr/practice/odigies/index.htm  

3. Πρέπει να δηλώσω όλα τα σχολεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ή μόνο όσα 

επιθυμώ; 

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πρέπει να δηλώσετε όλα τα σχολεία κατά σειρά 

προτίμησης.  

4. Πρέπει να βιαστώ να δηλώσω στην ηλεκτρονική πλατφόρμα την πρόθεσή μου για να 

συμμετάσχω στην πρακτική έτσι ώστε να τοποθετηθώ σε σχολείο που προτιμώ; 

Η σειρά τοποθέτησης των φοιτητριών/τών σε σχολεία και σε τάξεις, βάσει των 

προτιμήσεών τους, γίνεται κατόπιν κλήρωσης. Ως εκ τούτου, για την τοποθέτηση σε 

σχολείο δεν συνυπολογίζεται η χρονική προτεραιότητα των αιτήσεων. Ωστόσο, 

φροντίστε να μην καθυστερήσετε και χάσετε την προθεσμία των δηλώσεων! 

5. Μπορώ να κάνω την πρακτική άσκηση σε σχολείο που δεν περιλαμβάνεται στον 

κατάλογο του ΠΤΔΕ; 

Όχι, δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή. 

6. Μπορώ να κάνω την πρακτική άσκηση σε ημερομηνίες άλλες από αυτές που έχουν 

καθοριστεί στον Οδηγό Σπουδών; 

Όχι, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης 

δεν μεταφέρονται. 

 

 

https://pms.ptde.uoi.gr/practice/odigies/index.htm
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7. Εάν χρωστάω δύο πρακτικές ασκήσεις, μπορώ να τις υλοποιήσω στο ίδιο σχολείο; 

Για λόγους δικαιοσύνης στην κατανομή και τοποθέτηση των φοιτητριών/των στα 

σχολεία το Τμήμα μας έχει καθιερώσει την κλήρωση σε κάθε εξάμηνο. Ως εκ τούτου, δεν 

υπάρχει η δυνατότητα να κάνετε και τις δύο πρακτικές στο ίδιο σχολείο, εκτός κι αν 

τυχαία κληρωθείτε και στις δύο κληρώσεις στο ίδιο. 

8. Στο χειμερινό (Ε’ ή Ζ’) εξάμηνο δεν είχα συμμετάσχει στην πρακτική άσκηση. Τώρα, 

στο εαρινό (ΣΤ’ ή Η’) εξάμηνο, σε ποιο σχολείο θα τοποθετηθώ; 

Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν κάνατε πρακτική στο χειμερινό εξάμηνο αλλά 

επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην πρακτική άσκηση του εαρινού εξαμήνου, θα πρέπει 

να το δηλώσετε κανονικά μέσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ώστε στη συνέχεια να 

συμμετάσχετε στην κλήρωση μέσω της οποίας θα τοποθετηθείτε σε κάποιο σχολείο. 

9. Εάν είμαι εργαζόμενη/ος και δεν μπορώ να υλοποιήσω την πρακτική, τι μπορώ να 

κάνω; 

Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος και ο θεσμός της πρακτικής άσκησης δεν κάνουν 

κάποια ειδική πρόβλεψη και εξαίρεση για εργαζόμενες/νους φοιτήτριες/τές. Επομένως 

θα πρέπει να συνεννοηθείτε με τον εργοδότη σας προκειμένου να εξασφαλίσετε τις 

απαραίτητες ημέρες και να κάνετε κανονικά την πρακτική άσκηση. 

10. Πρέπει να πάω στο σχολείο νωρίτερα από την ημέρα έναρξης της πρακτικής άσκησης; 

Οι πρακτικές ασκήσεις ξεκινούν πάντα Δευτέρα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό την Πέμπτη, 

ή το αργότερο την Παρασκευή, να επισκεφτείτε το σχολείο, να γνωρίσετε τη/τον 

Διευθύντρια/τη και τη/τον Δασκάλα/ο της τάξης προκειμένου να προετοιμαστείτε 

οργανωτικά και παιδαγωγικά, όπως για παράδειγμα να γνωρίζετε το σημείο των 

μαθημάτων στο οποίο βρίσκεται η τάξη, να εξοικειωθείτε με τους χώρους του σχολείου 

κ.λπ. 

11. Όταν υλοποιώ διδασκαλίες η/ο δασκάλα/ος της τάξης είναι παρούσα/ών στην 

αίθουσα; 

Η/Ο δασκάλα/ος της τάξης είναι υποχρεωμένη/ος να είναι παρούσα/ών στην αίθουσα 

και να σας στηρίζει συμβουλεύει, εφόσον χρειάζεται, στο διδακτικό σας έργο. 

 

https://ptde.uoi.gr/odigos-spoydon/
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12. Στο εαρινό εξάμηνο θα πάω στο ίδιο σχολείο και τάξη όπου βρισκόμουν (είχα 

κληρωθεί) και κατά το χειμερινό εξάμηνο; 

Για λόγους πρακτικούς αλλά και παιδαγωγικούς, πραγματοποιείται ξεχωριστή κλήρωση 

σε κάθε εξάμηνο. Επομένως είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάθε εξάμηνο θα γνωρίζετε ένα 

διαφορετικό σχολείο και θα παρακολουθείτε ή διδάσκετε σε διαφορετική τάξη. 

13. Κάνω την πρακτική του Η’ εξαμήνου και θα διδάξω για δύο εβδομάδες. Θα διδάξω 

όλα τα μαθήματα; 

Στην πρακτική άσκηση του Η’ εξαμήνου πρόκειται να αναλάβετε εξ ολοκλήρου την τάξη 

και να διδάξετε όλα τα μαθήματα (ακόμα και αυτά της Αισθητικής Αγωγής) εκτός από τις 

ξένες γλώσσες. 

14. Τι μπορώ να κάνω αν χάσω μία ή περισσότερες ημέρες της πρακτικής μου άσκησης 

λόγω σοβαρού ζητήματος (π.χ. ασθένεια); 

Σε περίπτωση που για κάποιον σοβαρό λόγο (π.χ. ασθένεια) χάσετε μία ή περισσότερες 

ημέρες, θα πρέπει να προσκομίσετε στο σχολείο σχετική βεβαίωση και, σε συνεννόηση 

με τη/τον Διευθύντρια/ντή του σχολείου και την/τον εκπαιδευτικό της τάξης, να βρείτε 

ποιες ημέρες θα γίνει αναπλήρωση των ωρών αυτών. Η αναπλήρωση θα πρέπει να γίνει 

το συντομότερο δυνατό. Η βεβαίωση παραδίνεται από το σχολείο στο πανεπιστήμιο μαζί 

με το παρουσιολόγιο όπου υπογράφουν οι φοιτήτριες/τές. 

15. Ολοκληρώνοντας την πρακτική μου άσκηση, θα πάρω κάποια βεβαίωση από το 

σχολείο; 

Εάν είστε φοιτήτρια/τής οποιουδήποτε εξαμήνου πλην του Η’, δεν θα πάρετε βεβαίωση 

από το σχολείο. Υπογράφετε καθημερινά ένα παρουσιολόγιο που θα βρείτε στο σχολείο 

και το παρουσιολόγιο αυτό αποστέλλεται από το σχολείο στο πανεπιστήμιο στο τέλος 

της πρακτικής άσκησης.  

Εάν είστε φοιτήτρια/τής του Η’ εξαμήνου και συμμετέχετε στη δύο εβδομάδων πρακτική 

άσκηση (διδασκαλία μαθημάτων επί δύο εβδομάδες), στο τέλος λαμβάνετε από τη/τον 

Διευθύντρια/τη του σχολείου μία ατομική βεβαίωση. Μία φωτοτυπία αυτής της 

βεβαίωσης πρέπει να την παραδώσετε στην/στον διδάσκουσα/ων του αντίστοιχου 

μαθήματος (Σχολική Πρακτική ΙΙ), κρατάτε για τον εαυτό σας άλλη μία φωτοτυπία και το 

πρωτότυπο το διατηρείτε για να το δώσετε στη Γραμματεία του Τμήματος όταν θα 

κάνετε αίτηση ορκωμοσίας.  

 


