
                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
              
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                  
                                              
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 
 

                                                                                           Mαρούσι,   29- 09-2017 
                                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.   162619/Δ3 
                                                                                                                                                      

 
 
                                               
  

 
      ΠΡΟΣ :  
               ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ 
               ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
                ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
                ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 24 
                Τ.Κ 10679 
               
  
 ΚΟΙΝ: 1) ΠΕΡ/ΚΕΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ, 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Α’ ΑΘΗΝΑΣ, 
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ,  Β’ ΑΘΗΝΑΣ, Δ’    ΑΘΗΝΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ,      
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
3 ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Α’ ΑΘΗΝΑΣ, 
ΑΧΑΪΑΣ, ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ, Β’ ΑΘΗΝΑΣ, Γ’ ΑΘΗΝΑΣ,   Δ’ 
ΑΘΗΝΑΣ, , ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΥΒΟΙΑΣ 

4)Στις Σχολικές Μονάδες (μέσω των  οικείων 
Δ/νσεων ) 
5) Στα ΚΕΔΔΥ (μέσω των οικείων ΠΔΕ ) 
 

 

 
 
 
 
 
Θέμα: « Έγκριση  διεξαγωγής πρακτικής άσκησης» 
 
Σχετ.: Το με αρ.πρωτ ΥΠ.ΠΕΘ: 155008/Δ3/19-09-201 έγγραφο με αίτημα του 
Προγράμματος  Ειδικής Αγωγής του  Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών  για την πρακτική άσκηση των επιμορφούμενων πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ. 
 
Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου σχετικά με την έγκριση πρακτικής άσκησης, σας 
γνωρίζουμε τα εξής: 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  
                      

 

 
 

 

  

 

 

 

         ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
                             
       ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ  
        Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 
               ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ 
              ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
              ΤΜΗΜΑ Α 
                          ----- 

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr  
email: t08dea1@minedu.gov.gr 
 
Τηλέφωνο: 2103442577,2190 
FAX: 2103442193 
 



     Εγκρίνεται η πρακτική άσκηση των επιμορφούμενων πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ  του 
επισυναπτόμενου πίνακα  στο πλαίσιο  του ετησίου προγράμματος Εξειδίκευσης στην 
Ειδική Αγωγή με τίτλο: « Ειδική Αγωγή : Μαθησιακές Δυσκολίες  -  Δυσλεξία, 
Δυσαριθμησία, Διαταραχές Συμπεριφοράς – Υπερκινητικότητα, Ψυχικές Διαταραχές, 
Αυτισμός, Συμβουλευτική Γονέων»   κατά το ακαδημαϊκό έτος Οκτώβριος 2017- Ιούνιος 
2018.  
 
  
 Η πρακτική  άσκηση θα πραγματοποιηθεί με την υποχρέωση να τηρηθεί το απόρρητο 
των προσωπικών δεδομένων  σε ημέρες και ώρες που θα συμφωνηθούν εκ  των 
προτέρων με τη Διεύθυνση  των σχολικών μονάδων  και των Προϊσταμένων των ΚΕΔΔΥ 
και με τις εξής προϋπoθέσεις:  
 
           Η πρακτική  άσκηση    των  επιμορφούμενων πτυχιούχων  θα πραγματοποιηθεί  με 
την υποχρέωση να τηρηθεί το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και με τις εξής 
προϋπoθέσεις:  
 
1. Πριν από τις επισκέψεις των επιμορφούμενων πτυχιούχων θα πραγματοποιείται 
ενημέρωση και απαιτείται  σύμφωνη γνώμη  των Περιφερειακών Διευθυντών,  των  
Διευθυντών  Π.Ε και Δ.Ε.,   των   οικείων   Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής, των 
Προϊσταμένων των ΚΕΔΔΥ,  των   Διευθυντών   των   Σχολείων και του Συλλόγου 
Διδασκόντων,   ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των  Σχολείων και των ΚΕΔΔΥ. 
 
2. Οι επιμορφούμενοι  πτυχιούχοι  θα συνοδεύονται  από τον υπεύθυνο για την Πρακτική 
Άσκηση καθηγητή τους, εφόσον αυτό είναι εφικτό, ο οποίος θα καταθέσει έγγραφο στους  
Διευθυντές   των  Σχολείων  που θα αναγράφονται τα ονόματα  των φοιτητών-τριων  που 
παίρνουν  μέρος στην Πρακτική  Άσκηση. 
 
4. Δε θα διανεμηθούν ερωτηματολόγια  και δε θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με τους     
μαθητές  που παρακολουθούν το ειδικό σχολείο ή συλλογή στοιχείων πάνω στις 
παιδαγωγικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της διδακτικής διαδικασίας με 
βιντεοσκόπηση ή μαγνητοφώνηση της διδασκαλίας. 
 
5. Οι γονείς των μαθητών θα ενημερώνονται για την πρακτική άσκηση, από τους   
Διευθυντές   των  σχολείων και των προϊσταμένων των ΚΕΔΔΥ   και θα προσκομίζουν 
ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωσή  σχετικά με τη συναίνεσή τους. 
 
 
6  Οι επιμορφούμενοι  πτυχιούχοι    θα έχουν  τη δυνατότητα να παρακολουθεί  τη 
διαδικασία αξιολόγησης και υποστήριξης  των μαθητών, μόνο  κατόπιν  εξασφάλισης της  
έγγραφης σύμφωνης γνώμης των γονέων των μαθητών, των Προϊστάμενων  των  ΚΕΔΔΥ και 
της αντίστοιχης διεπιστημονικής ομάδας.  
Σε κάθε περίπτωση  οι  επιμορφούμενοι  πτυχιούχοι    θα αρκεστούν στην παρακολούθηση 
των σχετικών διαδικασιών και δεν εμπλακεί ενεργά στην αξιολόγηση ή την υποστήριξη των 
μαθητών/τριών.  
 
 
7.  Θα ληφθούν μέτρα, ώστε να υπάρχει όσο το δυνατό ισοκατανομή των επιμορφούμενων 
πτυχιούχων  στα σχολεία. 
 
 



 
8. Δεν θα διαταραχθεί σε καμία περίπτωση η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και των 
ΚΕΔΔΥ. 
 
 
 
 Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ     
 

 
 
                                                                

 
Εσωτερική Διανομή: 
Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

 
                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


