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ΟΔΗΓΙΕΣ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
 
 

Ι. Εσωτερική πρακτική άσκηση διδασκαλίας – Προκαταρκτικές Διδασκαλίες 
Κατά τη διάρκεια της εσωτερικής πρακτικής άσκησης διδασκαλίας θα πρέπει να: 

 παρακολουθήσετε οκτώ (8) διδασκαλίες και 

 πραγματοποιήσετε δύο (2) διδασκαλίες 
 
ΙΙ. Εξωτερική πρακτική άσκηση διδασκαλίας – Πτυχιακή Διδασκαλία 
Κατά τη διάρκεια της εξωτερικής πρακτικής άσκησης διδασκαλίας θα πρέπει να: 

 παρακολουθήσετε 6 ώρες διδασκαλίας σε σχολικές μονάδες που συνεργάζονται με 
την ΑΣΠΑΙΤΕ 

 πραγματοποιήσετε την πτυχιακή σας διδασκαλία. 
 
Για να ολοκληρώσετε τις παραπάνω υποχρεώσεις σας θα πρέπει να: 

 προγραμματίσετε και πραγματοποιήσετε δύο προκαταρκτικές διδασκαλίες, 

 δηλώσετε μια από τις σχολικές μονάδες που συνεργάζονται με την ΑΣΠΑΙΤΕ, την 
οποία δεν μπορείτε να αλλάξετε  κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και δεν πρέπει να 
συμπίπτει με τη σχολική μονάδα που εργάζεστε. 

 προγραμματίσετε, σε συνεννόηση με τη σχολική μονάδα που δηλώσατε, τις 
παρακολουθήσεις και τη διδασκαλία σας. 

 καταθέσετε στο Γραφείο ΠΑΔ την ορθά συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη έντυπη 
δήλωση Εξ.ΠΑΔ-03, τρεις τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία 
πραγματοποίησης της διδασκαλίας. 

 
Αναλυτικότερα: 

Προκαταρκτικές Διδασκαλίες 
Η προκαταρκτική διδασκαλία διαρκεί 45 λεπτά (30 λεπτά διδασκαλίας και 15 λεπτά συζήτηση). 
Να σημειωθεί ότι ακολουθείται η διαδικασία των μικροδιδασκαλιών, με εξαίρεση την 
καταγραφή και την προβολή της διδασκαλίας. 
 

Εξωτερική πρακτική άσκηση διδασκαλίας 
Κατά τη διάρκεια της εξωτερικής πρακτικής άσκησης διδασκαλίας (πτυχιακή διδασκαλία) θα 
πρέπει να: 

 παρακολουθήσετε 6 ώρες διδασκαλίας σε σχολικές μονάδες που συνεργάζονται με 
την ΑΣΠΑΙΤΕ 

 πραγματοποιήσετε σε μία (1) διδακτική ώρα την πτυχιακή σας διδασκαλία. 
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Παρακολουθήσεις στη σχολική μονάδα 

 σε κάθε τάξη μπορείτε να παρακολουθήσετε 4-5 σπουδαστές/τριες συγχρόνως, με 
τη σύμφωνη γνώμη του/της καθηγητή/τριας της τάξης, αν αυτό δεν αντιβαίνει στον 
τρόπο λειτουργίας του σχολείου, 

 η είσοδος σας στην τάξη γίνεται συγχρόνως ή λίγο πριν την είσοδο των 
μαθητών/τριών και σε καμία περίπτωση μετά την έναρξη του μαθήματος,  

 παρακαλούμε να κάθεστε στα τελευταία θρανία της αίθουσας ώστε να μην 
ενοχλείτε τη διδακτική διαδικασία και να είστε ευπρεπείς, συνεπείς και να σέβεστε 
τους όποιους κανονισμούς διέπουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας. 

 μετά από κάθε παρακολούθηση θα πρέπει να δώσετε στον/στην καθηγητή/τρια το 
έντυπο Β 02 για υπογραφή, 

 συνεχόμενα μαθήματα ή εργαστήρια υπολογίζονται ως μία διδακτική ώρα, 

 οφείλετε να παρακολουθήσετε δύο τουλάχιστον διαφορετικούς καθηγητές σε δύο 
τουλάχιστον διαφορετικά μαθήματα συναφή με την ειδικότητά σας. 

 
 
Πτυχιακή διδασκαλία 
Για την επιτυχή πραγματοποίηση της πτυχιακής διδασκαλίας θα πρέπει να: 

 προγραμματίσετε τη διδασκαλία, για συγκεκριμένη ενότητα σε συνεννόηση με τον 
καθηγητή/τρια της τάξης, 

 καταθέσετε στο Γραφείο ΠΑΔ το ορθά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο «Δελτίο 
Δήλωσης Πτυχιακής Διδασκαλίας» (Εξ ΠΑΔ-03) τρεις τουλάχιστον μέρες νωρίτερα 
από την ημερομηνία πραγματοποίησης της διδασκαλίας,  

 πραγματοποιήσετε τη διδασκαλία σε τάξεις που έχετε ήδη παρακολουθήσει και να 
οργανώσετε τη διδασκαλία σας με άξονα το συγκεκριμένο μαθησιακό περιβάλλον, 

 ετοιμάσετε έντυπο δόμησης (ΑΒ 01) όπως και όλα τα υλικά και μέσα που κρίνετε 
απαραίτητα τα οποία πρέπει να τα παραδώσετε στον/στην  καθηγητή/τρια που θα 
σας εποπτεύσει, πριν την έναρξη της διδασκαλίας και να τα παραλάβετε 
υπογεγραμμένα, με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας, 

 συμπληρώσετε με τα στοιχεία σας το δελτίο αξιολόγησης (ΠΑΔ-07) το οποίο θα 
συμπληρωθεί και θα υπογραφεί από τον εκπαιδευτικό-επόπτη σας, 

 το υπογεγραμμένο έντυπο δόμησης και το δελτίο αξιολόγησης θα το παραλάβετε 
σε κλειστό φάκελο από τον εκπαιδευτικό-επόπτη ή τον Διευθυντή του Σχολείου και 
μαζί με το αντίστοιχο υλικό θα το παραδώσετε στο Γραφείο ΠΑΔ καθώς και τα 
έντυπα δόμησης και το υλικό των δύο προκαταρκτικών διδασκαλιών. 
 

Γραμματεία ΕΠΠΑΙΚ 
 


