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Ηράκλειο, 03-10-2017
Αρ. Πρωτ.: 629

Προς:
Γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ Περιφ. Ενοτ.
Ηρακλείου και περιοχής Σητείας,
επιστημονικής ευθύνης Γ. Ι. Χατζηδάκη
Κοινοποίηση:
- Προϊστάμενο ΕΠΚ Δ/θμιας Εκπ/σης
-ΠΔΕ Κρήτης
-ΔΔΕ Ηρακλείου
-ΔΔΕ Λασιθίου
- Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή ΘΤΕ
-1ο και 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου
- Όλα τα σχολεία Περιφ. Ενότ.
Ηρακλείου (δια μέσου της ΔΔΕ
Ηρακλείου)

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση φοιτητών το σχολικό
έτος 2017-18».

Αγαπητοί συνάδελφοι
Κατά το 1ο εξάμηνο (Χειμερινό) της φετινής ακαδημαϊκής χρονιάς, θα συνεχιστεί η
πρακτική άσκηση φοιτητών σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στα πλαίσια του
διατμηματικού προγράμματος για την απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής
επάρκειας της σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Οι φοιτητές που δικαιούνται να λάβουν μέρος στη πρακτική άσκηση είναι περίπου 35
και κυρίως προέρχονται από τα τμήματα Φυσικής Χημείας και Βιολογίας (Οι φοιτητές Φυσικής
είναι λιγότεροι αλλά είναι πιθανό να προστεθούν μερικοί ακόμη).
Κάθε εκπαιδευτικός αναλαμβάνει την επίβλεψη ενός φοιτητή κατά προτίμηση της ίδιας
ειδικότητας. Αν υπάρξει ανάγκη: α) ένας εκπαιδευτικός που διδάσκει μαθήματα σε δεύτερη
ανάθεση μπορεί να επιβλέψει φοιτητή διαφορετικής ειδικότητας, β) ένας εκπαιδευτικός μπορεί
να αναλάβει εφόσον το θελήσει και δεύτερο φοιτητή.
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής: α) παρακολουθεί μαθήματα από
τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό (τουλάχιστον 20 διδασκαλίες), β) συμμετέχει στο σχεδιασμό και
την υλοποίηση τυχόν εργαστηριακών ασκήσεων, γ) σχεδιάζει και υλοποιεί διδασκαλίες υπό
τη καθοδήγηση του διδάσκοντος (τουλάχιστον 2 διδασκαλίες), δ) συμμετέχει προαιρετικά σε

εξωδιδακτικές εργασίες. Ο φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα και από άλλον
εκπαιδευτικό που θα συμφωνούσε σ’ αυτό. Ο διδάσκων μετά το τέλος της διαδικασίας, απαντά
σε ερωτηματολόγιο και αξιολογεί τον φοιτητή. Το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της
διαδικασίας προσδιορίζεται μέχρι και τον Δεκέμβριο 2017.
Παρακαλούνται οι διευθυντές να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς ΠΕ04
του σχολείου τους. Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα
αναλαμβάνοντας την επίβλεψη φοιτητή μπορούν αφού ενημερώσουν το διευθυντή του
σχολείου να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα στην διεύθυνση:
https://goo.gl/forms/MBrmTS5HdO5VlgLd2 μέχρι και τη Τρίτη 10-10-2017.
Θα υπάρξει προσπάθεια για συμμετοχή και σχολείων της επαρχίας. Η τελική επιλογή θα
γίνει λαμβάνοντας υπόψη την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευτικούς και τις
προτιμήσεις των φοιτητών σύμφωνα και με τις δυνατότητες μετακίνησης τους.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Γεώργιος Ι. Χατζηδάκης
Σχολικός Σύμβουλος
κλάδου ΠΕ04 Ηρακλείου

