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1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Το μάθημα «Πρακτική Διδακτικής-ΣΘΤΕ203 » κατηγορίας Γ3, προσφέρεται και τα δύο εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 

και περιλαμβάνει δύο φάσεις.  

 

Για το Εαρινό εξάμηνο 2023 

 

Η Α’ φάση του μαθήματος περιλαμβάνει εξ αποστάσεως μαθήματα μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ και θα ξεκινήσει την 

Παρασκευή 10-2-2023 από 15:00-18:00. Η διάρκεια της Α’ φάσης είναι 5 εβδομάδες. Το link στο ΖΟΟΜ θα ανακοινωθεί στην 

ιστοσελίδα του μαθήματος την Πέμπτη 9-2-2023. 

 

Η Β’ φάση θα ξεκινήσει στις αρχές Μαρτίου 2023 σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στο μάθημα και περιλαμβάνει κυρίως 

πρακτική άσκηση δια ζώσης σε σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Υπάρχει δυνατότητα να γίνει σε οποιοδήποτε σχολείο 

στην Ελλάδα ή σε Ελληνικό σχολείο του εξωτερικού με τη σύμφωνη γνώμη του/ης διευθυντή/τριας του σχολείου. 

Για την παρακολούθηση του μαθήματος απαιτείται εγγραφή στον ιστότοπο του elearn: 

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=4076 όπου θα γίνονται οι αναρτήσεις των διαλέξεων, του υλικού και οι ανακοινώσεις του 

μαθήματος.  

mailto:gchatzidakis@uoc.gr
mailto:chaniotakis@uoc.gr
https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=4076
https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=4076


Η εγγραφή στο elearn δεν ισοδυναμεί με δήλωση-συμμετοχή στο μάθημα.  

Για τη δήλωση του μαθήματος στο eduportal είναι υποχρεωτική η παρουσία (διαδικτυακή) στο πρώτο μάθημα (10-2-2023) με 

δυνατότητα το πολύ μιας απουσίας κατά την Α’ φάση.  

Οι απόφοιτοι (πτυχιούχοι) μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα μόνο εφόσον έχουν κάνει αίτηση εισαγωγής στο ΠΠΔΕ και η 

αίτηση τους έχει γίνει δεκτή από τη Επιτροπή Ακαδημαϊκού Συντονισμού.  

Σημαντικό: Δεν μπορούν να συμμετέχουν όσοι δεν έχουν κάνει αίτηση για εισαγωγή τους στο ΠΠΔΕ και παίρνουν πτυχίο το Μάρτιο 

του 2023. 

Επίσης για τη συμμετοχή στο μάθημα είναι προαπαιτούμενο ένα μάθημα κατηγορίας Γ1. 

Οι συμμετοχές θα οριστικοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ενδιαφερομένων και τις παρακάτω προϋποθέσεις με 

σειρά προτεραιότητας: 

1. Απόφοιτοι ΣΘΕΤΕ που οφείλουν μόνο την πρακτική της διδακτικής 

2. Προπτυχιακοί ΣΘΕΤΕ που οφείλουν μόνο την πρακτική της διδακτικής 

3. Απόφοιτοι ΣΘΕΤΕ που έχουν περάσει 4 μαθήματα Α, Β 

4. Προπτυχιακοί ΣΘΕΤΕ που έχουν περάσει 4 μαθήματα Α, Β 

5. Απόφοιτοι και φοιτητές με μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου ή μεγαλύτερο ΜΟ βαθμολογίας. 

6. Φοιτητές με το μεγαλύτερο έτος σπουδών. 

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα παρακαλούμε να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις της ΣΘΕΤΕ και τις 

ανακοινώσεις στο elearn. 

 

Η επικοινωνία με τους φοιτητές θα γίνεται μέσω της  ιστοσελίδας του μαθήματος και αποκλειστικά με τα ιδρυματικά τους email. 

Ώρες γραφείου: Δευτέρα και Τετάρτη 11:30-14:00 (γραφείο Γ221γ κτίριο Βιολογίας). 

 
Οι διδάσκοντες 
 

 


