
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

• Στο χειμερινό εξάμηνο, οι φοιτητές συνεννοούνται μεταξύ τους και κάνουν από κοινού ένα τηλεφώνημα (κατά 
προτίμηση 8.30-9.00 π.μ.) στο νηπιαγωγείο, για να προσδιοριστεί η ημέρα και ώρα της πρώτης επίσκεψής τους, 
με στόχο τη γνωριμία τους με τους εκπαιδευτικούς, την ενημέρωσή τους για την τάξη, τα παιδιά που φοιτούν 
κλπ. Τηλεφώνημα υπενθύμισης στις νηπιαγωγούς γίνεται από τους φοιτητές και κατά την εβδομάδα πρακτικής 
του εαρινού εξαμήνου. 

• Εάν κάποια/ος φοιτήτρια/ής δεν εντοπίσει το όνομά του στις λίστες των νηπιαγωγείων θα πρέπει να 
επικοινωνήσει άμεσα με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. 

• Όλα τα πρωτότυπα έντυπα φυλάσσονται από τους φοιτητές και προσκομίζονται για έλεγχο στο τέλος του 
εξαμήνου και σε ημερομηνία που ορίζεται από τους διδάσκοντες. 

• Το παρουσιολόγιο αναρτάται στο e-class και κατατίθεται πλήρως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και 
σφραγισμένο στο τέλος του εξαμήνου και σε ημερομηνία που ορίζεται από τους διδάσκοντες (κρατείστε 
αντίγραφο). 

• Όσοι φοιτητές πρόκειται να μετακινηθούν με πρόγραμμα Erasmus (studies ή placement) θα πρέπει να το 
δηλώνουν άμεσα. 

• Η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές του ΤΕΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών επιτρέπεται 
ΜΟΝΟ σε νηπιαγωγεία της περιοχής των Πατρών, όπως αυτά ορίζονται από τον νόμο. 
 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

• Οι φοιτητές/τριες έχουν πάντα μαζί τους τη φοιτητική τους ταυτότητα όταν είναι στα νηπιαγωγεία. 

• Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να τηρούν το ωράριο της πρωινής λειτουργίας του νηπιαγωγείου αυστηρά 
(προσέλευση στις 8.15 και αποχώρηση στις 13.00). Στο νηπιαγωγείο δεν υπάρχει διάλειμμα για τους ενήλικες 
αφού διαρκώς διευκολύνουν τα παιδιά ή/και ασχολούνται με την εκπαίδευσή τους. 

• Οι ημερομηνίες επίσκεψης στα σχολεία προκαθορίζονται και δεν δύνανται να αλλάξουν. Αν προκύψει 
σημαντικός λόγος αδυναμίας παρουσίας, τότε ενημερώνεται άμεσα το σχολείο και η διδάσκουσα. Η νηπιαγωγός 
ορίζει την ημέρα αναπλήρωσης κατόπιν συνεννόησης με τις φοιτήτριες. Η αλλαγή της ημέρας αφορά και τους 
δύο φοιτητές/τριες. 

• Όταν η ημέρα επίσκεψης των φοιτητριών στο σχολείο συμπίπτει με κάποια μετακίνηση των μαθητών του 
σχολείου (π.χ. εκδρομή) ή με περίσταση μη λειτουργίας του σχολείου (π.χ. εκλογές του συλλόγου), τότε η ημέρα 
πρακτικής μεταφέρεται, κατόπιν συνεννόησης με τη νηπιαγωγό. Οι φοιτήτριες δεν συμμετέχουν σε 
οποιαδήποτε μετακίνηση των μαθητών. 

• Δεν επιτρέπεται η φωτογράφηση των παιδιών στο νηπιαγωγείο με οποιονδήποτε τρόπο (ακόμα και με κάλυψη 
του προσώπου τους). Συνίσταται η φωτογράφηση των έργων ή υλικών/κατασκευών που αφορούν ή έχουν 
παραχθεί από τη διδασκαλία και η υποβολή τους ως συνοδευτικό υλικό των εντύπων καταγραφής 
δραστηριοτήτων. 
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