
Σχολεία Πρακτικής Άσκησης (*) 
 

 
Αρσάκεια Δημοτικά Σχολεία Ψυχικού  
Αρσάκη 1, 154 52, Παλαιό Ψυχικό 
http://www.arsakeio.gr/gr/psychico/psychico-elementary-a 
 
 
Σύγχρονη Σχολή Αυγουλέα – Λιναρδάτου (Δημοτικό) 
Αρκαδίου 63-65 & Λυκούργου,  
12132, Περιστέρι 
http://www.avgouleaschool.gr   
 
 
26ο και 29ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών  
Ιωάννη Μελισσανίδη και Φανής Χαλκιά,  
Ολυμπιακό Χωριό,  136 77 Αχαρνές 
http://www.ovs.gr 
 
 
Ελληνογαλλική Σχολή Saint Joseph (Δημοτικό) 
Π. Ράλλη 2  
151 21 Πεύκη  
http://www.stjoseph.gr 
 
 
Ελληνογερμανική Αγωγή (Δημοτικό) 
 Οδός Δημητρίου Παναγέα 
 153 51, Παλλήνη 
 http://www.ea.gr 
 
 
Νέα Γενιά Ζηρίδη (Δημοτικό) 
Χριστούπολη, 
190 04, Σπάτα 
http://www.ziridis.gr 
 
 
Κολλέγιο Αθηνών (Δημοτικό)  
153 51, Κάντζα Αττικής 
http://www.haef.gr/Schools/AthensCollege/PrimaryAthens/Organisation    
 
 
Σχολή Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου (Δημοτικό) 
Ν. Μίληση 3,  
153 51, Παλλήνη 
http://impanagiotopoulos.gr 
 

 
(*) Δεδομένου ότι  οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός μας πρακτικές ασκήσεις γίνονται σε 

δημόσια –και κυρίως στα Πρότυπα Πειραματικά– σχολεία, για την επιδοτούμενη πρακτική προτείνονται κυρίως 
ιδιωτικά σχολεία (ως «πιθανά εργασιακά περιβάλλοντα» των φοιτητών στο μέλλον) καθώς και τα δημόσια σχολεία 
Αχαρνών (26ο και 29ο) τα οποία έχουν ανακηρυχθεί ως σχολεία «Mentor» (μεταξύ 80 περίπου σχολείων σε όλο τον 
κόσμο) και στα οποία εφαρμόζονται επίσης καινοτόμες δράσεις και τεχνολογίες (όπως αυτές που εφαρμόζονται 
στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία).     



 
Ερωτήματα για πληροφορίες και διευκρινίσεις θα απευθύνονται μόνο προσωπικά κάθε Τετάρτη και 
Παρασκευή 12:00-14:00 ή Πέμπτη 17:30-18:30 στον 4ο όροφο, γραφείο 2 (κα Γκικοπούλου) ή 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: gikopoulou@gmail.com (κάθε μήνυμα που αφορά στην Πρακτική 
Άσκηση θα πρέπει να έχει ως θέμα «Πρακτική Άσκηση» για να ελέγχεται κατά προτεραιότητα).   
Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για τηλεφωνική επικοινωνία, παρά μόνο ηλεκτρονική ή 
προσωπική. Μην απευθύνεστε τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά απευθείας στα σχολεία. Πληροφορίες 
και χάρτες για την πρόσβαση των φοιτητών/τριών στα σχολεία υπάρχουν στους διαδικτυακούς 
τόπους των σχολείων.  
 
 
Στον αναρτημένο κατάλογο των προτεινόμενων σχολείων για την πρακτική άσκηση των 
φοιτητών/τριων του ΠΤΔΕ προστέθηκε ένα ακόμη σχολείο. Οι φοιτητές/τριες που έχουν ήδη 
καταθέσει αίτηση και επιθυμούν να συμπεριλάβουν και αυτό το σχολείο στην αίτησή τους μπορούν 
να στείλουν μήνυμα στο gikopoulou@gmail.com δηλώνοντας το ονοματεπώνυμό τους και το 
σχολείο ή να περάσουν προσωπικά από το γραφείο 2 και να το συμπληρώσουν στην αίτησή τους.  
 
 
 

 
 
 


