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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΤΗΣ Β΄ ΚΑΙ ΤΗΣ Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

Λαμβάνοντας υπόψη α) την νεότερη κοινή υπουργική απόφαση (Δ1α/ΓΠ.οικ.28237, ΦΕΚ Β΄ 1699, 

5/5/2020) για παράταση της αναστολής λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών έως την 31η Μαΐου 

2020, β) τις οδηγίες του αρμόδιου υφυπουργού για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (έγγραφο με αρ. 

πρωτ. 215/11.05.2020), γ) τις κατευθύνσεις από την κεντρική διοίκηση του ΔΠΘ για ολοκλήρωση του 

ακαδημαϊκού εαρινού εξαμήνου, καθώς και δ) την σχετική ανακοίνωση του ΠΤΔΕ (11/5/2020), η ομάδα 

της πρακτικής άσκησης επεξεργάστηκε εναλλακτικές δυνατότητες για την ολοκλήρωση της πρακτικής 

άσκησης του ογδόου εξαμήνου («Πρακτική Άσκηση ΙΙ»), με την μικρότερη δυνατή απόκλιση από τα 

προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και τον προβλεπόμενο φόρτο εργασίας βάσει πιστωτικών 

μονάδων (ECTS). Οι δυνατότητες αυτές παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω.   

Το θεωρητικό μέρος του προγράμματος (σεμινάρια προετοιμασίας των ωριαίων διδασκαλιών και της 

εβδομαδιαίας διδασκαλίας) θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, όπως όλα τα υπόλοιπα μαθήματα του 

εαρινού εξαμήνου, με χρήση της πλατφόρμας skype για επιχειρήσεις και με την γνωστή πλέον 

διαδικασία. 

Για το πρακτικό μέρος του προγράμματος (παρακολούθηση μαθημάτων, ωριαίες διδασκαλίες και 

εβδομαδιαία διδασκαλία στο σχολείο πρακτικής άσκησης), εφόσον αυτό δεν είναι πλέον δυνατόν να 

διεξαχθεί με την μορφή, το περιεχόμενο και την χρονική διάρκεια που προβλέπονται στο πρόγραμμα 

σπουδών, κρίθηκαν ως ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες οι παρακάτω εναλλακτικές δυνατότητες:  

Η παρακολούθηση μαθημάτων κατά την πρώτη ημέρα παρουσίας στο σχολείο πρακτικής άσκησης θα 

υποκατασταθεί από παρατήρηση και αξιολόγηση μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων της Εκπαιδευτικής 

Τηλεόρασης που προβάλλονται στο κανάλι της ΕΡΤ2. Θα προταθούν συγκεκριμένα μαθήματα ανά τάξη 

και θα δοθεί η δυνατότητα στον/στην φοιτητή/ρια να επιλέξει ορισμένα από αυτά. Η αξιολόγηση των 

μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων από τον φοιτητή/ρια θα γίνει με την βοήθεια ειδικού φύλλου που θα 

αναρτηθεί στην e-class. Τα φύλλα παρατήρησης και αξιολόγησης θα υποβληθούν από τον/την 

φοιτητή/ρια στην e-class και θα αξιολογηθούν από τον διδάσκοντα.   

Σε ό,τι αφορά τις ωριαίες διδασκαλίες στα μαθήματα Γλώσσα, Μαθηματικά και Μελέτη Περιβάλλοντος 

(για τους φοιτητές των τάξεων Α΄- Δ΄) ή Φυσικών (για τους φοιτητές των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄), ο σχεδιασμός 

των διδασκαλιών θα γίνει κανονικά, όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα, με συγκεκριμένα 

θέματα/ενότητες ανά τάξη που θα προταθούν από τον υπεύθυνο κάθε μαθήματος. Αντί της 

πραγματοποίησης των ωριαίων διδασκαλιών στο σχολείο, ο/η φοιτητής/ρια θα παρουσιάσει και θα 

υποστηρίξει το αρχικό σχέδιο διδασκαλίας στον υπεύθυνο του εκάστοτε μαθήματος και στους 

συμφοιτητές του και θα λάβει την σχετική ανατροφοδότηση από την συζήτηση που θα ακολουθεί. Στην 

συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη την προηγηθείσα ανατροφοδότηση, ο/η φοιτητής/ρια θα συντάξει το 

τελικό σχέδιο διδασκαλίας, το οποίο και θα υποβάλει στην e-class για αξιολόγηση από τον υπεύθυνο 



του μαθήματος. Η διαδικασία παρουσίασης-υποστήριξης και συζήτησης του αρχικού σχεδίου θα 

πραγματοποιείται εξ αποστάσεως, με χρήση της πλατφόρμας skype για επιχειρήσεις. 

Η εβδομαδιαία διδασκαλία θα υποκατασταθεί από την συμμετοχή του φοιτητή/ριας στην εξ 

αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία, ασύγχρονη ή/και σύγχρονη, σε συνεργασία με τον/την 

εκπαιδευτικό της τάξης και σύμφωνα με το τροποποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης. Στο πλαίσιο 

της ασύγχρονης εκπαίδευσης μία δυνατότητα θα ήταν π.χ. ο/η φοιτητής/ρια να επιλέγει (από έγκυρες 

πηγές) ή να δημιουργεί κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία ενός θέματος/ μιας ενότητας, 

το οποίο θα προτείνει στον εκπαιδευτικό για ένταξη και αξιοποίησή του στην διδακτική διαδικασία. Στο 

πλαίσιο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σε συνεργασία πάντα με τον εκπαιδευτικό της 

τάξης, θα μπορούσε ο φοιτητής να αναλάβει την προετοιμασία και την διεξαγωγή της διδασκαλίας 

μαθημάτων (επαναληπτικών ή νέων ενοτήτων), σύμφωνα με τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού. 

Οι παραπάνω προτάσεις είναι ενδεικτικές και θα μπορούσαν να εμπλουτιστούν με ιδέες τόσο από τον 

εκπαιδευτικό της τάξης όσο και από τον/την φοιτητή/ρια, με γνώμονα πάντα την κοινή παιδαγωγική 

ευθύνη και την διασφάλιση όσο το δυνατόν καλύτερων, υπό τις παρούσες συνθήκες, μαθησιακών 

αποτελεσμάτων για τους μαθητές. Σημειώνεται ότι η δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητών στην εξ 

αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία έχει διερευνηθεί. Σύμφωνα με προφορική επικοινωνία με τα 

σχολεία, η πρόταση φαίνεται να γίνεται αποδεκτή. Απαιτείται ωστόσο η επίσημη συναίνεση των 

εκπαιδευτικών. Για τον σκοπό αυτό έχει αποσταλεί σχετική επιστολή στα σχολεία και αναμένονται οι 

απαντήσεις έως το τέλος της εβδομάδας.  

Η υλοποίηση του προγράμματος εναλλακτικής «πρακτικής άσκησης» για τους/τις φοιτητές/ριες της Β΄ 

και της Γ΄ περιόδου προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο χρονικό διάστημα από 19 Μαΐου έως 19 Ιουνίου. 

Το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί με περισσότερες λεπτομέρειες από τον υπεύθυνο του μαθήματος στην 

πρώτη εξ αποστάσεως συνάντηση την επόμενη εβδομάδα, μετά από σχετική πρόσκληση μέσω e-class. 

Πολύ χρήσιμο θα ήταν οι φοιτητές/ριες της Γ΄ περιόδου να έχουν μελετήσει το περιεχόμενο του αρχείου 

στην e-class με το όνομα «1-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ», στο 

οποίο περιγράφεται το «κανονικό» πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης ΙΙ. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι/ες φοιτητές/ριες δεν πρόκειται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους 

με την λήξη του εαρινού εξαμήνου ή δεν θα ήθελαν να αποφοιτήσουν χωρίς να έχουν πραγματοποιήσει 

ουσιαστικά την πρακτική τους άσκηση στην σχολική τάξη, θα δοθεί η δυνατότητα στους/στις 

φοιτητές/ριες να επιλέξουν εάν επιθυμούν: α) να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο μάθημα 

«Πρακτική Άσκηση ΙΙ» έως το τέλος του τρέχοντος εαρινού εξαμήνου, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα 

εναλλακτικής «πρακτικής άσκησης», ή β) να παρακολουθήσουν μόνο το θεωρητικό μέρος του 

προγράμματος κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο και να πραγματοποιήσουν το πρακτικό μέρος 

(παρακολούθηση μαθημάτων, ωριαίες διδασκαλίες και εβδομαδιαία διδασκαλία), καλώς εχόντων των 

πραγμάτων, στο σχολείο, τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του επόμενου χειμερινού εξαμήνου, 

ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις τους έγκαιρα πριν από την ορκωμοσία του Νοεμβρίου 2020.  

Καλούνται όλοι οι φοιτητές/ριες της Β΄ και της Γ΄ περιόδου να δηλώσουν τον τρόπο με τον οποίο 

επιθυμούν να ολοκληρώσουν την «Πρακτική Άσκηση ΙΙ» στον σύνδεσμο 

https://forms.gle/fvmjZDWjYukN7HNt5 έως και την Κυριακή 17/05/2020. Θα ακολουθήσει η 

κοινοποίηση των καταστάσεων των συμμετεχόντων στην e-class. 

Υπενθυμίζεται ότι φοιτητές/ριες που δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους στην Πρακτική 

Άσκηση Ι (παράδοση φύλλων εργασίας και τελικής εργασίας) δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο 

πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης ΙΙ. Οι εν λόγω φοιτητές/ριες έχουν ειδοποιηθεί μέσω του 

πανεπιστημιακού e-mail τους.  

 

Δημήτριος Θεοδώρου 

Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης 

https://forms.gle/fvmjZDWjYukN7HNt5

