ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών υφίσταται στο Τμήμα από της ιδρύσεως του (βλ. Οδηγό
Σπουδών 2017-18, σσ. 39-41). Αποτελεί αναπόσπαστο και υποχρεωτικό μέρος του Προγράμματος Σπουδών
του Τμήματος. Στόχος της πρακτικής άσκησης αποτελεί η εξοικείωση του φοιτητή/τριας με τη σχολική
πραγματικότητα και την επιτυχής αντιμετώπιση των προβλημάτων και των θεμάτων που αφορούν την
παιδαγωγική και διδακτική θεωρία και πράξη από διαφορετικές οπτικές γωνίες: τη σκοπιά του απλού
παρατηρητή, του συστηματικού παρατηρητή και του μετόχου.
Αναλυτικότερα:
Η πρακτική άσκηση στοχεύει:
1. στην επαφή του/της φοιτητή/τριας με τη σχολική ζωή και στην προβληματική της παιδαγωγικής και
διδακτικής διαδικασίας ως φαινόμενο δυναμικό,
2. στη συστηματική εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών παρατήρησης της διδασκαλίας με ιδιαίτερη έμφαση
στη δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών,
3. στην άσκησή τους στο σχεδιασμό και γενικά στις διαδικασίες οργάνωσης της διδασκαλίας και
4. στην άσκηση των φοιτητών/τριών στη διεξαγωγή και αξιολόγηση της διδασκαλίας.
Ειδικότερα, και σύμφωνα με όσα αναγράφονται στον Οδηγό Σπουδών:
Οι πρακτικές ασκήσεις είναι υποχρεωτικές για όλους τους/τις φοιτητές/ριες. Οι πρακτικές ασκήσεις
διεξάγονται στο Πανεπιστήμιο και σε σχολεία της ευρύτερης περιοχής των Iωαννίνων. Kατά την επιλογή των
σχολείων καταβάλλεται προσπάθεια να εμφανίζουν αυτά αντιπροσωπευτική ποικιλία από άποψη
οργανικής δομής (1/θέσια, 2/θέσια, πολυθέσια) και κοινωνικοπολιτισμικής υποδομής.
Στον πανεπιστημιακό χώρο οι ασκήσεις περιλαμβάνουν δειγματικές διδασκαλίες, εργαστηριακές εργασίες,
παρατήρηση - ανάλυση - συζήτηση μαγνητοσκοπημένων διδασκαλιών κ.ά.
H πρακτική εξάσκηση στα σχολεία συνδέεται με παρακολούθηση των μαθημάτων και με διεξαγωγή
διδασκαλιών εκ μέρους των φοιτητών/ριών. Πριν από την έναρξη των πρακτικών ασκήσεων οι φοιτητές/ριες
ενημερώνονται συστηματικά σε γνωστικό, μεθοδολογικό, διδακτικό επίπεδο και σε θέματα πρακτικής.
H διάρκεια των ασκήσεων στα σχολεία είναι τρεις (3) εβδομάδες ανά εξάμηνο. Kατά την πρώτη εβδομάδα
οι φοιτητές/ριες, ανά δύο σε κάθε Tμήμα, παρακολουθούν όλα τα μαθήματα του σχολικού προγράμματος
και συμμετέχουν στις δραστηριότητες της σχολικής ζωής. Kατά τη δεύτερη και τρίτη εβδομάδα
αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή διδασκαλιών στα μαθήματα που συνδέονται με τα αντικείμενα που
διδάσκονται το αντίστοιχο εξάμηνο στο Πανεπιστήμιο (π.χ. Mαθηματικά, Γλώσσα, Γεωγραφία κ.λπ.). Oι
υποχρεωτικές διδασκαλίες ανά αντικείμενο είναι κατά κανόνα δύο, μπορεί όμως να τροποποιείται ανάλογα
με τη φύση του μαθήματος και τις απαιτήσεις του/της διδάσκοντα/ουσας. Κατά το H (8ο) εξάμηνο οι
φοιτητές/ριες αναλαμβάνουν υποχρεωτικά για μία εβδομάδα, με τη συνδρομή του/της διδάσκοντα/ουσας,
την επιμέλεια και διδασκαλία όλων των μαθημάτων μιας τάξης του Δημοτικού σχολείου. H ευθύνη της
οργάνωσης και της διεξαγωγής των πρακτικών ασκήσεων ανήκει στο Tμήμα και ειδικότερα στους/στις
διδάσκοντες/ουσες εκείνους/ες που από τη φύση της ειδικότητας και του αντικειμένου που θεραπεύουν
εμπλέκονται σ’ αυτές (διδακτικοί λόγοι).
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου την οργάνωση και τη διδασκαλία των
μαθημάτων της συγκεκριμένης και μόνον τάξης που έχουν επιλέξει στο σχολείο και διδάσκουν όλα τα
μαθήματα που διδάσκει ο/η δάσκαλος/α της τάξης κανονικά. O/Η δάσκαλος/α της τάξης παρίσταται κατά
την πραγματοποίηση της διδασκαλίας, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για συζήτηση και εμβάθυνση σε
διδακτικές πρακτικές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν και ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών με
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τους/τις ασκούμενους/ες. Επισκέπτονται το σχολείο λίγες μέρες νωρίτερα από την ημερομηνία έναρξης της
πρακτικής άσκησης, ώστε να ενημερωθούν από το/τη δάσκαλο/α της τάξης. Όσοι/ες φοιτητές/ριες δεν
έλθουν σε συνεννόηση εγκαίρως με τους/τις εκπαιδευτικούς στο σχολείο επιλογής τους, δε θα μπορέσουν
να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση.
Η επιλογή των σχολείων από τους/τις φοιτητές/ριες γίνεται με ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα.
Online Σύστημα Δηλώσεων Σχολείων για τις πρακτικές ασκήσεις
Το online σύστημα δηλώσεων σχολείων για τις πρακτικές ασκήσεις έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη
διευκόλυνση της διαδικασίας επιλογής σχολείου που θα εκπονηθεί η πρακτική άσκηση. Το σύστημα αυτό
αποτελεί έναν αυτοματοποιημένο τρόπο οργάνωσης των πρακτικών ασκήσεων και είναι προσβάσιμο από
οποιοδήποτε υπολογιστή ή κινητή συσκευή διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο και είναι διαθέσιμο στη
διεύθυνση: http://195.251.193.163/diloseis
Tα υπεύθυνα για τις πρακτικές ασκήσεις μέλη Δ.E.Π. καθορίζουν από κοινού τον τρόπο διεξαγωγής και
ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής του όλου προγράμματος. Aποτελούν, επίσης, τους συνδέσμους του
Tμήματος με τα αρμόδια όργανα του σχολικού θεσμού (προϊσταμένους, σχολικούς συμβούλους,
διευθυντές, διδακτικό προσωπικό σχολείων) και καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την προώθηση της
συνεργασίας μεταξύ του Tμήματος και των παραπάνω φορέων. Tα μέλη Δ.E.Π. συνεπικουρούνται στο έργο
τους από τους/τις αποσπασμένους/ες, για το σκοπό αυτό στο Tμήμα, εκπαιδευτικούς εφόσον
αποσπαστούν. Σε αντίθετη περίπτωση, το ρόλο αυτό αναλαμβάνουν επικουρικά οι εκπαιδευτικοί της τάξης.
Στις υποχρεώσεις των φοιτητών/ριών συμπεριλαμβάνονται η ανελλιπής συμμετοχή στις πρακτικές ασκήσεις
και η έγκαιρη παράδοση στον/στην υπεύθυνο/η διδάσκοντα/ουσα των σχεδίων διδασκαλίας, σχεδίων
παρατήρησης διδασκαλίας ή άλλης μορφής εργασίας που τους έχει ανατεθεί.
Oι φοιτητές/ριες που δεν έχουν συμπληρώσει τις υποχρεώσεις τους δε γίνονται δεκτοί/ές στις εξετάσεις του
αντίστοιχου μαθήματος.
Με απόφαση της Γ.Σ. 366/15.03.2006 φοιτητές/ριες οι οποίοι/ες εξετάστηκαν και απέτυχαν σε μάθημα το
οποίο συνοδεύεται από πρακτικές ασκήσεις δεν χρειάζεται να τις επαναλάβουν.
Με το πέρας των πρακτικών ασκήσεων του Μαΐου του 4ου έτους, οι φοιτητές/ριες παραλαμβάνουν σχετική
βεβαίωση από το σχολείο στο οποίο δίδαξαν, την οποία καταθέτουν υποχρεωτικά στη γραμματεία μαζί με
τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις στη διάρκεια
του έτους από την ιστοσελίδα του Τμήματος. Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική και ξεκινά στο Δ (4ο)
εξάμηνο με παρακολουθήσεις από τους/τις φοιτητές/ριες διδασκαλιών επί μία εβδομάδα στα
συνεργαζόμενα με την Πρακτική Άσκηση Δημοτικά Σχολεία του νομού Ιωαννίνων.
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