
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

H πρακτική άσκηση των φοιτητών/ριών είναι σημαντική και απαραίτητη διότι παρέχει τη δυνατότητα 
συνδυασμού της θεωρίας με την πράξη κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. 
Η πρακτική άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο και υποχρεωτικό μέρος του Προγράμματος Σπουδών. Οι 
στόχοι της πρακτικής άσκησης είναι ο/η φοιτητής/τρια να εξοικειωθεί με τη σχολική πραγματικότητα 
και να αντιμετωπίσει τα δεδομένα της παιδαγωγικής και διδακτικής θεωρίας και πράξης, που 
προσεγγίζονται από διαφορετικές επιστημονικές θεωρητικές τεκμηριώσεις. 
 
Ειδικότερα η πρακτική άσκηση αποσκοπεί: 
 
1. Στην επαφή του/της φοιτητή/ριας με τα δεδομένα και τις απαιτήσεις της παιδαγωγικής και 
διδακτικής διαδικασίας ως φαινόμενο δυναμικό, καθώς και με τα δεδομένα της σχολικής ζωής. 
 
2. Στη συστηματική προσέγγιση και αξιοποίηση των διδακτικών μεθόδων και τεχνικών στη 
διδασκαλία τόσο για την επίτευξη μάθησης όσο και της αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού - 
μαθητών/τριών, αλλά και μεταξύ μαθητών/ριών. 
 
3. Στην άσκηση για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της διδασκαλίας. 
 
Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για όλους τους/τις φοιτητές/τριες και διεξάγονται τόσο στο 
Πανεπιστήμιο σε επίπεδο προετοιμασίας όσο και σε Δημοτικά σχολεία του νομού Ιωαννίνων. 
 
Στον πανεπιστημιακό χώρο η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει ανάλυση διδασκαλιών, εργαστηριακές 
εφαρμογές, παρατήρηση - συζήτηση και επεξεργασία των επιμέρους δεδομένων της διδασκαλίας. 
 
H πρακτική εξάσκηση στα Δημοτικά σχολεία συνδέεται με παρακολούθηση των μαθημάτων και με 
διεξαγωγή διδασκαλιών εκ μέρους των φοιτητών/τριών. 
Πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται συστηματικά σε 
γνωστικό, μεθοδολογικό, διδακτικό επίπεδο, καθώς και σε οργανωτικά ζητήματα της πρακτικής 
άσκησης. 
 
H διάρκεια της πρακτικής άσκησης στα Δημοτικά σχολεία κλιμακώνεται οργανωτικά με την πρόοδο 
των εξαμήνων φοίτησης και δομείται ως ακολούθως: 
 

 



 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Η 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΣΧΕΤΙΚΩΝ 
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

Δ (4ο) Οι φοιτητές 
παρακολουθούν 
διδασκαλίες σε 

Δημοτικά Σχολεία 
επί μία (1) 

συνεχόμενη  
εβδομάδα 

Μία (1) συλλογική 
βεβαίωση, η οποία 

κατατίθεται από κάθε Δημοτικό 
Σχολείο, το οποίο 

υποδέχεται  φοιτητές/ τριες. Στη 
βεβαίωση αυτή υπογράφει ο/η 

κάθε φοιτητής/τρια για κάθε 
ημέρα παρακολούθησης. 

Η βεβαίωση αυτή 
αποστέλλεται 

υπογεγραμμένη από το/ τη 
Διευθυντή/ντρια κάθε σχολείου 
στο Συντονιστή των Πρακτικών  

Ασκήσεων του Τμήματος. 

Εισαγωγή στη Διδακτική 
Θεώρηση 

 
Η πρακτική 

βαθμολογείται στο 
πλαίσιο του μαθήματος. 

Συντονιστής/ρια 
των Πρακτικών 
Ασκήσεων του 

Τμήματος 

* Η επιλογή του σχολείου υλοποίησης γίνεται από τους/τις φοιτητές/τριες με τη χρήση του ηλεκτρονικού 
συστήματος, που δημιούργησε και αξιοποιεί το Τμήμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ 
ΟΠΟΙΟ 

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Η 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΑΣΚΗΣΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΣΧΕΤΙΚΩΝ 
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

Ε (5ο) Οι φοιτητές 
παρακολουθούν 

διδασκαλίες σε Δημοτικά 
Σχολεία πέντε (5) ημερών 
οι οποίες εκτείνονται σε 

πέντε εβδομάδες. 
(Μία ημέρα ανά 

εβδομάδα σε κυλιόμενη 
βάση: 

1η εβδομάδα → Δευτέρα 
2η εβδομάδα → Τρίτη 

3η εβδομάδα → Τετάρτη 
4η εβδομάδα → Πέμπτη 

5η εβδομάδα → 
Παρασκευή) 

Μία (1) συλλογική 
βεβαίωση, η οποία 

κατατίθεται από κάθε Δημοτικό 
Σχολείο, το οποίο 

υποδέχεται  φοιτητές/ τριες. 
Στη βεβαίωση αυτή υπογράφει 

ο/η κάθε φοιτητής/τρια για 
κάθε ημέρα παρακολούθησης. 

Η βεβαίωση αυτή 
αποστέλλεται 

υπογεγραμμένη από το/ τη 
Διευθυντή/ντρια κάθε σχολείου 
στο Συντονιστή των Πρακτικών  

Ασκήσεων του Τμήματος. 

Σχολική 
Πρακτική Ι 

 
Η πρακτική 

βαθμολογείται 
στο πλαίσιο του 

μαθήματος 

Συντονιστής/ρια 
των Πρακτικών 
Ασκήσεων του 

Τμήματος 
 
 

* Η επιλογή του σχολείου υλοποίησης γίνεται από τους/τις φοιτητές/τριες με τη χρήση του ηλεκτρονικού 
συστήματος, που δημιούργησε και αξιοποιεί το Τμήμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ 
ΟΠΟΙΟ 

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Η 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΑΣΚΗΣΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΣΧΕΤΙΚΩΝ 
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΣΤ (6ο) Οι φοιτητές 
παρακολουθούν 

διδασκαλίες σε Δημοτικά 
Σχολεία για μία (1) 

εβδομάδα. 
 

1. Τις τρεις (3) ημέρες → 
παρακολουθούν 

διδασκαλία 
 

2. Την 4η ή 5η μέρα → 
υλοποιούν μία (1) ωριαία 
διδασκαλία στο μάθημα 

των Μαθηματικών 

Μία (1) συλλογική 
βεβαίωση, η οποία 

κατατίθεται από κάθε 
Δημοτικό Σχολείο, το οποίο 

υποδέχεται  φοιτητές/ 
τριες. Στη βεβαίωση αυτή 

υπογράφει ο/η κάθε 
φοιτητής/τρια για κάθε 

ημέρα παρακολούθησης. 
Η βεβαίωση αυτή 

αποστέλλεται 
υπογεγραμμένη από το/ τη 

Διευθυντή/ντρια κάθε 
σχολείου στο Συντονιστή 

των Πρακτικών  
Ασκήσεων του Τμήματος. 

Διδακτική 
Μαθηματικών: 

πρακτική άσκηση 
 

Η πρακτική 
βαθμολογείται 
στο πλαίσιο του 

μαθήματος 

Συντονιστής/ρια των 
Πρακτικών Ασκήσεων 

του Τμήματος 
 

Ακολούθως αντίγραφα 
των 

βεβαιώσεων δίνονται 
στο/στη 

Διδάσκοντα/ουσα του 
μαθήματος 

* Η επιλογή του σχολείου υλοποίησης γίνεται από τους/τις φοιτητές/τριες με τη χρήση του ηλεκτρονικού 
συστήματος, που δημιούργησε και αξιοποιεί το Τμήμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ 
ΟΠΟΙΟ 

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Η 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΑΣΚΗΣΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΣΧΕΤΙΚΩΝ 
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

Ζ (7ο) Η πρακτική άσκηση 
υλοποιείται σε δύο (2) 

εβδομάδες: 
α) Την 1η  εβδομάδα → Οι 
φοιτητές  παρακολουθούν 
διδασκαλίες σε Δημοτικά 
Σχολεία επί μία (1) 
συνεχόμενη  εβδομάδα. 
β) Τη 2η εβδομάδα → Οι 
φοιτητές υλοποιούν τις 
ακόλουθες διδασκαλίες: 
1. Μία (1) δίωρη 
διδασκαλία στο μάθημα 
της Νεοελληνικής 
Γλώσσας στην Α΄ τάξη 
2. Μία (1) δίωρη 
διδασκαλία στο μάθημα 
της Νεοελληνικής 
Γλώσσας στην Ε΄ και ΣΤ΄ 
τάξη 
3. Μία (1) ωριαία 
διδασκαλία στο μάθημα 
της  Ιστορίας 
4. Μία (1) ωριαία 
διδασκαλία στο μάθημα 
των Φυσικών Επιστημών 

Δύο (2) συλλογικές 
βεβαιώσεις: μία 

παρακολούθησης 
διδασκαλιών και μία 

υλοποίησης διδασκαλιών. 
Οι βεβαιώσεις κατατίθενται 

από κάθε Δημοτικό 
Σχολείο, το οποίο 

υποδέχεται  φοιτητές/ 
τριες. Σε κάθε βεβαίωση 

υπογράφει ο/η κάθε 
φοιτητής/τρια για κάθε 

ημέρα παρακολούθησης 
και υλοποίησης 
διδασκαλιών. Οι 

βεβαιώσεις αποστέλλονται 
υπογεγραμμένες από το/ τη 

Διευθυντή/ντρια κάθε 
σχολείου στο Συντονιστή των 

Πρακτικών Ασκήσεων του 
Τμήματος 

1.Διδακτική 
Γλώσσας: 

Πρακτική Άσκηση 
 

2.Διδακτική 
Ιστορίας: 

Πρακτική Άσκηση 
 

3. Διδακτική 
Φυσικών 

επιστημών: 
Πρακτική 
άσκηση 

 
Η πρακτική 

βαθμολογείται 
στο πλαίσιο των 

μαθημάτων 

Συντονιστής/ρια των 
Πρακτικών 

Ασκήσεων του 
Τμήματος 

 
Ακολούθως 

αντίγραφα των 
βεβαιώσεων 

δίνονται στο/στη 
Διδάσκοντα/ουσα 

του κάθε 
μαθήματος 

* Η επιλογή του σχολείου υλοποίησης γίνεται από τους/τις φοιτητές/τριες με τη χρήση του ηλεκτρονικού 
συστήματος, που δημιούργησε και αξιοποιεί το Τμήμα. 

 

 



 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ 
ΟΠΟΙΟ 

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Η 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΑΣΚΗΣΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

Η (8ο) Οι φοιτητές υλοποιούν 
διδασκαλίες επί δύο (2) 

συνεχόμενες εβδομάδες σε 
όλα τα μαθήματα που 

διδάσκονται από τον/ την 
εκπαιδευτικό του 

Δημοτικού  Σχολείου 

Μία (1) ατομική 
βεβαίωση, 

την οποία έχει ευθύνη να 
παραλάβει ο/η 

κάθε φοιτητής/τρια 
υπογεγραμμένη από το/ 
τη Διευθυντή/ντρια κάθε 

σχολείου υλοποίησης 
διδασκαλιών 

Σχολική 
Πρακτική ΙΙ 

 
Η πρακτική 

βαθμολογείται 
στο πλαίσιο του 

μαθήματος 

Η ατομική βεβαίωση 
κατατίθεται υποχρεωτικά 

στη Γραμματεία του 
Τμήματος, ως βασικό 

αποδεικτικό υλοποίησης 
των πρακτικών 

ασκήσεων, για τη λήψη 
πτυχίου 

* Η επιλογή του σχολείου υλοποίησης γίνεται από τους/τις φοιτητές/τριες με τη χρήση του ηλεκτρονικού 
συστήματος, που δημιούργησε και αξιοποιεί το Τμήμα. 

 
 
Παρατηρήσεις/ επισημάνσεις: 

1. Γενικός/ή υπεύθυνος/η της πρακτικής άσκησης είναι ο/η εκάστοτε Συντονιστής/ρια Πρακτικών 

Ασκήσεων (μέλος ΔΕΠ) του Τμήματος. 

 

2. Το οργανωτικό και λειτουργικό μέρος της πρακτικής άσκησης συνεπικουρούν τα μέλη ΔΕΠ που 

διδάσκουν σχετικές διδακτικές επιμέρους γνωστικών αντικειμένων. 

 

3. Οι πρακτικές ασκήσεις εντάσσονται σε ακαδημαϊκά μαθήματα, αξιολογούνται και λαμβάνουν τα 

ECTS μαθήματος που προβλέπονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος. 

 

4. Σύνολο ακαδημαϊκών εβδομάδων υλοποίησης πρακτικής άσκησης: 11. 

Αναλυτικά: 

Δ (4ο) εξάμηνο: 1 ακαδημαϊκή εβδομάδα 

Ε (5ο) εξάμηνο: 5 ακαδημαϊκές εβδομάδες 

ΣΤ (6ο) εξάμηνο: 1 ακαδημαϊκή εβδομάδα 

Ζ (7ο) εξάμηνο: 2 ακαδημαϊκές εβδομάδες 

Η (8ο) εξάμηνο: 2 ακαδημαϊκές εβδομάδες 

 



5. Οι φοιτητές/τριες 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. 

 

6. O/Η εκπαιδευτικός της τάξης παρίσταται κατά την πραγματοποίηση των διδασκαλιών από τους 

φοιτητές/τριες, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για συζήτηση και εμβάθυνση σε διδακτικές 

πρακτικές, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν και ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών με τους/τις 

φοιτητές/τριες. 

 

7. Οι φοιτητές/τριες επισκέπτονται το σχολείο όπου θα υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση πριν 

την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης, ώστε να ενημερωθούν από τον/την εκπαιδευτικό 

της τάξης. 

 

8. Όσοι/ες φοιτητές/ριες δεν έλθουν σε συνεννόηση εγκαίρως με τους/τις εκπαιδευτικούς στο 

σχολείο επιλογής τους δεν πραγματοποιούν πρακτική άσκηση. 

 

9. Η επιλογή των σχολείων από τους/τις φοιτητές/ριες γίνεται με ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα Online 

Σύστημα Δηλώσεων Σχολείων για τις πρακτικές ασκήσεις. 

 

10. Online Σύστημα Δηλώσεων Σχολείων για τις πρακτικές ασκήσεις 

Το online σύστημα δηλώσεων σχολείων για την πρακτική άσκηση έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη 

διευκόλυνση της διαδικασίας επιλογής σχολείου από τους φοιτητές/τριες όπου 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: https://pms.ptde.uoi.gr 

 

 

11. Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν συμπληρώσει τις υποχρεώσεις τους δε γίνονται δεκτοί/ές στις 

εξετάσεις του αντίστοιχου μαθήματος που συνδέεται με την πρακτική άσκηση. 

 

12. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 366/15.03.2006 φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες 

εξετάστηκαν και απέτυχαν σε μάθημα το οποίο συνοδεύεται από πρακτική άσκηση δεν χρειάζεται να 

την επαναλάβουν. 

 

https://pms.ptde.uoi.gr/


13. Με το πέρας της πρακτικής άσκησης του Μαΐου του 4ου έτους, οι φοιτητές/τριες 

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. 

 


