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Άρθρο 1: Γενικές Διατάξεις 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργιάς του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) της Σχολής Επιστημών Αγωγής του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων περιλαμβάνει τη δομή, την οργάνωση και τους κανόνες λειτουργίας 
του Τμήματος όπως καταρτίστηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (699/11.12.2019) ο οποίος 
βασίζεται στην κείμενη νομοθεσία. 

 

Άρθρο 2: Σκοπός και στόχος του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

Αντικείμενο του ΠΠΣ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων είναι οι επιμέρους κλάδοι των Επιστήμων της Αγωγής, καλύπτοντας τόσο το 
θεωρητικό όσο και το εφαρμοσμένο πεδίο τους. Σκοπός του ΠΠΣ είναι η προώθηση της 
επιστημονικής έρευνας και της επιστημονικής γνώσης στον τομέα των Επιστημών της Αγωγής και 
ταυτόχρονα η εκπαίδευση, η επιστημονική και η επαγγελματική κατάρτιση των μελλοντικών 
εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιπλέον, επιδιώκεται η παροχή 
επαγγελματικών δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου για τη στελέχωση εκπαιδευτικών, κοινωνικών και 
άλλων φορέων με προσωπικό άρτια εκπαιδευμένο και ικανό να ανταποκριθεί στην αποστολή 
του. 

Οι στόχοι που τίθενται από το ΠΠΣ επιτυγχάνονται μέσω της παροχής τριών κατηγοριών 
μαθημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική σύνδεση παιδαγωγικής θεωρίας και 
εκπαιδευτικής πράξης. Συγκεκριμένα: α) η πρώτη κατηγορία αναφέρεται στη γενική παιδαγωγική 
γνώση που οφείλει να αποκτήσει κάθε φοιτήτρια και φοιτητής στο ΠTΔE μελετώντας την 
ευρύτερη περιοχή των Επιστημών της Αγωγής, β) η δεύτερη κατηγορία αφορά στην εκπαίδευση 
και κατάρτιση της φοιτήτριας και του φοιτητή σε θέματα Διδακτικής και γ) η τρίτη κατηγορία 
αφορά στην εκπαίδευση της φοιτήτριας και του φοιτητή σε Γνωστικά Αντικείμενα ευρύτερου 
επιστημονικού πεδίου. 

 

Άρθρο 3: Δυνατότητα εισαγωγής στο Τμήμα 

Υποψήφιοι φοιτητές στο Τμήμα μπορούν να είναι όσοι έχουν συμμετάσχει και επιτύχει στις 
Πανελλήνιες Εξετάσεις. Επιπλέον, κάποιος μπορεί να γίνει δεκτός στο Τμήμα μέσω 
κατατακτηρίων εξετάσεων, οι οποίες διεξάγονται το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.  

 

Άρθρο 4: Διάρκεια φοίτησης 

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών διαρκεί οκτώ εξάμηνα. Το πτυχίο που χορηγεί το ΠTΔE 
είναι ενιαίο. 
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Άρθρο 5: Σημαντικές ημερομηνίες 

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καθορίζονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του 
χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, η εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου, η εξεταστική 
περίοδος εαρινού εξαμήνου και η εξεταστική περίοδος των επαναληπτικών εξετάσεων 
Σεπτεμβρίου. Επίσης καθορίζονται οι κάτωθι αργίες: 

• 28η Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή) 
• 17η Νοεμβρίου (Επέτειος Πολυτεχνείου) 
• 24 Δεκεμβρίου - 7 Ιανουαρίου (Διακοπές Χριστουγέννων) 
• 30η Ιανουαρίου (Τριών Ιεραρχών) 
• 21η Φεβρουαρίου (Επέτειος Απελευθέρωσης Ιωαννίνων) 
• 25η Μαρτίου (Εθνική Εορτή) 
• 1η Μαϊου (Εργατική Πρωτομαγιά) 
• Από την Πέμπτη της Τυροφάγου μέχρι και την Τρίτη μετά την Καθαρά Δευτέρα (Διακοπές 

Απόκρεω) 
• Από την Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά (Διακοπές Πάσχα) 
• Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος. 

 

Άρθρο 6: Εγγραφή και ανανέωση εγγραφής 

Κάθε φοιτητής πρέπει να εγγράφεται στο Τμήμα του στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες 
που ορίζονται από την Κοσμητεία και ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος και να 
δηλώνει τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που επιθυμεί να παρακολουθήσει κατά το 
συγκεκριμένο εξάμηνο (δήλωση μαθημάτων). Τόσο η εγγραφή όσο και η δήλωση μαθημάτων των 
φοιτητών σε κάθε εξάμηνο αποτελούν από κοινού απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου ο 
φοιτητής να έχει ενεργή παρουσία στο Ίδρυμα. Η ανανέωση εγγραφής κάθε εξάμηνο 
πραγματοποιείται μέσω του πληροφορικού συστήματος https://classweb.uoi.gr. 

 

Άρθρο 7: Δήλωση μαθημάτων  

Η δήλωση μαθημάτων είναι το πιο σημαντικό βήμα στην πρόοδο των σπουδών. Γίνεται κάθε 
εξάμηνο και χωρίς αυτή δεν μπορεί η/ο φοιτήτρια/ης να συμμετέχει στις εξετάσεις. Σύμφωνα με 
το Νόμο απαιτείται η εξαμηνιαία “επανεγγραφή” κάθε φοιτήτριας/η και γίνεται από την/ον 
ίδια/ο φοιτήτρια/η, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση, η απόκτηση δωρεάν συγγραμμάτων 
και συμμετοχή της/ου στις εξετάσεις του μαθήματος. Η/Ο φοιτήτρια/ης δηλώνει τα μαθήματα 
του κάθε εξαμήνου σύμφωνα με τους κανόνες που θέτει το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος.  

Η δήλωση μαθημάτων κάθε εξάμηνο πραγματοποιείται μέσω του συστήματος 
https://classweb.uoi.gr. 

Σημειώνεται ότι η/ο φοιτήτρια/τής δικαιούται να εξεταστεί μόνο σε μάθημα που έχει δηλώσει να 
παρακολουθήσει κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο. Οι φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει δήλωση 

https://classweb.uoi.gr/
https://classweb.uoi.gr/
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μαθημάτων ή έχουν υποβάλει εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του 
εξαμήνου ή στις επαναληπτικές του Σεπτεμβρίου. 

H υλοποίηση του ΠΠΣ επιτυγχάνεται μέσω διαλέξεων, φροντιστηρίων, εργαστηρίων, σεμιναρίων 
και πρακτικών ασκήσεων, καθώς και από ειδικά προγράμματα που αποφασίζει η Συνέλευση του 
Τμήματος. 

Σε περίπτωση αποτυχίας σε εξέταση μαθήματος η/ο φοιτήτρια/ης μπορεί να το δηλώσει και να 
το επαναλάβει σε επόμενο εξάμηνο όταν θα διδάσκεται το μάθημα αυτό σύμφωνα με το ΠΠΣ. 

 

Άρθρο 8: Συγγράμματα 

Τα συγγράμματα δίνονται από κεντρικά βιβλιοπωλεία, μετά από τη δήλωση συγγραμμάτων που 
γίνεται ηλεκτρονικά από τον/την φοιτητή/ρια στην πλατφόρμα ΕΥΔΟΞΟΣ του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (www.eudoxus.gr). Η δήλωση των συγγραμμάτων γίνεται 
κάθε εξάμηνο σε αποκλειστικές προθεσμίες που αναρτώνται στους χώρους ανακοινώσεων και 
στον ιστότοπο του Τμήματος και αποτελούν αποκλειστική και ακαδημαϊκή ευθύνη της/ου 
φοιτήτριας/ή. 

 

Άρθρο 9: Εξετάσεις 

Οι εξετάσεις διενεργούνται μετά το τέλος του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για τα 
μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα. Η/Ο φοιτήτρια/τής δικαιούται να 
εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου 
στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την 
εξέταση φοιτητριών/τών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται από την/τον διδάσκουσα/οντα, η/ο οποία/ος μπορεί 
να οργανώσει κατά την κρίση της/ου γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε 
εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις. 

Η/Ο φοιτήτρια/τής δικαιούται να εξεταστεί μόνο σε μαθήματα που έχει δηλώσει να 
παρακολουθήσει κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο. Οι φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει δήλωση 
μαθημάτων ή έχουν υποβάλει εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του 
εξαμήνου. 

 

Άρθρο 10: Ακαδημαϊκή Ταυτότητα με ενσωματωμένο Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) 

Για τη χορήγηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας με ενσωματωμένο Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου 
(ΠΑΣΟ), οι φοιτητές/τριες υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο δικτυακό τόπο 
https://submit-academicid.minedu.gov.gr. Μέχρι την παραλαβή του πάσο, οι φοιτητές/τριες 
μπορούν να κάνετε χρήση των μέσων μεταφοράς με την επίδειξη της βεβαίωσης εγγραφής. 
Κατόπιν, και αφού εγκριθεί η αίτηση από τη Γραμματεία, μπορούν οι φοιτητές/τριες να 
παραλαμβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο) από συγκεκριμένο σημείο παράδοσης, το 
οποίο θα έχουν επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησής τους. 
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Άρθρο 11: Αναστολή φοίτησης  

Οι φοιτήτριες/τές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους στη Γραμματεία, τις 
σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από 
τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό 
πρόγραμμα σπουδών. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρούνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια 
φοίτησης. Οι φοιτήτριες/τές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη 
φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη 
της διακοπής οι φοιτήτριες/τές επανέρχονται και εντάσσονται ξανά στο Τμήμα. 

 

Άρθρο 12: Πιστοποιητικά  

Οι αιτήσεις για πιστοποιητικά πραγματοποιούνται με άμεση παραλαβή από τη Γραμματεία του 
Τμήματος ή ύστερα από αίτημα μέσω φαξ. Η Γραμματεία του Τμήματος χορηγεί τα εξής 
πιστοποιητικά:  

• Πιστοποιητικό φοίτησης, το οποίο βεβαιώνει ότι η/ο ενδιαφερόμενη/ος είναι ενεργή/ός 
φοιτήτρια/τής.  

• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, όπου αναγράφεται η πορεία του φοιτητή στα 
μαθήματα που διδάχθηκε.  

• Πιστοποιητικό εκπλήρωσης σπουδών, για όσους ενδιαφερόμενους έχουν εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του Προγράμματος Σπουδών, αλλά δεν τους έχει απονεμηθεί το πτυχίο 

• Αντίγραφα πτυχίου και πιστοποιητικά που αφορούν αποφοιτήρια (διαγραφές) και 
αναστολή σπουδών. 

 

Άρθρο 13: Ολοκλήρωση Σπουδών – Ορκωμοσία  

Η/Ο φοιτήτρια/τής ολοκληρώνει τις σπουδές τις/ου και της/ου απονέμεται ο τίτλος σπουδών, 
όταν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται από το Πρόγραμμα Προπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος.  

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτήτριες/τές κάνουν αίτηση στη Γραμματεία για την 
Ορκωμοσία τους, με τα ακόλουθα συνημμένα:  

• Έντυπο αίτησης συμμετοχής στην ορκωμοσία 

• Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υπάρχει εκκρεμότητα με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με σίτιση και στέγαση 

• Πάσο, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και Βιβλιάριο Υγείας (όποιο από αυτά είχαν εκδοθεί) 
επιστρέφονται στη Γραμματεία. 
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Άρθρο 14: Απαιτούμενα μαθήματα για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών 

Για την απόκτηση του πτυχίου του ΠTΔE του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η/ο φοιτήτρια/τής 
πρέπει: α) να έχει φοιτήσει συνολικά 4 έτη (8 εξάμηνα), β) να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα 
Υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα και γ) να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 240 Ευρωπαϊκές Πιστωτικές 
Μονάδες. 

 

Άρθρο 15: Ευρωπαϊκές Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

Ο/Η φοιτητής/ρια με την έναρξη κάθε εξαμήνου υποχρεούται να δηλώσει μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει και θα εξεταστεί. Το σύνολο 
των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) των μαθημάτων που δηλώνονται σε κάθε εξάμηνο 
πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 30. Σε κάθε εξάμηνο υποβάλλεται στις εξετάσεις των 
αντίστοιχων μαθημάτων τα οποία έχει ήδη δηλώσει. Τα μαθήματα είναι α) Υποχρεωτικά (Υ), 
δηλαδή ο/η φοιτητής/ρια δεν μπορεί να τα αντικαταστήσει σε περίπτωση αποτυχίας και β) 
Επιλεγόμενα (Ε), δηλαδή ο/η φοιτητής/ρια σε περίπτωση αποτυχίας μπορεί να τα αντικαταστήσει 
με άλλα προσφερόμενα μαθήματα, σύμφωνα με το ΠΠΣ. Υπάρχουν επιλεγόμενα μαθήματα, τα 
οποία για να δηλωθούν προαπαιτούν την επιτυχία σε υποχρεωτικά μαθήματα. Για το λόγο αυτό, 
ο/η φοιτητής/ρια πριν δηλώσει κάποιο επιλεγόμενο μάθημα θα πρέπει να συμβουλεύεται τα 
περιγράμματα μαθημάτων, όπου εκεί αναφέρεται εάν το προς δήλωση επιλεγόμενο μάθημα 
προαπαιτεί ή όχι την επιτυχία σε κάποιο άλλο υποχρεωτικό μάθημα. 

Οι Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) ορίζονται από το Πρόγραμμα Σπουδών. Η συμμετοχή στα 
προαιρετικά μαθήματα δεν υπολογίζεται στο άθροισμα των 240 ECTS για τη λήψη πτυχίου. 

Για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί όλων των μαθημάτων 
που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό Φ. 14.1/Β3/2166/17-6-1987 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 308 τ. Β ́), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό 
Φ.141/Β3/2457/1988 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 802 τ. Β’). 

 

Άρθρο 16: Δομή προγράμματος προπτυχιακών σπουδών 

Μάθημα είναι η διδασκαλία όλου ή μέρους ενός μαθήματος κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου και 
επί τρεις ώρες την εβδομάδα το οποίο αντιστοιχεί σε Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). H 
Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει ποια από τα μαθήματα αυτά είναι υποχρεωτικά και ποια 
επιλεγόμενα. Κάθε φοιτήτρια και φοιτητής του ΠTΔE μπορεί να εκπονήσει προαιρετικώς 
πτυχιακή εργασία. 

Επισημαίνεται ότι η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων διδακτικής, τα οποία συνοδεύονται 
από πρακτικές ασκήσεις, είναι υποχρεωτική. Την ευθύνη της παρουσίας των φοιτητών/ριών 
φέρει ο/η διδάσκων/ουσα. 

Η δομή του ΠΠΣ παρουσιάζεται αναλυτικά στον Οδηγό Σπουδών του ΠΤΔΕ. 
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Άρθρο 17: Πρακτική Άσκηση 

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 Περιφερειακού 
Διαμερίσματος 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 

Ε (5ο) Οι φοιτητές Μία (1) συλλογική βεβαίωση, η Σχολική Πρακτική Ι. Συντονιστής/ρια των 
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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) 

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 
Διευθυντή/ντρια κάθε σχολείου 
στο Συντονιστή των Πρακτικών 
Ασκήσεων του Τμήματος. 

Η πρακτική 
βαθμολογείται 
στο πλαίσιο του 
μαθήματος. 

Πρακτικών Ασκήσεων του 
Τμήματος. 

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. Στη 
βεβαίωση αυτή υπογράφει ο/η 
κάθε φοιτητής/τρια για κάθε 
ημέρα παρακολούθησης, αλλά 
και την ημέρα υλοποίησης της 
ωριαίας διδασκαλίας. Η 
βεβαίωση αυτή αποστέλλεται 
υπογεγραμμένη από τον 
Διευθυντή/ντρια κάθε 
σχολείου στον 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 

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 (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 
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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 
τις Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (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. 

Online Σύστημα Δηλώσεων Σχολείων για τις πρακτικές ασκήσεις 

10. 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 
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διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο και είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
http://195.251.193.163/diloseis. 

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 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. 

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. 
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