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Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αρθρο 1ο
Οφέλη φοιτητών/φοιτητριών από τη συμμετοχή τους
Η πρακτική άσκηση των φοιτητριών/φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ είναι απαραίτητη για τη δοκιμασία και την ολοκλήρωση
της γνώσης τους στην Παιδαγωγική, καθώς και για τη γνωριμία τους με τον
επαγγελματικό τους χώρο. Προσφέρει δυνατότητες για συστηματική εφαρμογή της
θεωρητικής τους εκπαίδευσης και την απόκτηση της γνώσης της πράξης τους, η οποία
μέσα από την κατάρτιση και την εμπειρία λειτουργεί και αναπτύσσει τις ικανότητες,
δεξιότητες, αξίες και στάσεις που υποστηρίζουν την ανάπτυξή τους ως επιστημόνων,
αλλά και επαγγελματιών.
Ακόμη, η σημασία της πρακτικής άσκησης είναι ευρύτερη, καθώς είναι το πεδίο στο
οποίο οικοδομείται η γόνιμη επικοινωνία μεταξύ Πανεπιστημίου και κοινωνίας και
αναδεικνύεται στην πράξη η κοινωνική χρησιμότητα της Παιδαγωγικής.
Άρθρο 2ο
Τρόποι πρακτικής άσκησης
Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα πραγματοποιείται:
1. Μέσω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και αφορά στα υποχρεωτικά μαθήματα
πρακτικής άσκησης α) με κωδικό ΥΜΠ4 και τίτλο «Προετοιμασία, διεξαγωγή και
αξιολόγηση διδασκαλίας: Αξιολόγηση του μαθητή και Πρακτικές Ασκήσεις», και β) με
κωδικό ΥΜΠ5 και τίτλο «Προετοιμασία, διεξαγωγή και αξιολόγηση διδασκαλίας:
Παιδαγωγικές θεωρίες και Πρακτικές Ασκήσεις».
2. Ανεξαρτήτως Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και αφορά στα:
Ι) υποχρεωτικά μαθήματα πρακτικής άσκησης: α) με κωδικό ΥΜΠ1 και τίτλο
«Εισαγωγή στην Παιδαγωγική», β) με κωδικό ΥΜΠ2 και τίτλο «Παιδαγωγικές
Πρακτικές στο Σχολείο», γ) με κωδικό ΥΜΠ3 και τίτλο «Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις
και Σχολικές Πρακτικές», δ) με κωδικό ΥΜΠ4 και τίτλο «Προετοιμασία, Διεξαγωγή και
Αξιολόγηση Διδασκαλίας: Αξιολόγηση του Μαθητή και Πρακτικές Ασκήσεις», ε) με
κωδικό ΥΜΠ5 και τίτλο «Προετοιμασία, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση Διδασκαλίας:
Παιδαγωγικές Θεωρίες και Πρακτικές Ασκήσεις»
ΙΙ) υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα πρακτικής άσκησης: α) με κωδικό ΥΕΜΠ1
και τίτλο «Γραμματισμός στην Πρώτη Σχολική Ηλικία: Εφαρμογές στην Τάξη», β) με
κωδικό ΥΕΜΠ2 και τίτλο «Κριτικός γραμματισμός και λειτουργική γραμματική:
Εφαρμογές στην τάξη», γ) με κωδικό ΥΕΜΠ3 και τίτλο «Πρακτικές Διδασκαλίας
Πολυτροπικού Λόγου», δ) με κωδικό ΥΕΜΠ4 και τίτλο «Νέες Διδακτικές Πρακτικές
στο Μάθημα της Λογοτεχνίας», ε) με κωδικό ΥΕΜΠ5 και τίτλο «Υπολογιστικές
εφαρμογές στη διδασκαλία της γλώσσας», στ) με κωδικό ΥΕΜΠ6 και τίτλο
«Γραμματισμός στα μέσα και γλωσσική διδασκαλία: Από τη θεωρία στην πράξη», ζ)
με κωδικό ΥΕΜΠ7 και τίτλο «Θέματα διδακτικής των μαθηματικών: Εφαρμογές στην
τάξη», η) με κωδικό ΥΕΜΠ8 και τίτλο «Διδασκαλία των φυσικών επιστημών», θ) με
κωδικό ΥΕΜΠ9 και τίτλο «Ψηφιακές εφαρμογές στο σχολείο», ι) με κωδικό ΥΕΜΠ10
και τίτλο «Εφαρμογές προγραμμάτων αειφορίας στο δημοτικό σχολείο», ια) με
κωδικό ΥΕΜΠ11 και τίτλο «Διδασκαλία των μαθημάτων μέσω των Εικαστικών τεχνών
και Μουσειακή εκπαίδευση. Ασκήσεις σε σχολεία, μουσεία, πινακοθήκες», ιβ) με
κωδικό ΥΕΜΠ12 και τίτλο «Θεατροπαιδαγωγικές εφαρμογές στη διδασκαλία των
μαθημάτων», ιγ) με κωδικό ΥΕΜΠ13 και τίτλο «Διεπιστημονικές, διαθεματικές και
διαπολιτισμικές μουσικές εφαρμογές στο δημοτικό σχολείο», ιδ) με κωδικό ΥΕΜΠ14
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και τίτλο «Η Φυσική αγωγή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: διαθεματικές
προσεγγίσεις».
Άρθρο 3ο
Πρακτική άσκηση μέσω επιχειρησιακών προγραμμάτων
1. Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» τα τελευταία έτη υλοποιείται στο πλαίσιο
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Από το 2016, το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με
Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου
Μάθηση». Η Πρακτική Άσκηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
υλοποιείται από το 2016 και εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».
2. α) Η Πρακτική Άσκηση μέσω επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι ενσωματωμένη
στα υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ. α) με κωδικό ΥΜΠ4 και τίτλο
«Προετοιμασία, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση Διδασκαλίας: Αξιολόγηση του Μαθητή
και Πρακτικές Ασκήσεις», αντιστοιχεί σε 6 ECTS και εντάσσεται στα Ζ’ και Η’ εξάμηνα
σπουδών, β) με κωδικό ΥΜΠ5 και τίτλο «Προετοιμασία, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση
Διδασκαλίας: Παιδαγωγικές θεωρίες και Πρακτικές Ασκήσεις», αντιστοιχεί σε 6 ECTS
και εντάσσεται στα Ζ’ και Η’ εξάμηνα σπουδών.
β) Αφορά τη μικρής διάρκειας παρουσία φοιτητών/φοιτητριών και την άσκηση
καθηκόντων σε εν δυνάμει χώρους εργασίας. Πραγματοποιείται σε Δημόσιο Φορέα
Υποδοχής εκτός Πανεπιστημίου υπό την καθοδήγηση μέλους Δ.Ε.Π και την επίβλεψη
μέλους ΕΔΙΠ ή αποσπασμένου εκπαιδευτικού σε ΑΕΙ.
γ) Επιστημονικά Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ. είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, το οποίο ορίζεται με
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
3. α) Στο χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» μπορούν να
συμμετέχουν μόνο προπτυχιακοί φοιτητές/προπτυχιακές φοιτήτριες του Τμήματος,
που βρίσκονται στο Ζ΄ και Η΄ εξάμηνα σπουδών, εφόσον πληρούν τα κριτήρια
επιλογής που έχει ορίσει το Τμήμα.
β) Τα κριτήρια επιλογής για τη συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών στο
χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ορίζονται με απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος.
γ) Στο Πρόγραμμα δε μπορούν να συμμετέχουν αλλοδαποί φοιτητές/αλλοδαπές
φοιτήτριες που φοιτούν στο Τμήμα μέσω του Προγράμματος Erasmus. Οι
φοιτητές/φοιτήτριες
του
Τμήματος
μπορούν
να
συμμετέχουν
στο
χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» μόνο μία φορά. Φοιτητές/φοιτήτριες,
οι οποίοι/οποίες έχουν συμμετάσχει μία φορά για Πρακτική Άσκηση μέσω
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Επιχειρησιακού Προγράμματος, δεν μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στο ίδιο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ακόμη και αν φοιτούν σε διαφορετικό Τμήμα.
4. Οι αιτήσεις των φοιτητών/τριών πραγματοποιούνται με συγκεκριμένο τρόπο και
σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, που καθορίζει το Τμήμα, και ανακοινώνονται στην
ιστοσελίδα του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης
Α.Π.Θ. Η επιλογή των φοιτητών/φοιτητριών πραγματοποιείται από επιτροπή
αξιολόγησης που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Μετά την ανάρτηση των
αποτελεσμάτων (στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του Γραφείου
Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ.) οι φοιτητές/φοιτήτριες που δεν έχουν επιλεγεί (και
εφόσον συντρέχει λόγος) έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν (ή να αποστείλουν
ηλεκτρονικά) το ειδικό έντυπο ένστασης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ.
εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις
εξετάζονται από την επιτροπή ενστάσεων για την Πρακτική Άσκηση που ορίζεται από
τη Συνέλευση του Τμήματος.
5. Οι φοιτητές/φοιτήτριες, από τη στιγμή που θα επιλεγούν, θα πρέπει να
ακολουθήσουν τις οδηγίες που θα τους/τις δοθούν από το Γραφείο Πρακτικής
Άσκησης Α.Π.Θ. Για την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης απαιτούνται τα
παρακάτω παραδοτέα για κάθε ασκούμενο/ασκούμενη:
α) Απογραφικό δελτίο εισόδου: συμπληρώνεται από τον ασκούμενο/την ασκούμενη
στις δέκα (10) πρώτες ημέρες της Πρακτικής Άσκησης σε ειδική φόρμα, που υπάρχει
στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ.
β) Έντυπο Ε3.5 έναρξης: το έντυπο οφείλει να το καταχωρήσει ο Φορέας Υποδοχής
στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ πριν από την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης και να το αποστείλει στο
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ηλεκτρονικά (praktiki@auth.gr) ή ταχυδρομικά ή να
παραδοθεί μέσω του ασκούμενου/της ασκούμενης σε συγκεκριμένες ημερομηνίες
που ορίζει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. Για τις ημερομηνίες υποβολής, ο
Φορέας Υποδοχής ενημερώνεται ηλεκτρονικά, μαζί με όλες τις λεπτομέρειες έναρξης
της Πρακτικής Άσκησης.
γ) Δύο (2) πρωτότυπα αντίτυπα των υπογεγραμμένων Πρωτοκόλλων Συνεργασίας: τα
Πρωτόκολλα Συνεργασίας οφείλει να τα αποστείλει ο Φορέας Υποδοχής στο Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. είτε ταχυδρομικά είτε να παραδοθούν μέσω του
ασκούμενου/της ασκούμενης σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, που ορίζει το Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. Για τις ημερομηνίες υποβολής, ο Φορέας Υποδοχής
ενημερώνεται ηλεκτρονικά, μαζί με όλες τις λεπτομέρειες έναρξης της Πρακτικής
Άσκησης.
δ) Εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό ημερολόγιο: συμπληρώνεται από τον ασκούμενο/την
ασκούμενη στο ΠΣ του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. υποχρεωτικά στο τέλος
κάθε εβδομάδας.
ε) Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Προγράμματος από τον ασκούμενο/την ασκούμενη:
συμπληρώνεται από τον ασκούμενο/την ασκούμενη σε ειδική φόρμα, που υπάρχει
στο ΠΣ του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ., στις δεκαπέντε (15) πρώτες ημέρες
μετά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης.
στ) Απογραφικό δελτίο εξόδου: συμπληρώνεται από τον ασκούμενο/την ασκούμενη
στις δεκαπέντε (15) πρώτες ημέρες μετά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης σε ειδική
φόρμα, που υπάρχει στο ΠΣ του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ.
ζ) Έντυπο Ε3.5 λήξης: το έντυπο οφείλει να το καταχωρήσει ο Φορέας Υποδοχής στο
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της Πρακτικής
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Άσκησης και να το αποστείλει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ηλεκτρονικά
(praktiki@auth.gr) ή ταχυδρομικά ή να παραδοθεί μέσω του ασκούμενου/της
ασκούμενης σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, που ορίζει το Γραφείο Πρακτικής
Άσκησης Α.Π.Θ. Για τις ημερομηνίες ο Φορέας Υποδοχής ενημερώνεται ηλεκτρονικά,
μαζί με όλες τις λεπτομέρειες λήξης της Πρακτικής Άσκησης.
η) Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Προγράμματος και ασκούμενου/ασκούμενης από τον
Φορέα Υποδοχής: συμπληρώνεται από το Φορέα Υποδοχής σε ειδική φόρμα, που
υπάρχει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. και η οποία αποστέλλεται στον
Φορέα Υποδοχής ηλεκτρονικά.
θ) Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Φορέα Υποδοχής και ασκούμενου/ασκούμενης από τον
επόπτη/την επόπτρια - μέλος Δ.Ε.Π. : συμπληρώνεται από το μέλος Δ.Ε.Π. που έχει
οριστεί ως επόπτης/επόπτρια για τον ασκούμενο/την ασκούμενη, σε ειδική φόρμα,
που υπάρχει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. και η οποία αποστέλλεται στον
επόπτη ηλεκτρονικά. Η είσοδος στο ΠΣ του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ.
πραγματοποιείται με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού.
ι) Εκτός από τα παραπάνω παραδοτέα, για την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης
δεν έχουν οριστεί επιπλέον παραδοτέα για την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης.
6. Η Πρακτική Άσκηση έχει διάρκεια ενός (1) μήνα πλήρους απασχόλησης. Το
εβδομαδιαίο ωράριο αντιστοιχεί στο εβδομαδιαίο ωράριο του αντίστοιχου
επιστήμονα στον Φορέα Υποδοχής, και είναι 30 - 40 ώρες την εβδομάδα.
7. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε καθορισμένες περιόδους που έχει θέσει
το Τμήμα και, πιο συγκεκριμένα, συνήθως τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο και
Απρίλιο - Μάιο. Οι μήνες δύναται να αλλάζουν, για λόγους ανωτέρας βίας. Σε κάθε
περίπτωση, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. ανακοινώνει τις περιόδους
Πρακτικής Άσκησης στην ιστοσελίδα του στις αρχές Οκτωβρίου κάθε έτους.
8. Ο φοιτητής/η φοιτήτρια τοποθετείται σε Φορέα Υποδοχής από τον/την
Επιστημονικά Υπεύθυνο/Υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης (για περισσότερες
πληροφορίες αναφορικά με την επιλογή του Φορέα Υποδοχής, ο φοιτητής/η
φοιτήτρια ενημερώνεται από τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο/Υπεύθυνη Πρακτικής
Άσκησης που είναι διδάσκων/διδάσκουσα του μαθήματος ΥΜΠ4 στο οποίο είναι
ενταγμένη) είτε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. Στην περίπτωση που οι
προσφερόμενες από τον Φορέα Υποδοχής θέσεις Πρακτικής Άσκησης είναι λιγότερες
από τις αιτήσεις των φοιτητών/φοιτητριών, εφαρμόζονται τα κριτήρια που
χρησιμοποιήθηκαν στην επιλογή των φοιτητών/φοιτητριών σύμφωνα με το άρθρο 3
παράγραφος 4 του παρόντος. Η Πρακτική Άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί και
σε άλλη πόλη εκτός της Θεσσαλονίκης (αλλά πάντα σε συνεννόηση με τον/την
Επιστημονικά Υπεύθυνο/Υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος).
Διευκρινίζεται ότι το Πρόγραμμα δεν καλύπτει έξοδα διαμονής και μετακίνησης. Ο
φοιτητής/η φοιτήτρια δε μπορεί να πραγματοποιήσει την Πρακτική του/της Άσκηση
σε συγγενικό πρόσωπο (π.χ. γονείς, θείοι/θείες, κλπ).
9. α) Ο φοιτητής/η φοιτήτρια με την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, υπογράφει στο
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. σύμβαση με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων
Έρευνας Α.Π.Θ., ο οποίος είναι και ο εργοδότης του/της. Ο Φορέας στον οποίο
πραγματοποιεί την Πρακτική Άσκηση είναι μόνο Φορέας Υποδοχής και δεν έχει καμία
σχέση εργασίας με τον φοιτητή/τη φοιτήτρια.
β) Ο φοιτητής/η φοιτήτρια κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ασφαλίζεται
κάθε μήνα για το 1% που αντιστοιχεί στην κατώτερη κλάση και πρόκειται για
Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης
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ασφάλιση έναντι εργατικού ατυχήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.
2817/2000, παρ. 8, άρθρο 14, εγκ. ΙΚΑ 47/20.6.2000 και Ν. 3232/2004, παρ. 10, άρθρο
15). Ο φοιτητής/η φοιτήτρια, λόγω της ασφάλισής του/της από την Πρακτική
Άσκηση, δεν παύει να είναι ασφαλισμένος/ασφαλισμένη στους γονείς του/της (ή αν
είναι άμεσα ασφαλισμένος/ασφαλισμένη στη δική του/της ασφάλεια), δεν χάνει την
ασφάλισή του/της. Το 1% της ασφάλισης αντιστοιχεί σε 10,11 € μηνιαίως, το οποίο
υπολογίζεται, βάσει νόμου, επί του τεκμαρτού ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη
(δηλαδή επί του μηνιαίου ποσού των 1011 €). Το ποσό επί του οποίου υπολογίζεται
το ΙΚΑ είναι ανεξάρτητο από το ποσό που αντιστοιχεί στη σύμβαση του/της
φοιτητή/της. Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής/κάποια φοιτήτρια δεν διαθέτει
κάποια ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τότε η ασφάλιση που πρέπει
να πληρωθεί στο ΙΚΑ αντιστοιχεί σε 7,45%, δηλαδή σε 75 ευρώ περίπου μηνιαίως.
10. α) Ο ασκούμενος/η ασκούμενη δικαιούται να απουσιάζει μία (1) ημέρα ανά μήνα
κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης.
β) Οι μέρες απουσίας μπορεί να αφορούν λόγους υγείας ή εκπαιδευτικές
υποχρεώσεις (π.χ. εξετάσεις).
γ) Ο ασκούμενος/η ασκούμενη μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ημέρες απουσίας είτε
τμηματικά είτε συνολικά.
δ) Θα πρέπει να ενημερώσει για την απουσία του/της δύο (2) ημέρες νωρίτερα το
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. με email (praktiki@auth.gr) και φυσικά τον
Φορέα Υποδοχής. Σε περίπτωση που δεν ενημερώσει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
δύο ημέρες νωρίτερα και έπειτα από έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο φοιτητής/η φοιτήτρια
απουσιάζει από τον Φορέα Υποδοχής, η απουσία αυτή θα θεωρείται αδικαιολόγητη
και θα αποτελεί λόγο ακύρωσης της σύμβασης.
11. Ο ασκούμενος/η ασκούμενη δεν μπορεί να ορκιστεί πριν από την έναρξη ή κατά
τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, αφού η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μάθημα του
Προγράμματος Σπουδών. Μπορεί όμως να έχει ολοκληρώσει τις ακαδημαϊκές
του/της υποχρεώσεις και να μην έχει καταθέσει αίτηση ορκωμοσίας.
12. Η μικτή αμοιβή του φοιτητή/της φοιτήτριας (καθαρή αμοιβή και ασφάλιση)
καθορίζεται από το εκάστοτε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Η πληρωμή του
ασκούμενου/της ασκούμενης γίνεται εφάπαξ περίπου ενάμιση μήνα μετά το πέρας
της Πρακτικής Άσκησης: α) μετά τον έλεγχο από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ότι
έχει ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Πρόγραμμα,
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφο 5 του παρόντος και β) αφού έχει αποστείλει ο/η
Επιστημονικά Υπεύθυνος/Υπεύθυνη του Τμήματος τη βεβαίωση ολοκλήρωσης της
Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/φοιτητριών στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Α.Π.Θ., όπου βεβαιώνει την πίστωση των ECTS. Η πληρωμή γίνεται με κατάθεση στον
Τραπεζικό Λογαριασμό, που έχει δηλώσει ο φοιτητής/φοιτήτρια στο Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. με το έντυπο «Ατ13 - ΑΙΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ
ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ». Στις αρχές του επόμενου έτους αποστέλλεται
ηλεκτρονικά η βεβαίωση αποδοχών για τη φορολογική δήλωση.
13. Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης ο ασκούμενος/η ασκούμενη, λαμβάνει
ειδοποίηση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. για να παραλάβει την
υπογεγραμμένη σύμβασή του/της και μία βεβαίωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα
«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης».
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Άρθρο 4ο
Πρακτική άσκηση ανεξαρτήτως επιχειρησιακών προγραμμάτων
1. Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα
στην πρακτική άσκηση. Το Πρόγραμμα Σπουδών του περιλαμβάνει Υποχρεωτικά
μαθήματα Πρακτικών Ασκήσεων διδασκαλίας και Υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν
μαθήματα Πρακτικής Άσκησης.
2. Τα Υποχρεωτικά μαθήματα Πρακτικών Ασκήσεων διδασκαλίας είναι πέντε και τα
προφέρει ο Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού, ένα στο πρώτο έτος,
ένα στο δεύτερο έτος, ένα στο τρίτο έτος και δύο στο τέταρτο έτος με 6 Πιστωτικές
Μονάδες το κάθε ένα. Η συμμετοχή στις Πρακτικές Ασκήσεις διδασκαλίας και στα 4
έτη σπουδών είναι υποχρεωτική για την απόκτηση του πτυχίου. Οι αρχές που τις
διέπουν είναι οι εξής:
α) Διεξάγονται σε σχολικές τάξεις δημόσιων Δημοτικών σχολείων και είναι
υποχρεωτικές για όλες τις φοιτήτριες και όλους τους φοιτητές που έχουν το δικαίωμα
να συμμετέχουν. Οργανώνονται και εποπτεύονται από το Γραφείο πρακτικής
άσκησης του Τμήματος με τη συνεπικουρία όλων των μελών ΕΔΙΠ.
β) Ο υποχρεωτικός τους χαρακτήρας για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές αφορά
στην: i) παρουσία τους κατά την προετοιμασία της παρατήρησης της διδασκαλίας
μαθημάτων, ii) παρουσία τους για παρατήρηση διδασκαλίας μαθημάτων στη σχολική
τάξη, καθώς και για τον σχολιασμό της, iii) παρουσία και τη συμμετοχή τους στα
φροντιστήρια που πραγματοποιούνται από το Γραφείο πρακτικής άσκησης του
Τμήματος για την προετοιμασία καθώς και για την αποτίμηση των διδασκαλιών τους
και iv) υλοποίηση των διδασκαλιών στη σχολική τάξη τις οποίες έχουν αναλάβει.
γ) Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που συμμετέχουν είναι υποχρεωμένες και
υποχρεωμένοι να σέβονται τη δεοντολογία του σχολείου καθώς και να τηρούν το
πρόγραμμα και τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού σχολείου όπου διεξάγεται
η πρακτική άσκηση.
δ) Τα Υποχρεωτικά μαθήματα Πρακτικών Ασκήσεων διδασκαλίας είναι τα εξής: α) με
κωδικό ΥΜΠ1 και τίτλο «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική» (εξάμηνα Α και Β)
(πραγματοποιείται παρατήρηση διδασκαλιών σε δημόσια δημοτικά σχολεία της
Θεσσαλονίκης σε εύρος 8 εβδομάδων), β) με κωδικό ΥΜΠ2 και τίτλο «Παιδαγωγικές
Πρακτικές στο Σχολείο» (εξάμηνα Γ΄ και Δ΄) (πραγματοποιείται παρατήρηση
διδασκαλίας σε σχολική τάξη δημόσιου δημοτικού σχολείου διάρκειας 4 ημερών και
ακολούθως πρόγραμμα διδασκαλιών η διάρκεια του οποίου εξαρτάται από τη
διαθεσιμότητα πόρων και κατάλληλων συνθηκών), γ) με κωδικό ΥΜΠ3 και τίτλο
«Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις και Σχολικές Πρακτικές» (εξάμηνα Ε΄ και ΣΤ΄)
(πραγματοποιείται παρατήρηση διδασκαλίας σε δημόσιο δημοτικό σχολείο της
Θεσσαλονίκης διάρκειας 1 εβδομάδας και πραγματοποίηση διδασκαλιών, επίσης
διάρκειας 1 εβδομάδας), δ) με κωδικό ΥΜΠ4 και τίτλο «Προετοιμασία, Διεξαγωγή και
Αξιολόγηση Διδασκαλίας: Αξιολόγηση του Μαθητή και Πρακτικές Ασκήσεις»
(εξάμηνα Ζ και Η) και ε) με κωδικό ΥΜΠ5 και τίτλο «Προετοιμασία, Διεξαγωγή και
Αξιολόγηση Διδασκαλίας: Παιδαγωγικές Θεωρίες και Πρακτικές Ασκήσεις» (εξάμηνα
Ζ και Η) (οι πρακτικές ασκήσεις των δύο τελευταίων διαρκούν συνολικά 1 μήνα). Όσες
από τις φοιτήτριες και όσοι από τους φοιτητές που συμμετέχουν στα δύο τελευταία
μαθήματα το επιθυμούν, το δηλώσουν και πληρούν τα κριτήρια που έχουν οριστεί
από το Τμήμα, εντάσσονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ.
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3. α) Τα Υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα Πρακτικής Άσκησης προσφέρονται στο
τελευταίο έτος σπουδών και κάθε φοιτήτρια και φοιτητής πρέπει να εξεταστεί με
επιτυχία σε 2 από αυτά. Κάθε Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα Πρακτικής
Άσκησης πιστώνεται με 5 πιστωτικές μονάδες.
β) Τα Υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα Πρακτικής Άσκησης είναι τα εξής: α) με
κωδικό ΥΕΜΠ1 και τίτλο «Γραμματισμός στην Πρώτη Σχολική Ηλικία: Εφαρμογές στην
Τάξη», β) με κωδικό ΥΕΜΠ2 και τίτλο «Κριτικός γραμματισμός και λειτουργική
γραμματική: Εφαρμογές στην τάξη», γ) με κωδικό ΥΕΜΠ3 και τίτλο «Πρακτικές
Διδασκαλίας Πολυτροπικού Λόγου», δ) με κωδικό ΥΕΜΠ4 και τίτλο «Νέες Διδακτικές
Πρακτικές στο Μάθημα της Λογοτεχνίας», ε) με κωδικό ΥΕΜΠ5 και τίτλο
«Υπολογιστικές εφαρμογές στη διδασκαλία της γλώσσας», στ) με κωδικό ΥΕΜΠ6 και
τίτλο «Γραμματισμός στα μέσα και γλωσσική διδασκαλία: Από τη θεωρία στην
πράξη», ζ) με κωδικό ΥΕΜΠ7 και τίτλο «Θέματα διδακτικής των μαθηματικών:
Εφαρμογές στην τάξη», η) με κωδικό ΥΕΜΠ8 και τίτλο «Διδασκαλία των φυσικών
επιστημών», θ) με κωδικό ΥΕΜΠ9 και τίτλο «Ψηφιακές εφαρμογές στο σχολείο», ι)
με κωδικό ΥΕΜΠ10 και τίτλο «Εφαρμογές προγραμμάτων αειφορίας στο δημοτικό
σχολείο», ια) με κωδικό ΥΕΜΠ11 και τίτλο «Διδασκαλία των μαθημάτων μέσω των
Εικαστικών τεχνών και Μουσειακή εκπαίδευση. Ασκήσεις σε σχολεία, μουσεία,
πινακοθήκες», ιβ) με κωδικό ΥΕΜΠ12 και τίτλο «Θεατροπαιδαγωγικές εφαρμογές
στη διδασκαλία των μαθημάτων», ιγ) με κωδικό ΥΕΜΠ13 και τίτλο «Διεπιστημονικές,
διαθεματικές και διαπολιτισμικές μουσικές εφαρμογές στο δημοτικό σχολείο» και ιδ)
με κωδικό ΥΕΜΠ14 και τίτλο «Η Φυσική αγωγή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση:
διαθεματικές προσεγγίσεις».
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