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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΤΕΕΑΠΗ
Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) συνολικού «φόρτου» 40 ECTS

Α) 5 Υποχρεωτικά Πρακτικής Άσκησης
1. Προσχολική Παιδαγωγική (3o εξ.)
2. Διδασκαλία & Μάθηση στο Νηπιαγωγείο: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Ι (5o εξ.)

3. Σχεδιασμός & Εφαρμογή Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο Ι (6o εξ.)
4. Διδασκαλία & Μάθηση στο Νηπιαγωγείο: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων ΙΙ (7o εξ.)
5. Σχεδιασμός & Εφαρμογή Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο ΙΙ (8o εξ.)
Β) 3 Μαθήματα Επιλογής Πρακτικής Άσκησης
(ένα ανά έτος Β’-Γ’-Δ’).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑ

• Τα μαθήματα που προσφέρονται ως «Επιλογής Πρακτικής Άσκησης» μπορούν να
επιλεγούν και από φοιτητές/τριες που επιθυμούν να τα παρακολουθήσουν, αλλά δεν

επιθυμούν να τα δηλώσουν ως μαθήματα συνδεδεμένα με την πρακτική τους άσκηση.
• Μάθημα Επιλογής Πρακτικής Άσκησης επιλέγεται ή στο χειμερινό ή στο εαρινό εξάμηνο
του κάθε έτους.
• Για περισσότερες πληροφορίες καλό θα ήταν να απευθύνεστε στον διδάσκοντα κάθε
μαθήματος, προκειμένου να ενημερωθείτε για τα ισχύοντα στο συγκεκριμένο μάθημα

Μαθήματα Επιλογής ΠΑ
Διδάσκων

Τίτλος µαθήµατος

Έτος

Εξάµηνο

Ρένια Γασπαράτου

Φιλοσοφία της Παιδείας

2

3o

Γεράσιµος Κουστουράκης

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία ΙΙ

2

3o

Ευγενία Αρβανίτη

Πολυπολιτισµικότητα και Σχεδιασµοί Μάθησης

2

4o

Αντώνης Βάος

Σχεδιασµός Εικαστικών δραστηριοτήτων

2

4o

Μαρίντα Εργαζάκη

Βασικές έννοιες Οικολογίας

2

4o

Στάθης Μπάλιας

Τα Δικαιώµατα του Παιδιού

2

4o

Βασιλική Ρήγα

Κινητικό Παιχνίδι και Κινητικός Γραµµατισµός

2

4o

Κώστας Ζαχάρος

Ειδικά Θέµατα Διδακτικής Εννοιών των Μαθηµατικών

3

5o

Βασίλης Κόµης

Παιδαγωγικός Σχεδιασµός µε ΤΠΕ στην Πρώτη Σχολική Ηλικία

3

5o

Γεωργία Παρπαρούση

Μουσικές Δραστηριότητες για το Νηπιαγωγείο

3

Ειρήνη Σκοπελίτη

Νόηση και Μάθηση: Θεωρίες και Πρακτικές Εφαρµογές

3

5o
5ο

Θανάσης Καραλής

Σχεδιασµός και Αξιολόγηση Προγραµµάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων

3

6o

Δηµήτρης Κολιόπουλος

Εισαγωγή στις ΦΕ και την Επιστηµονική Καλλιέργεια ΙΙ

3

6o

Πολυξένη Μανώλη

Εκπαιδευτικό Υλικό για τη Γλώσσα σε Πολυπολιτισµικά Περιβάλλοντα Μάθησης

3

6o

Μαρία Πούλου

Συναισθηµατικές και Συµπεριφορικές Δυσκολίες στο Κανονικό Σχολείο

3

6o

Παντελής Κυπριανός

Θεσµοί Προσχολικής Αγωγής στην Ευρώπη

4

7o

Δηµήτρης Πολίτης

Η Λογοτεχνία στο Νηπιαγωγείο

4

7o

Νεκτάριος Στελλάκης

Οικογενειακός Γραµµατισµός

4

7o

Αµαλία Υφαντή-Καλόφωνου

Ειδικά Θέµατα Εκπαιδευτικής Πολιτικής

4

7o

Αριστέα Φύσσα

Αξιολόγηση και Σχεδιασµός Προγραµµάτων στην Ενταξιακή Εκπαίδευση

4

7o

Αλεξάνδρα Μουρίκη

Αισθητική Αγωγή: Εκπαιδευτικές Εφαρµογές

4

8o

Κώστας Ραβάνης

Προχωρηµένα Θέµατα Διδακτικής της Φυσικής

4

Νικόλαος Τσέλιος

Σχεδιασµός και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού

4

8o
8ο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΤΕΕΑΠΗ

Ανάλογα με τη χρηματοδότηση, ένας μικρός αριθμός φοιτητριών/ών του Δ'
έτους κατά το εαρινό εξάμηνο μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική
τους άσκηση ως υπότροφοι του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και να παρακολουθήσουν το μάθημα επιλογής του
Η' εξαμήνου «Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020», με διδάσκοντα τον κ.
Στελλάκη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

• Μπορείτε να παρακολουθήσετε το μάθημα μόνο εφόσον έχετε
ολοκληρώσει την πρακτική άσκηση του Γ’ έτους.
• MHN ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ!!

• Απαιτείται η εγγραφή στο eclass.
• Η συμμετοχή είναι περίπου 180 άτομα

• Δεν υπάρχουν οδηγίες για ειδικές κατηγορίες, επομένως οι υποχρεώσεις
ισχύουν για όλους

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ;

1.

Παρακολούθηση των θεωρητικών διαλέξεων

2. Παρακολούθηση των εργαστηρίων
Τα 2. 3. 4. είναι
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

3.

Επίσκεψη σε σχολείο και υλοποίηση διδακτικού προγράμματος

4. Υποβολή συμπληρωμένων εντύπων σχεδιασμού στο eclass

ΒΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Παρακολούθηση των εργαστηρίων

Επίσκεψη σε σχολείο και υλοποίηση διδακτικού
προγράμματος
Παρακολούθηση των θεωρητικών διαλέξεων

Υποβολή συμπληρωμένων εντύπων σχεδιασμού
στο eclass

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

• Θα πραγματοποιηθούν 5 εργαστήρια.
• Η παρακολούθηση των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Επιτρέπεται έως 1
απουσία το εξάμηνο (και μόνο με ιατρική βεβαίωση). Η αναπλήρωση εργαστηρίου σε
άλλο δεν είναι εφικτή.
• Έγκαιρη προσέλευση και αποχώρηση από το μάθημα.

• Δημιουργία ομάδων (περίπου 6 ομάδες των 10 ατόμων σε κάθε εργαστήριο).
• Θα αξιοποιηθούν τα προγράμματα που είχατε σχεδιάσει στο Γ’ έτος.
• Όλα τα αιτήματα για εγγραφή σε εργαστήριο έγιναν δεκτά.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Προγραμματίζεται η επίσκεψή σας σε σχολείο για μία (1) εβδομάδα. Εκεί θα υλοποιήσετε
και κάποιο διδακτικό πρόγραμμα. Όταν θα έχουμε νεότερα, θα ενημερωθείτε αναλυτικά
για τη σχετική διαδικασία.
• Τα σχολεία είναι υποχρεωτικά της περιοχής των Πατρών
• Στο σχολείο πηγαίνουμε δύο (2) άτομα σε κάθε τάξη.
• Οι ημερομηνίες επίσκεψης δεν αλλάζουν. Αν προκύψει κάποιος πολύ σοβαρός λόγος
απουσίας, η επίσκεψη αναπληρώνεται.
• Όλα τα πρωτότυπα έντυπα φυλάσσονται από τη/τον φοιτήτρια/ή (παρουσιολόγιο, έντυπο
διδακτικού προγράμματος). Το γραφείο Πρακτικής Άσκησης δεν κρατά αρχείο μετά την
ολοκλήρωση του εξαμήνου.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

• Μετά την ολοκλήρωση των εργαστηρίων και των επισκέψεων στα σχολεία θα

πραγματοποιηθούν οι θεωρητικές διαλέξεις για όλο το έτος, την ημέρα και ώρα του
Ωρολόγιου Προγράμματος (Τετάρτη 9-12μ., Αίθουσα Εικαστικών).
• Η παρουσία δεν είναι υποχρεωτική είναι όμως αναγκαία διότι εκεί θα συζητηθούν

θέματα που σχετίζονται με τη συμπλήρωση των Εντύπων των Ημερήσιων
Προγραμμάτων που θα πρέπει να καταθέσετε.
• Μετά την ολοκλήρωση των θεωρητικών διαλέξεων όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να

καταθέσουν τα έντυπά τους στο eclass σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν (τέλος
του εξαμήνου). Τα έντυπα συμπληρώνονται και βαθμολογούνται ατομικά.

ΏΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
(ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ- ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ)
ΔΕΥΤΕΡΑ: 9.30 – 13.30

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)
ΔΕΥΤΕΡΑ: 9.00 – 13.00
ΠΕΜΠΤΗ 9.00 – 13.00

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ….

Στον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να αναζητάτε βιβλία από τη βιβλιοθήκη
της Πρακτικής Άσκησης:

https://www.bibliodanos.gr/bibliodanos_records.php?usercode=5cd427e3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ COVID -19 ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
¤ Απαραίτητη χρήση μάσκας όλων των παρευρισκομένων πριν, κατά και μετά το
μάθημα/εργαστήριο
¤ Οι φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ατομικής
υγιεινής και συστήνεται να φέρουν μαζί τους αλκοολούχο διάλυμα για την απολύμανση
των χεριών τους. Απαραίτητη η χρήση αντισηπτικού πριν την είσοδο
¤ Αποφυγή παραμονής των φοιτητών μέσα στις αίθουσες πριν/μετά το
μάθημα/εργαστήριο. Η αίθουσα θα πρέπει να αδειάζει και να αερίζεται
¤ Μεσολάβηση χρονικού διαστήματος τουλάχιστον 15 λεπτών μεταξύ των
μαθημάτων/εργαστηρίων για αερισμό της αίθουσας
¤ Είσοδος των φοιτητών στην αίθουσα λίγα λεπτά πριν το μάθημα/εργαστήριο και άμεση
έξοδος μετά από αυτό
¤ Να αποφεύγεται η λήψη τροφής, καφέ και αναψυκτικών μέσα στις αίθουσες για να μην
αφαιρείται η μάσκα

ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ…
• Ο έλεγχος στο πρώτο εργαστήριο θα γίνει έξω από την αίθουσα (στην είσοδο)
• Καλό θα ήταν να έχετε έτοιμη τη βεβαίωση προκειμένου να μην δημιουργηθεί
συνωστισμός κατά τον έλεγχο
• Στα επόμενα εργαστήρια όσοι έχουν βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης δεν θα
ελέγχονται εκ νέου
• Καλό θα ήταν η θέση που κάθεστε να είναι σταθερή και ανά ομάδα πάντα
• Είναι σημαντικό να προσπαθούμε να τηρούμε αποστάσεις στο μέγιστο δυνατό
Στο ECLASS
(Έγγραφα) θα βρείτε:

Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με τη
Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

