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Άρθρο 1: Γενικά 

Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Εξειδίκευση στις ΤΠΕ και Ειδική Αγωγή- 

Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης» περιλαμβάνεται υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε 

δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 20  πιστωτικών μονάδων ECTS (500 ώρες 

συνολικός φόρτος εργασίας), όπως προβλέπεται στο ΦΕΚ με Αριθμ. 

52425/Ζ1/Τεύχος Β’ 1152/05.04.2019δ, σχετικά με τον καθορισμό  κριτηρίων  

συνάφειας  διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της 

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας. 

Σύμφωνα με το ως άνω ΦΕΚ (52425/Ζ1/Τεύχος Β’ 1152/05.04.2019δ) προβλέπονται 

τα ακόλουθα: «ε) Η υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 

πιστωτικές μονάδες ECTS, εκ των οποίων τουλάχιστον το 60% να υλοποιείται σε 

Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ή/και σε σχολικές 

μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρία 

ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), σε Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα υπηρεσιών του Υπουργείου 

Υγείας, σε Συμβουλευτικούς Σταθμούς των Δήμων, σε Κέντρα Κοινοτικής Ψυχικής 

Υγιεινής, σε σχολεία που λειτουργούν εντός δημόσιων νοσοκομείων και σε Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.) εποπτευόμενα από το 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα οποία 

παρέχουν εκπαίδευση, κατάρτιση και συμβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες σε 

άτομα άνω των δεκαπέντε (15) ετών με αναπηρίες. Η πρακτική άσκηση, η 

πραγματοποίηση της οποίας βεβαιώνεται από τον/την επόπτη/τρια καθηγητή/τρια του 

Π.Μ.Σ. και από υπογεγραμμένο παρουσιολόγιο από τον/την διευθυντή/ντρια της 

σχολικής μονάδας ή τον/την προϊστάμενο/η του Κ.Ε.Σ.Υ. ή των άλλων φορέων της 

παρούσης παραγράφου, περιλαμβάνει: αα) Παρατήρηση και σχεδιασμό μαθημάτων ή 

εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Στην παρατήρηση και το σχεδιασμό μπορεί να 

περιλαμβάνεται συμμετοχή στη διδασκαλία ή εποπτευόμενη αυτόνομη διδασκαλία, με 

την προϋπόθεση της απαραίτητης προετοιμασίας με ευθύνη του επόπτη καθηγητή και 

την παρουσία των υπεύθυνων εκπαιδευτικών. ββ) Εποπτεία επί της πρακτικής άσκησης 

για την υποστήριξη των φοιτητών στην υλοποίηση των εργασιών τους στο πλαίσιο της 

πρακτικής άσκησης, εξειδικευμένα σεμινάρια σε θέματα εφαρμοσμένης παιδαγωγικής, 

μάθησης και διδασκαλίας ή/και μελέτες περίπτωσης, για την εκπαίδευση μαθητών με 

αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».   
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Άρθρο 2: Σκοπός 

Σκοπός της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης του ΔΠΜΣ «Εξειδίκευση στις ΤΠΕ και 

Ειδική Αγωγή- Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης» είναι να ασκηθούν οι φοιτητές, ως 

μελλοντικοί εκπαιδευτικοί ΕΑΕ,  να παρατηρούν το σχολικό/εκπαιδευτικό 

περιβάλλον καθώς και τη συμπεριφορά των μαθητών με αναπηρία και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, να αξιολογούν σε παιδαγωγικό επίπεδο αυτούς τους μαθητές, 

να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και διδασκαλία.  

 

Άρθρο 3: Υλοποίηση και φόρτος εργασίας 

Υλοποιείται στα τρία πρώτα διδακτικά εξάμηνα και οι 20 συνολικά πιστωτικές 

μονάδες ECTS κατανέμονται ως εξής: 5 πιστωτικές μονάδες ECTS (125 ώρες φόρτος 

εργασίας) στο Α΄ εξάμηνο, 5 πιστωτικές μονάδες ECTS (125 ώρες φόρτος εργασίας) 

στο Β΄ εξάμηνο και 10 πιστωτικές μονάδες ECTS (250 ώρες φόρτος εργασίας) στο Γ΄ 

εξάμηνο.  

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται κατά 60% με φυσική παρουσία στις σχολικές 

μονάδες ή/και τους φορείς που προβλέπονται στο ΦΕΚ 52425/Ζ1/Τεύχος Β’ 

1152/05.04.2019δ και κατά 40% με την υλοποίηση εποπτευόμενων εργασιών. Πιο 

συγκεκριμένα η πρακτική άσκηση  του Α΄ και του Β΄ εξαμήνου  περιλαμβάνουν 

συνολικό φόρτο εργασίας 125 διδακτικών ωρών. Από το σύνολο των 125 ωρών οι 75 

ώρες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία εντός της σχολικής μονάδας ή του 

φορέα που δέχεται τους φοιτητές, ενώ οι υπόλοιπες 50 ώρες αντιστοιχούν σε 

συναντήσεις με τους επόπτες και σε φόρτο εργασίας για τη συμπλήρωση των 

πρωτοκόλλων και της έκθεσης αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης. Ο συνολικός 

χρόνος της πρακτικής άσκησης του Γ΄ εξαμήνου είναι 250 ώρες. Εξ αυτών οι 150 

διδακτικές  ώρες πρέπει να υλοποιηθούν εντός  της σχολικής μονάδας ή σε χώρους 

του φορέα και οι υπόλοιπες να αξιοποιηθούν για συναντήσεις με τους επόπτες, 

μελέτη και σύνταξη των Πρωτοκόλλων. Η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης 

βεβαιώνεται από τον επόπτη καθηγητή. Οι παρουσίες των φοιτητών καταγράφονται 

σε ημερολόγιο/παρουσιολόγιο, το οποίο υπογράφεται από τον υπεύθυνο της σχολικής 

μονάδας ή του φορέα.  

Όλα τα έγγραφα της Πρακτικής άσκησης αναρτώνται στο eclass με ευθύνη του 

συντονιστή του μαθήματος. Στο τέλος κάθε εξαμήνου  παραδίδονται συμπληρωμένα 

σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (εκτός από το παρουσιολόγιο, που παραδίδεται 

μόνο σε έντυπη μορφή) στον επόπτη καθηγητή. 
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Άρθρο 4: Δομή Πρακτικής Άσκησης 

Η Πρακτική Άσκηση δομείται ως ακολούθως:  

1. Παρατήρηση με τη χρήση συγκεκριμένων πρωτοκόλλων που διατίθενται στους 

φοιτητές (Α΄ εξάμηνο),  

2. Παιδαγωγική αξιολόγηση μαθητή με συγκεκριμένα εργαλεία που προτείνονται 

στους φοιτητές, κατόπιν σχετικής εκπαίδευσης (Β΄εξάμηνο) και  

3. Σχεδιασμός μαθημάτων ή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, συμμετοχή στη 

διδασκαλία και εποπτευόμενη αυτόνομη διδασκαλία ή εκπαιδευτική παρέμβαση, 

κατόπιν προετοιμασίας με ευθύνη του επόπτη καθηγητή (Γ΄ εξάμηνο).  

 

Άρθρο 5: Συντονισμός Πρακτικής Άσκησης 

Η πρακτική άσκηση κάθε εξαμήνου συντονίζεται από συγκεκριμένο διδάσκοντα του 

ΔΠΜΣ. Ο Συντονιστής της πρακτικής άσκησης κάθε εξαμήνου επικοινωνεί με τους 

επόπτες καθηγητές και τους ενημερώνει για τα καθήκοντά τους. Πραγματοποιεί την 

αρχική συνάντηση με τους φοιτητές και τους ενημερώνει για τον τρόπο 

πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης του συγκεκριμένου εξαμήνου. Αναρτά στο 

eclass το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς και τις σχετικές οδηγίες. 

Μεριμνά για τη διευθέτηση προβλημάτων και δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν 

και απαντά στα ερωτήματα που του θέτουν οι επόπτες και οι φοιτητές.  Συγκεντρώνει 

όλο το υλικό που παραδίδουν οι φοιτητές στους επόπτες τους και το καταθέτει στη 

Γραμματεία του ΔΠΜΣ. 

 

Άρθρο 6: Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης 

Κάθε  επόπτης καθηγητής έχει την ευθύνη μικρής ομάδας φοιτητών τους οποίους 

εποπτεύει και καθοδηγεί οργανώνοντας τακτικές συναντήσεις μαζί τους 

σεμιναριακού χαρακτήρα. Είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία και τη συνεργασία με 

τη σχολική μονάδα ή το φορέα όπου οι φοιτητές πραγματοποιούν την πρακτική 

άσκηση. Παρακολουθεί σε τακτική βάση την πρόοδο των δραστηριοτήτων και των 

εργασιών των φοιτητών καθώς και τη συνεπή παρουσία τους στο χώρο της πρακτικής 

άσκησης. Εξηγεί στους φοιτητές τον τρόπο συμπλήρωσης των Πρωτοκόλλων και 

απαντά στις απορίες τους. Επίσης, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης μπορεί 

να παρεμβαίνει και να συμβουλεύει τους φοιτητές όποτε το θεωρήσει σκόπιμο. Στο 

τέλος κάθε εξαμήνου, συγκεντρώνει τα συμπληρωμένα Πρωτόκολλα, τα 

παρουσιολόγια των φοιτητών που έχουν υπογράψει οι υπεύθυνοι των σχολικών 
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μονάδων και των φορέων, την Έκθεση αποτίμησης της πρακτικής άσκησης και 

βεβαιώνει  την πραγματοποίηση της. Τηρεί και ο ίδιος παρουσιολόγιο συναντήσεων 

με την ομάδα των φοιτητών που εποπτεύει. Παραδίδει όλο το υλικό που έχει 

συγκεντρώσει στο Συντονιστή του συγκεκριμένου εξαμήνου.  

 

Άρθρο 7: Υποχρεώσεις των φοιτητών 

Στην αρχή κάθε εξαμήνου κάθε φοιτητής επιλέγει τη σχολική μονάδα ή/και το φορέα 

που θα υλοποιήσει την πρακτική του άσκηση και αναλαμβάνει συγκεκριμένο/ους 

μαθητή/ μαθητές. Για τον σκοπό της πρακτικής άσκησης διατίθενται στους φοιτητές 

ειδικά έντυπα- πρωτόκολλα στα οποία καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους ως προς 

τη συμπεριφορά των μαθητών και ως προς το σχολικό/εκπαιδευτικό περιβάλλον στο 

οποίο φοιτούν, την  αξιολόγηση των μαθητών που έχουν αναλάβει, το σχεδιασμό των 

παρεμβάσεών τους ή του μαθήματος, τα αποτελέσματα αυτών των παρεμβάσεων 

καθώς και τη συνολική εμπειρία τους από την πρακτική τους άσκηση.  Οι φοιτητές 

φροντίζουν με προσωπική τους ευθύνη  να ενημερώνονται για τις  ανακοινώσεις που 

αφορούν την πρακτική άσκηση. Έχουν υποχρέωση να τηρούν με συνέπεια το ωράριο 

παρουσίας στη σχολική μονάδα ή το φορέα όπου πραγματοποιούν την πρακτική τους 

άσκηση. Έχουν δικαίωμα απουσιών μέχρι το  10% του προβλεπόμενου χρόνου της 

πρακτικής άσκησης κάθε εξαμήνου. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι 

φοιτητές έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τις αρχές της εκπαιδευτικής δεοντολογίας 

και επαγγελματικής συμπεριφοράς.  Οφείλουν να συνεργάζονται αρμονικά με τον 

επόπτη τους και με το προσωπικό της σχολικής μονάδας ή του φορέα που τους έχει 

δεχθεί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των υπευθύνων. Οι δραστηριότητές τους 

πρέπει να περιορίζονται αυστηρά στο πλαίσιο των καθηκόντων που τους έχουν 

ανατεθεί. Σε αντίθετη περίπτωση,  ο φορέας δύναται να αποφασίσει τη διακοπή της 

πρακτικής άσκησης ενός φοιτητή στο χώρο του. Από τη μεριά τους, οι φοιτητές 

οφείλουν να ενημερώσουν εγκαίρως τον επόπτη τους εάν ανακύψουν σοβαρές 

δυσκολίες ή προβλήματα στην υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης. Κάθε 

φοιτητής έχει την ευθύνη για τη διακίνηση, συμπλήρωση και υποβολή στον επόπτη 

του όλων των εγγράφων της πρακτικής άσκησής του. Οι φοιτητές οφείλουν επίσης να 

συμμετέχουν και στις τακτικές συναντήσεις με τον επόπτη τους οι οποίες 

πραγματοποιούνται σε χώρο του ΔΠΘ ή του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος  κατόπιν σχετικής 

πρόσκλησης. Ο χρόνος των συναντήσεων με τους επόπτες της Πρακτικής άσκησης 

προσμετράται στον συνολικό φόρτο εργασίας ως διδακτικός χρόνος και λαμβάνει τις 
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αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες ECTS, οπότε η παρουσία των φοιτητών είναι 

υποχρεωτική. Επειδή είναι πιθανόν να παρακολουθούν το ΠΜΣ και εργαζόμενοι 

εκπαιδευτικοί έχει προβλεφθεί να υπάρχει σχετική ευελιξία στην υλοποίηση της 

πρακτικής άσκησης ως προς τα εξής: α) οι φοιτητές του ΔΠΜΣ δύνανται να 

πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στη σχολική μονάδα που ήδη 

εργάζονται αρκεί σε αυτή τη μονάδα να φοιτούν μαθητές με γνωμάτευση ως έχοντες 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. β) ως σχολικές μονάδες λογίζονται τόσο τα σχολεία 

της ειδικής αγωγής όσο και τα σχολεία της γενικής αγωγής, δημόσια ή ιδιωτικά. γ) 

είναι δυνατόν να πραγματοποιείται και απογευματινές ώρες σε ολοήμερα σχολεία και 

δ) είναι δυνατόν να πραγματοποιείται σε όλη τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και 

ωρών των ΚΕΣΥ ή όσων φορέων προβλέπονται από το ΦΕΚ 52425/Ζ1/Τεύχος Β’ 

1152/05.04.2019δ. 

 

Άρθρο 8: Σχολικές μονάδες και οι φορείς  πρακτικής άσκησης 

Οι σχολικές μονάδες και οι φορείς  πρακτικής άσκησης  συνεργάζονται με το ΔΠΜΣ 

κατόπιν συναίνεσης του συλλόγου διδασκόντων ή των υπευθύνων και εργαζομένων.  

Υποδέχονται τους φοιτητές και αναλαμβάνουν να διασφαλίσουν τις συνθήκες που θα 

τους επιτρέψουν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση υπό την 

καθοδήγηση του επόπτη καθηγητή, χωρίς να παρεμποδίζεται η λειτουργία τους. Δεν 

καταβάλλουν οποιαδήποτε μορφή οικονομικής ή άλλης αποζημίωσης ούτε 

επιβαρύνονται με ασφαλιστικές καλύψεις ή άλλες παροχές προς τους φοιτητές. 

Επιπλέον, δεν δημιουργείται καμίας μορφής σχέση εργασίας ανάμεσα στους φοιτητές 

και τους συνεργαζόμενους φορείς. Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων και οι 

υποχρεώσεις  των φοιτητών στον χώρο όπου πραγματοποιούν την  πρακτική άσκηση 

καθορίζονται από τον επόπτη τους, σε συνεννόηση με τον Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας, τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της τάξης ή τον διοικητικό υπεύθυνο του φορέα.  

 

Άρθρο 9: Αξιολόγηση Πρακτικής Άσκησης 

Η αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης γίνεται με την ανταπόκριση στα εξής 

κριτήρια: 

 

 Α΄ Εξάμηνο 

α) Κατάθεση παρουσιολογίου με βεβαιωμένη παρακολούθηση, μέσω φυσικής 

παρουσίας, σε σχολική μονάδα ή/και φορέα συνολικής διάρκειας 75 ωρών. 
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β) Συμπληρωμένο Πρωτόκολλο παρατήρησης σχολικού/εκπαιδευτικού πλαισίου 

γ) Συμπληρωμένο Πρωτόκολλο εξατομικευμένης παρατήρησης μαθητή με εεα. 

δ) Έκθεση συνολικής αποτίμησης πρακτικής άσκησης Α΄εξαμήνου 

 

 Β΄ Εξάμηνο 

α) Κατάθεση παρουσιολογίου με βεβαιωμένη παρακολούθηση, μέσω φυσικής 

παρουσίας, σε σχολική μονάδα ή/και φορέα συνολικής διάρκειας 75 ωρών. 

β) Για τους μαθητές όλων των βαθμίδων   

 Συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο προβλημάτων συμπεριφοράς    

γ) 1. Για τους μαθητές που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο και στην Α΄ και Β ΄ 

Γυμνασίου  

 Συμπληρωμένο Πρωτόκολλο  Βασικών Δεξιοτήτων  

    2. Για τους μαθητές που φοιτούν στη Γ΄ Γυμνασίου και στο Λύκειο 

Συμπληρωμένο Πρωτόκολλο άτυπης αξιολόγησης γλώσσας ή μαθηματικών 

    3. Για τους μαθητές που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο  

 Συμπληρωμένη αναπτυξιακή κλείδα παρατήρησης 

δ) Έκθεση συνολικής αποτίμησης πρακτικής άσκησης Β΄ εξαμήνου 

 

Γ΄ Εξάμηνο 

α) Κατάθεση παρουσιολογίου με βεβαιωμένη παρακολούθηση, μέσω φυσικής 

παρουσίας, σε σχολική μονάδα ή/και φορέα συνολικής διάρκειας 150 ωρών. 

β) Συμπληρωμένο Πρωτόκολλο εκπαιδευτικής παρέμβασης 1 (γενικά στοιχεία) 

γ) Συμπληρωμένο Πρωτόκολλο εκπαιδευτικής παρέμβασης 2 (Ε.Ε.Π.) 

δ) Έκθεση συνολικής αποτίμησης πρακτικής άσκησης Γ΄ εξαμήνου 
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