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Εισαγωγή
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριές
του το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΠΠΑ), με σκοπό την ουσιαστική
σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την ομαλή ένταξη των
αποφοίτων

στην

παραγωγική

διαδικασία.

Ειδικότερα,

το

Τμήμα

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, έχει εντάξει στο Πρόγραμμα
Σπουδών του την υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/-τριών του,
η οποία πραγματοποιείται, από το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001, με τη μορφή
δύο (2) υποχρεωτικών μαθημάτων στο τέταρτο έτος σπουδών.
Επιδιώκεται η Πρακτική Άσκηση να συμβάλει στην αποτελεσματική
χρήση, σε επαγγελματικό επίπεδο, των γνώσεων και δεξιοτήτων που
απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην ευκολότερη
και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο
παραγωγικό σύστημα της χώρας, καθώς και στη δημιουργία ενός δίαυλου
αμφίδρομης μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων και των παραγωγικών φορέων.
Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2005-2006, 2006-2007 και 2007-2008 η
Πρακτική Άσκηση του Τμήματος εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΙ – Γ’ Φάση
(ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε μέσω του ΥΠΕΠΘ από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στη συνέχεια, κατά τη διετία 2010-2012 και για τρία συνεχή εξάμηνα, η
Πρακτική Άσκηση του Τμήματος υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου
«Χρηματοδοτήσεις

για

την

Πρακτική

Άσκηση

των

Τμημάτων

του

Πανεπιστημίου Μακεδονίας», με α/α «1» της Πράξης « Πρακτική Άσκηση
Πανεπιστημίου Μακεδονίας» που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 20072013, Άξονας Προτεραιότητας 5: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση
της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής

4

Εξόδου», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων.
Οι στόχοι του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, όπως
αναλύονται παρακάτω, βρίσκονται σε άμεση συνάφεια με τους σκοπούς του
Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής.

Σκοποί

του

Τμήματος

Εκπαιδευτικής

και

Κοινωνικής

Πολιτικής
Το Τμήμα ιδρύθηκε με το Π.Δ. 267/93 και με το Π.Δ. 391/95 θεσμοθετήθηκαν
οι κατευθύνσεις του. Δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του το Σεπτέμβριο του
1997.
Οι σκοποί του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
είναι:
1. Να προάγει τις επιστήμες
α) της Διά βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
β) της Αγωγής και της Εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρία ή/και με
Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
μέσα από την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα,
αξιοποιώντας (επαρκώς/ανάλογα) τις Νέες Τεχνολογίες και σεβόμενο τις
αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
2. Να συμβάλλει στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην αξιολόγηση
θεσμών & δομών εκπαιδευτικής πολιτικής.
3. Να παρέχει στους πτυχιούχους του γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις,
απαραίτητες για την επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική τους
σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Περιγραφή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης
Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά της Πρακτικής Άσκησης;
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής &
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Κοινωνικής Πολιτικής οι φοιτητές/-τριες του Ζ΄ και Η΄ εξαμήνου, και των
δύο Κατευθύνσεων, δηλώνουν την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ), που προσφέρεται
κατά το Χειμερινό (Πρακτική Άσκηση Ι) και το Εαρινό Εξάμηνο Σπουδών
(Πρακτική Άσκηση ΙΙ) κάθε ακαδημαϊκού έτους, ως υποχρεωτικό μάθημα. Η
Πρακτική Άσκηση υλοποιείται σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου και
πιστώνεται με 12 πιστωτικές μονάδες ECTS ανά εξάμηνο.

Η Πρακτική

Άσκηση Ι (ΠΑ Ι) ξεκινάει τον Οκτώβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους και
ολοκληρώνεται στα μέσα Ιανουαρίου, ενώ η ΠΑ ΙΙ ξεκινάει τον Φεβρουάριο
και ολοκληρώνεται στα τέλη Μαΐου του ίδιου έτους.
Οι φοιτητές/-τριες οφείλουν να ασκούνται στο φορέα ή στη σχολική
μονάδα, όπου υλοποιείται η ΠΑ, δύο ημέρες την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και
Πέμπτη, ακολουθώντας το ωράριο του φορέα ή της σχολικής μονάδας. Ως
ελάχιστος προβλεπόμενος χρόνος ΠΑ, για κάθε φοιτητή/-τρια, ορίζονται οι
130 ώρες, δηλαδή 26 επισκέψεις ανά εξάμηνο, σε αντιστοίχιση με τις 13
εβδομάδες διδασκαλίας.
Εάν οι

ασκούμενοι/ες χρειαστεί να απουσιάσουν από την ΠΑ

οφείλουν να ενημερώσουν έγκαιρα για την απουσία τους τόσο τον φορέα όσο
και το Τμήμα και να αναπληρώσουν άμεσα την ημέρα απουσίας.

Σκοπός και αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης
Με τι θα ασχοληθώ κατά την Πρακτική Άσκηση;
Η πρακτική άσκηση, μέσα από τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, στοχεύει
στην καλλιέργεια ήδη υπαρχουσών και στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και
ικανοτήτων. Ταυτόχρονα, στοχεύει και στον εμπλουτισμό των γνώσεων των
φοιτητών/-τριών στο αντικείμενο των σπουδών τους.
Το αντικείμενο απασχόλησης των ασκουμένων προσδιορίζεται έπειτα
από αμοιβαία συμφωνία μεταξύ του Τμήματος Εκπαιδευτικής
Κοινωνικής

Πολιτικής,

του

συνεργαζόμενου

φορέα

και

και

του/της

ασκούμενου/-ης και είναι πάντα σύμφωνο με το περιεχόμενο των σπουδών
τους.
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Κατεύθυνση Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές ανάγκες
Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με (α) τη γενική καθημερινή πραγματικότητα της εκπαίδευσης των
ατόμων με ειδικές ανάγκες, β) τις εφαρμογές και τη χρήση διαδικασιών και
μέσων αξιολόγησης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και γ) το
σχεδιασμό και την υλοποίηση εξατομικευμένων προγραμμάτων διδασκαλίας.
Κατεύθυνση Συνεχούς Εκπαίδευσης
Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι να φέρει τους/τις φοιτητές/τριες σε επαφή: α) με τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την εφαρμογή και την
αξιολόγηση προγραμμάτων τα οποία σχεδιάζονται από φορείς που
ασχολούνται με τη διά βίου εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επιμόρφωση
ενηλίκων, καθώς και από επιχειρήσεις που υλοποιούν προγράμματα
εκπαίδευσης των στελεχών τους και β) με φορείς παροχής υπηρεσιών
Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΣΥΠ), οι οποίοι απευθύνονται σε
ομάδες ενηλίκων (εργαζομένους, ανέργους, ευπαθείς κοινωνικά ομάδες).

Προϋποθέσεις υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης
Σε ποιους απευθύνεται;
Δικαίωμα δήλωσης ΠΑ έχουν οι τεταρτοετείς ή επί πτυχίω φοιτητές/-τριες
που πληρούν τις προϋποθέσεις (προαπαιτούμενα μαθήματα και αριθμό
πιστωτικών μονάδων ECTS), όπως αναφέρονται παρακάτω, σύμφωνα με τον
Οδηγό Σπουδών 2015-2016 του Τμήματος
(file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/%CE%A4%CE%B1%20%C
E%AD%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AC%20%CE%BC
%CE%BF%CF%85/Downloads/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F
%CE%A3__%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9
D__2015-2016%20(3).pdf).
Τα μαθήματα «Πρακτική Άσκηση Ι» και «Πρακτική Άσκηση ΙΙ»
δηλώνονται από τους/τις φοιτητές/-τριες στη Δήλωση Μαθημάτων του Ζ’ και
Η’ εξαμήνου. Το κάθε μάθημα πιστώνεται με δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες
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ECTS.
Οι φοιτητές/-τριες και των δύο κατευθύνσεων, μετά από συνεννόηση
με τον επόπτη, έχουν δικαίωμα να υλοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση
είτε εντός του νομού Θεσσαλονίκης, είτε σε άλλη περιοχή της Ελλάδας, με την
προϋπόθεση ότι έχουν προηγουμένως κάνει σχετικές συνεννοήσεις με κάποιον
από τους καθηγητές του Τμήματος, οι οποίοι δύνανται, αλλά δεν είναι
υποχρεωμένοι, να δεχτούν να επιβλέψουν ΠΑ σε άλλη περιοχή.
Με βάση τη σχετική απόφαση της Γ.Σ. (αρ. 2/14-09-2009), δίνεται η
δυνατότητα σε φοιτητές/-τριες να υλοποιούν την ΠΑ και α) εκτός
Θεσσαλονίκης, όταν συντρέχουν λόγοι εργασίας, υγείας ή/& ανατροφής
ανήλικων τέκνων και β) εντός και εκτός Θεσσαλονίκης σε φορείς, στους
οποίους εργάζονται, με την προϋπόθεση να έχουν άμεση συνάφεια με το
αντικείμενο της κατεύθυνσης σπουδών του/της ασκούμενου/-νης.
Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι (εργασίας,
υγείας ή/& ανατροφής ανήλικων τέκνων), για την πραγματοποίηση ΠΑ
εκτός Θεσσαλονίκης οι φοιτητές/-τριες οφείλουν να περάσουν 3 επιπλέον
μαθήματα (Υ ή ΥΕ), όπως αναφέρεται στη συνέχεια του Οδηγού αυτού και
στον Οδηγό Σπουδών. Οι προϋποθέσεις στην περίπτωση αυτή είναι οι
ακόλουθες (ΓΣ αρ. 19/23-01-2014):
1. Υπεύθυνη δήλωση του/της φοιτητή/-τριας ότι διαμένει μόνιμα εκτός
Θεσσαλονίκης
2. Αίτηση ενδιαφέροντος του/της φοιτητή/-τριας μέχρι τέλους Μαΐου
του προηγούμενου από την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης
ακαδημαϊκού έτους
3. Βεβαίωση του φορέα ότι αποδέχεται τον/την φοιτητή/-τρια για
πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης
4. Ο/η

ενδιαφερόμενος-η

φοιτητής/-τρια

δεν

πρέπει

να οφείλει

περισσότερα από 5 Υ και ΥΕ μαθήματα (όχι μαθήματα Ε.Ε. και ΞΓ).
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»
Για τους φοιτητές που εισήχθησαν
το ακαδημαϊκό έτος 2006-07 μέχρι και το 2011-12
(ΑΜ /07 έως και /12):
Για να δηλωθούν τα μαθήματα «Πρακτική Άσκηση» ή «Πτυχιακή Εργασία»
απαιτούνται:
Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει από περασμένα



μαθήματα Υ και ΥΕ (ΥΚ+ΕΚ+ΥΤ+ΕΤ)

87 διδακτικές μονάδες (όχι από

μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής και Ξένης Γλώσσας)
Να έχει επιλέξει και να έχει πάρει προβιβάσιμο βαθμό σε 3 από τα 5



προαπαιτούμενα μαθήματα, ανάλογα με την κατεύθυνση, που έχουν ως εξής:
1.

Μαθησιακές Δυσκολίες Ι (Β΄ εξάμηνο)

2.

Διάσπαση Προσοχής, Υπερκινητικότητα &
Παρορμητικότητα (Α΄ εξάμηνο)

3.

Διδακτική Μεθοδολογία Εκπαίδευσης των ΑμΕΑ (ΣΤ΄
εξάμηνο)

4.

Διαταραχές λόγου, Ομιλίας και επικοινωνίας (ΣΤ΄
εξάμηνο)

5.

Εκπαίδευση ατόμων με νοητική καθυστέρηση/αναπηρία
(Ε΄εξάμηνο)
Για τους φοιτητές που εισήχθησαν

Από το ακαδ. έτος 2012-2013 (με AM /13 , AM /14, ΑΜ/15, ΑΜ/16)
Για να δηλωθούν τα μαθήματα «Πρακτική Άσκηση» ή «Πτυχιακή Εργασία»
απαιτούνται:
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Ο φοιτητής να έχει συγκεντρώσει από περασμένα μαθήματα Υ και ΥΕ



115 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕCTS (π.χ 23 μαθήματα των 5 ects) (όχι από
μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής και Ξένης Γλώσσας)
Να έχει επιλέξει και να έχει πάρει προβιβάσιμο βαθμό σε 3 από τα 5



προαπαιτούμενα μαθήματα, ανάλογα με την κατεύθυνση, που έχουν ως εξής:
1. Μαθησιακές Δυσκολίες Ι (Β΄ εξάμηνο)
2. Διάσπαση Προσοχής, Υπερκινητικότητα & Παρορμητικότητα (Α΄
εξάμηνο)
3. Διδακτική Μεθοδολογία Εκπαίδευσης των ΑμΕΑ (ΣΤ΄ εξάμηνο)
4. Διαταραχές λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας (ΣΤ΄ εξάμηνο)
5. Εκπαίδευση ατόμων με νοητική καθυστέρηση/αναπηρία (Ε΄ εξάμηνο)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
«ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Για τους φοιτητές που εισήχθησαν
το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 και μέχρι 2010-2011
(με ΑΜ/07, και μέχρι ΑΜ/11)
Για να δηλωθούν τα μαθήματα «Πρακτική Άσκηση» ή «Πτυχιακή Εργασία»
απαιτούνται:


Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει από περασμένα
μαθήματα Υ και ΥΕ 87 διδακτικές μονάδες (όχι από μαθήματα Ελεύθερης
Επιλογής και Ξένης Γλώσσας)



Να έχει επιλέξει και να έχει πάρει προβιβάσιμο βαθμό σε 3 από τα 5
προαπαιτούμενα μαθήματα, ανάλογα με την κατεύθυνση, που έχουν ως εξής:
1. Οργάνωση και Διοίκηση φορέων Παροχής Δια βίου Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Γ΄ εξάμηνο)
2. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
(Δ΄ εξάμηνο)
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3. Διδακτική Μεθοδολογία της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (Ε΄ εξάμηνο)
4. Οργάνωση και διοίκηση Οργανισμών και Επιχειρήσεων ή το αντίστοιχο
Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης(Δ΄ εξάμηνο)
5. Ψυχολογία ανάπτυξης ενηλίκων (Δ΄ εξάμηνο)

Για τους φοιτητές που εισήχθησαν
το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 (με ΑΜ/12)
Για να δηλωθούν τα μαθήματα «Πρακτική Άσκηση» ή «Πτυχιακή Εργασία»
απαιτούνται:
Ο φοιτητής να μην οφείλει περισσότερα από (8) μαθήματα. Δηλαδή



να έχουν συγκεντρώσει από περασμένα μαθήματα Υ και ΥΕ 87 διδακτικές
μονάδες (όχι από μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής και Ξένης Γλώσσας).
Να έχει επιλέξει και να έχει πάρει προβιβάσιμο βαθμό σε 3 από τα 4
προαπαιτούμενα μαθήματα, ανάλογα με την κατεύθυνση, που έχουν ως εξής:
1. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης (Δ΄ εξάμηνο)
2. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
(Δ΄ εξάμηνο)
3. Διδακτική Μεθοδολογία της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (Ε΄ εξάμηνο)
4. Ψυχολογία ανάπτυξης ενηλίκων (Δ΄ εξάμηνο)

Για τους φοιτητές που εισήχθησαν
Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 (με ΑΜ/13, ΑΜ/14, ΑΜ/15, ΑΜ/16)
Για να δηλωθούν τα μαθήματα «Πρακτική Άσκηση» ή «Πτυχιακή Εργασία»
απαιτούνται:


Ο φοιτητής να μην οφείλει περισσότερα από (8) μαθήματα. Δηλαδή
να έχουν συγκεντρώσει από περασμένα μαθήματα Υ και ΥΕ 115 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕCTS (όχι από μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής και Ξένης Γλώσσας)



Για τους φοιτητές που υλοποιούν την Πρακτική Άσκηση εκτός
Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει από περασμένα μαθήματα Υ
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και ΥΕ 125 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS (όχι από μαθήματα Ελεύθερης
Επιλογής και Ξένης Γλώσσας)
Να έχει επιλέξει και να έχει πάρει προβιβάσιμο βαθμό σε 3 από τα 4



προαπαιτούμενα μαθήματα, ανάλογα με την κατεύθυνση, που έχουν ως εξής:
1. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης (Δ΄ εξάμηνο)
2. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης
Εκπαίδευσης (Δ΄ εξάμηνο)
3. Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (Γ’ Εξάμηνο)
4. Ψυχολογία ανάπτυξης ενηλίκων (Δ΄ εξάμηνο)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»
& «ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
Για τους φοιτητές και των δύο κατευθύνσεων που εισήχθησαν
πριν το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007
Για να δηλωθούν τα μαθήματα «Πρακτική Άσκηση» ή «Πτυχιακή Εργασία»
απαιτούνται:


Ο φοιτητής να μην οφείλει περισσότερα από (8) μαθήματα. Δηλαδή
να έχουν συγκεντρώσει από περασμένα μαθήματα Υ και ΥΕ 87 διδακτικές
μονάδες (όχι Ελεύθερης Επιλογής και Ξένης Γλώσσας).



Να έχει πάρει προβιβάσιμο βαθμό σε (3) συγκεκριμένα μαθήματα,
ανάλογα με την κατεύθυνση, που έχουν ως εξής:

Για την κατεύθυνση «Εκπαίδευσης Ατόμων με ειδικές ανάγκες»:
1. Εισαγωγή στην εκπαίδευση των ΑμΕΑ (Α΄εξάμηνο)
2. Διδακτική Μεθοδολογία Εκπαίδευσης των ΑμΕΑ (ΣΤ΄ εξάμηνο)
3. Μαθησιακές Δυσκολίες Ι (Β΄ εξάμηνο).
Για την κατεύθυνση «Συνεχούς Εκπαίδευσης»:
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1. Οργάνωση και Διοίκηση φορέων Παροχής Δια βίου Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Γ΄ εξάμηνο)
2. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (Δ΄
εξάμηνο)
3. Διδακτική Μεθοδολογία της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (Ε΄ εξάμηνο)

Φορείς υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης
Πού και πότε πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση;
Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε φορείς και μονάδες Ειδικής
Αγωγής και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης κατά το χρόνο λειτουργίας των
μονάδων αυτών.
Από το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 που υλοποιείται η Πρακτική
Άσκηση έχει αναπτυχθεί ένα ευρύτατο δίκτυο διασύνδεσης του Τμήματος με
εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς, με
σκοπό την αποτελεσματική πρακτική άσκηση των φοιτητών/-τριών στα
επιστημονικά πεδία των δύο κατευθύνσεων αντίστοιχα, αυτό της Εκπαίδευσης
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και εκείνο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. Το
δίκτυο αυτό, το οποίο ήδη αριθμεί περισσότερους από διακόσιους (200)
φορείς και για τις δύο Κατευθύνσεις, έχει δυναμική, καθώς διευρύνεται
συνεχώς, ανταποκρινόμενο στις αυξανόμενες ανάγκες των φοιτητών/-τριών
του Τμήματος. Η ενημέρωση και ο εμπλουτισμός της βάσης δεδομένων των
συνεργαζόμενων φορέων για το πρόγραμμα πραγματοποιείται από τα μέλη
της Συντονιστικής Επιτροπής και της ομάδας υλοποίησης της Π.Α. του
Τμήματος (βλ. παρακάτω). Ενδεικτικά παρατίθενται σε Παράρτημα στο τέλος
του Οδηγού Πρακτικής Άσκησης οι Πίνακες με τους συνεργαζόμενους φορείς.
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Δυνατότητα υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό
Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω την πρακτική μου άσκηση στο
εξωτερικό;
Μέσω του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ Placement:
Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων
(http://afroditi.uom.gr/erasmus/) παρέχει

στους φοιτητές /-τριες

του

τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής υποτροφίες για πρακτική
άσκηση (http://compus.uom.gr/erasmusp/). Οι υποτροφίες πρακτικής
άσκησης

στο

εξωτερικό

επιτρέπουν

στους/στις

φοιτητές/-τριες

να

πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε επιχείρηση, οργανισμό ή
φορέα εκπαίδευσης του εξωτερικού. Όσοι/-ες φοιτητές/-τριες έχουν δικαίωμα
να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε φορέα του εξωτερικού και να
κάνουν αίτηση στο γραφείο Erasmus κατά το τέλος του 3ου ή του 4ου έτους
σπουδών, και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για την πρακτική άσκηση
που ορίζει το πρόγραμμα σπουδών τους. Σε συνεργασία με την Ακαδημαϊκά
Υπεύθυνη

(κ.

Ιωάννα

Παπαβασιλείου,

ipapav@uom.edu.gr),

την

Συντονίστρια Erasmus+ (κ. Αναστασία Παμπούρη, apamp@uom.edu.gr) και
τις

Επόπτριες

της

κάθε

κατεύθυνσης

(κ.

Χριστίνα

Συριοπούλου,

csyriop@gmail.com και κ. Ιωάννα Παπαβασιλείου, ipapav@uom.edu.gr), οι
φοιτητές επιλέγουν τον φορέα υποδοχής και συμπληρώνουν το training
agreement.

Πληροφορίες

στο

site

του

(http://afroditi.uom.gr/erasmusp/),

γραφείου
στο

ERASMUS
compus

(http://afroditi.uom.gr/erasmusp/?q=node/248) και στο site του Τμήματος
(http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Statikes&file=inde
x&stid=194&tmima=7&categorymenu=2)».

Οι παραπάνω φοιτητές/-τριες

δικαιούνται εντατικά μαθήματα γλώσσας EILCs.
Επιλέξιμη περίοδος κινητικότητας φοιτητών για πρακτική άσκηση είναι από 2
έως 12 μήνες.
Ένας φοιτητής ο οποίος είχε μετακινηθεί για σπουδές διάρκειας 6 μηνών για
σπουδές Erasmus+, μπορεί να μετακινηθεί για άλλους 6 μήνες στο
πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση.
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Δεν

γίνονται

δεκτές

οι

αιτήσεις

φοιτητών

που

έχουν

οικονομικές

εκκρεμότητες με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και έχουν
ακυρώσει χωρίς σοβαρή αιτιολογία τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα
Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό κατά τα προηγούμενα έτη.
Μέσω της AIESEC:
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές για υλοποίηση πρακτικής άσκησης
σε άλλη χώρα μέσω AIESEC, κατόπιν συνεννόησης με το γραφείο AIESEC του
Πανεπιστημίου και την Συντονιστική Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του
Τμήματος.

Οργάνωση – Συντονισμός του Προγράμματος Πρακτικής
Άσκησης
Πώς είναι οργανωμένη η Πρακτική Άσκηση;
Για τον/την κάθε ασκούμενο/-η ορίζεται ένας/μία επόπτης/-τρια, μέλος
ΔΕΠ του Τμήματος αφού προηγηθεί σχετική συνεννόηση του/της φοιτητή/τριας με τον/την καθηγητή/-τρια.
Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος σχεδιάζεται, οργανώνεται και
υλοποιείται από την αρμόδια Συντονιστική Επιτροπή και την Ομάδα
Υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Η Συντονιστική
Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, κ. Ιωάννη Αγαλιώτη
(iagal@uom.gr) και δύο μέλη, ένα από κάθε κατεύθυνση, την κ. Αθηνά
Σιπητάνου (asipi@uom.gr) για την κατεύθυνση Συνεχούς Εκπαίδευσης και
την κ. Χριστίνα Συριοπούλου για την κατεύθυνση της Εκπαίδευσης Ατόμων
με Ειδικές Ανάγκες (csyriop@gmail.com). Η Ομάδα Υλοποίησης αποτελείται
από

τα μέλη Ε.ΔΙ.Π., τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. και

τους αποσπασμένους

εκπαιδευτικούς του Τμήματος.
Για

τους/τις

ασκούμενους/-ες

ορίζεται

από

τον

φορέα

ένας

εκπαιδευτικός/επιβλέπων σύμβουλος (Μέντορας), ο οποίος αναλαμβάνει την
επίβλεψη και καθοδήγησή τους στον χώρο Πρακτικής Άσκησης.
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Δικαιώματα – Υποχρεώσεις των φοιτητών/-τριών
Ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μου κατά τη διάρκεια
της Πρακτικής Άσκησης;
Οι φοιτητές/-τριες έχουν τη δυνατότητα:
Πραγματοποίησης υποχρεωτικής Πρακτικής Άσκησης διάρκειας
δύο (2) εξαμήνων στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης Ατόμων
με Ειδικές Ανάγκες ή της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό
Επιλογής πεδίου/θεματικής περιοχής/ειδίκευσης
Συνεχούς υποστήριξης κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης
από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και της Ομάδας
Υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.
Οι φοιτητές/-τριες οφείλουν:
Να ελέγξουν ότι έχουν περάσει τα προαπαιτούμενα μαθήματα,
όπως περιγράφονται παραπάνω, στην παράγραφο «Προϋποθέσεις
υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης»
Να δηλώσουν τα μαθήματα «Πρακτική Άσκηση Ι» και «Πρακτική
Άσκηση ΙΙ» στο χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο σπουδών
αντίστοιχα
Να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό παρουσιών στον
φορέα, όπως περιγράφονται παραπάνω, στην ενότητα «Περιγραφή
του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης»
Να ενημερώσουν έγκαιρα τόσο τον/την υπεύθυνο/Μέντορα στο
φορέα όσο και τους υπευθύνους στο Πανεπιστήμιο, σε περίπτωση
απουσίας λόγω σοβαρού ή έκτακτου λόγου (π.χ. προβλήματος
υγείας, απεργίας κ.λπ.)
Να αναπληρώσουν την απουσία σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο
στον φορέα
Να συμπληρώνουν σε εβδομαδιαία βάση το Παρουσιολόγιο, το
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οποίο θα φέρει την υπογραφή του υπευθύνου και τη σφραγίδα του
φορέα
Να

συμμετέχουν

στις

συναντήσεις

Ανατροφοδότησης

της

υπογεγραμμένα

και

Πρακτικής Άσκησης στο Πανεπιστήμιο
Να

παραδώσουν

τα

Παρουσιολόγια

σφραγισμένα στο Τμήμα, μετά την ολοκλήρωση της ΠΑ (γραφείο
313)
Να εκπονήσουν και να παραδώσουν την τελική εργασία για την
Πρακτική Άσκηση

--------------------------------Το παρόν κείμενο αποτελεί επικαιροποίηση του Οδηγού Πρακτικής Άσκησης, ο
οποίος συντάχθηκε τον Μάιο του 2012, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος: «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013 του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Σύνταξη κειμένου:
Αναστασία Παμπούρη, μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού. Επιμέλεια:
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Επιστημονικά Υπεύθυνη του έργου.
1.
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Παράρτημα
Κατεύθυνση Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές ανάγκες
Ενδεικτικοί φορείς υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης
 Τμήματα ένταξης
 Σχολεία Ειδικής Αγωγής
 Ειδικό Δημοτικό Σχολείο για παιδιά με αυτισμό (Παπάφειο)
 Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Θεσσαλονίκης
 Δημοτικό Σχολείο Βαρηκόων
 Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(ΕΕΕΕΚ)
 ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής
 Σχολή Τυφλών
 ΕΛΕΠΑΠ
 Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών-Ιατροπαιδαγωγικό
Τμήμα
 Πανελλήνιος

Σύνδεσμος

Τυφλών

–

Περιφερειακή

Ένωση

Κ.

Μακεδονίας
 Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ)
 Κέντρο Ειδικής Αγωγής Θεσσαλονίκης
 Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία
Θεσσαλονίκης (Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης & ΚΕ.ΠΕ.Π.
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ’)
 Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος
 Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής
Απασχόλησης ΑΜΕΑ «Ο ΣΩΤΗΡ»
 Μονάδα αυτιστικού ατόμου «ΕΛΠΙΔΑ»
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Κατεύθυνση Συνεχούς Εκπαίδευσης
Ενδεικτικοί φορείς υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης
 Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)
 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
 Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ)
 Κέντρα Διά βίου Μάθησης των Δήμων
 Δήμος Μήλου
 Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού–Τομέας Απασχόλησης Δήμου
Θέρμης
 Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης (ΧΑΝΘ)
 Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής
Κατάρτισης)
 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔ)
 Διεθνές Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΔΚΔΔ)
 Αμερικανική Γεωργική Σχολή
 Προγράμματα Εξειδίκευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ) του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
 Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ)
 Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Δωδεκανήσου–
Περιφ. Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Αιγαίου
 Κέντρο Πρόληψης της εξάρτησης από ναρκωτικά και προαγωγής της
υγείας «ΠΥΞΙΔΑ»
 Κέντρο στήριξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των
γυναικών «ΕΡΓΑΝΗ»
 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
 Άρσις Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
 Σχολή Τυφλών «Ο ΗΛΙΟΣ»
 Εξειδικευμένο

Κέντρο

Κοινωνικής

&

Επαγγελματικής

Ένταξης

(ΕΚΚΕΕ) Θεσσαλονίκης

19

 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ)
 Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
 Γενικό

Νοσοκομείο

Παπαγεωργίου–Γραφείο

Εκπαίδευσης

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
 Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ.) Βοηθών Νοσηλευτών του Γενικού
Νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου
 Οργανισμός

Τηλεπικοινωνιών

Ελλάδος

Α

Ε

(ΟΤΕ)–Διεύθυνση

Εκπαίδευσης
 Coca – Cola 3Ε
 ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.
 ISON Psychometrica
 S & B. Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.
 Shell Hellas A.E.
 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ A.E.
 ICAP GROUP A.E.
 Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.
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