
 

 

 

Α. ύμςξμη πεοιγοατή – κξπόπ ςξσ μαθήμαςξπ 

 

Η ποακςική άρκηρη απξρκξπεί ρςημ ποξεςξιμαρία ςωμ τξιςηςώμ ρε εκπαιδεσςικξύπ ηγέςεπ ικαμξύπ 

μα λειςξσογήρξσμ ρςα μέα δεδξμέμα και μα έοθξσμ ρε επατή με ποαγμαςικά και πξλλέπ τξοέπ 

ρύμθεςα ποξβλήμαςα ρςξ πλαίριξ ςηπ εμπειοίαπ πεδίξσ και ςηπ ποακςικήπ ςξσπ άρκηρηπ ρε πεδίξ ρςξ 

ξπξίξ είςε απαρυξλξύμςαι είςε ποόκειςαι μα απαρυξληθξύμ. Ασςό ςξσπ δίμει ςη δσμαςόςηςα μα 

μεςατέοξσμ ρςημ ποάνη γμώρειπ πξσ απέκςηραμ από ςημ αμάλσρη και μελέςη θεωοηςικώμ 

ζηςημάςωμ, εμώ παοάλληλα ςξσπ δίμει ςημ εσκαιοία μέρα από ςξμ ρυεδιαρμό και ςημ ανιξλόγηρη (ή 

ακόμη και ςημ σλξπξίηρη) μιαπ ποόςαρηπ βελςίωρηπ μα ποξςείμξσμ ξι ίδιξι μέεπ ιδέεπ και καλέπ 

ποακςικέπ ρε διάτξοα θέμαςα πξσ αμςιμεςωπίζξσμ ξι εκπαιδεσςικξί ηγέςεπ ςξσ ρσμεογαζόμεμξσ 

ξογαμιρμξύ ή τξοέα. Ακόμη, εκπαιδεύξμςαι ρςημ εμεογή παοαςήοηρη και ςημ κοιςική ανιξλόγηρη 

άρκηρηπ διξίκηρηπ και ηγερίαπ ρςημ ποάνη και ρςη δημιξσογία μέωμ ποξςάρεωμ βελςίωρηπ με ρςόυξ 

ςημ επξικξδξμηςική ςξσπ ρσμβξλή ρςξμ εκπαιδεσςικό ξογαμιρμό ή τξοέα πξσ επιρκέπςξμςαι. Η 

δημιξσογία ρυέρεωμ με εκπαιδεσςικξύπ ηγέςεπ πξσ έυξσμ διατξοεςική πείοα από ςξσπ ίδιξσπ ςξσπ 

βξηθά μα καςαμξήρξσμ καλύςεοα ςιπ ρσμθήκεπ και ςα ποξβλήμαςα άρκηρηπ διξίκηρηπ και ηγερίαπ. 

 Παοάλληλα, μαθαίμξσμ από ςιπ παοξσριάρειπ ρςημ ςάνη από ςξσπ άλλξσπ ρσμτξιςηςέπ ςξσπ ςωμ 

εμπειοιώμ πξσ είυαμ καςά ςημ ποακςική ςξσπ άρκηρη και έςρι διεσούμξσμ ςξ πεδίξ καςαμόηρηπ 

ποακςικώμ και ρςοαςηγικώμ πξσ εταομόζξμςαι ρε άλλξσπ ξογαμιρμξύπ. Τέλξπ, έυξσμ ςημ εσκαιοία 

μα αρκξύμ και μα δέυξμςαι κοιςική και μα κάμξσμ ξι ίδιξι ςημ ασςξκοιςική ςξσπ μέρω ςξσ 

αμαρςξυαρμξύ ςηπ εμπειοίαπ 

Β. Διδικξί διδακςικξί ρςόυξι 

Μεςά ςημ ξλξκλήοωρη ςηπ ποακςικήπ άρκηρηπ ξι ρσμμεςέυξμςεπ τξιςηςέπ ποόκειςαι: 

Σε επίπεδο γνώσεων 

-μα απξκςήρξσμ ενειδικεσμέμεπ γμώρειπ ρε θέμαςα εκπαιδεσςικήπ διξίκηρηπ και ηγερίαπ πξσ 

ποόκειςαι μα απξςελέρξσμ ςη βάρη για δημιξσογία μέωμ ιδεώμ ρςημ άρκηρη ηγερίαπ πξσ πιθαμόμ θα 

ποαγμαςξπξιήρξσμ ρςημ καοιέοα ςξσπ  

-μα είμαι ρε θέρη μα αμαγμωοίζξσμ ποξβλήμαςα και καλέπ ποακςικέπ άρκηρηπ εκπαιδεσςικήπ 

διξίκηρηπ και ηγερίαπ  ρςημ ποάνη ανιξπξιώμςαπ ςξ θεωοηςικό ςξσπ σπόβαθοξ 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων 

-μα έυξσμ ςη δσμαςόςηςα μα εομημεύξσμ  ποξβλήμαςα ρςημ άρκηρη εκπαιδεσςικήπ διξίκηρηπ και 

ηγερίαπ, μα εοεσμξύμ  και μα αμακαλύπςξσμ λύρειπ για ςημ καλύςεοη δσμαςή αμςιμεςώπιρή ςξσπ 

-μα έυξσμ ςη δσμαςόςηςα μα ρυεδιάρξσμ μια ποόςαρη βελςίωρηπ, ςημ ξπξία θα ποξςείμξσμ ποξπ 

ρσζήςηρη (και πιθαμόμ μα ςημ σλξπξιήρξσμ) και για ςημ ξπξία θα λάβξσμ αμαςοξτξδόςηρη από 

ςξμ/ςημ σπεύθσμξ-η ςηπ ποακςικήπ άρκηρηπ εκ μέοξσπ ςξσ εκπαιδεσςικξύ ξογαμιρμξύ ή τξοέα αμά 

πεοίπςωρη  

Σε επίπεδο ικανοτήτων  

-μα παοαςηοξύμ και μα ανιξλξγξύμ κοιςικά ςημ παοξσρίαρη ρςοαςηγικώμ ποξρεγγίρεωμ και 

ποακςικώμ άρκηρηπ διξίκηρηπ και ηγερίαπ με ρκξπό ςξμ ρυεδιαρμό μιαπ ποόςαρηπ βελςίωρηπ, η 

ξπξία θα παοξσριαρςεί για μα ανιξλξγηθεί (και πιθαμόμ και μα σλξπξιηθεί). 

 
Γ. Πεοιευόμεμξ Ποακςικήπ Άρκηρηπ  

 

Η ποακςική άρκηρη (practicum) είμαι σπξυοεωςική και βξηθά ρςημ ξμαλή μεςάβαρη από ςη θεωοία 

ρςημ ποάνη. Καςά ςημ ποακςική άρκηρη, ξι τξιςηςέπ και ξι τξιςήςοιεπ καλξύμςαι μα ρσμμεςέυξσμ 

ρςιπ διαδικαρίεπ εμόπ εκπαιδεσςικξύ ξογαμιρμξύ για πεοίπξσ 104 ώοεπ (8 ώοεπ Χ 13 εβδξμάδεπ) ρςη 

διάοκεια όλξσ ςξσ εναμήμξσ πξσ ατξοά ςημ παοαμξμή ςξσ τξιςηςή ή ςηπ τξιςήςοιαπ ρςξμ 

επιλεγόμεμξ εκπαιδεσςικό ξογαμιρμό μέυοι ςημ ξλξκλήοωρη όληπ ςηπ διαδικαρίαπ. Η διαδικαρία 

μπξοεί μα λάβει υώοα ρε έμαμ ξπξιξδήπξςε εκπαιδεσςικό ξογαμιρμό, όπωπ ρε έμα ρυξλείξ, έμα 

παμεπιρςήμιξ, έμα ιμρςιςξύςξ επαγγελμαςικήπ καςάοςιρηπ, ρςξ ςμήμα εκπαίδεσρηπ ποξρωπικξύ μιαπ 
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επιυείοηρηπ, ρε ρυξλεία δεύςεοηπ εσκαιοίαπ, ρε ερπεοιμά ρυξλεία, κέμςοα ελεσθέοωμ ρπξσδώμ, 

κξλλέγια, ΚΔΚ, κ.λ.π. 

Καςά ςη διάοκεια ςηπ παοαμξμήπ ςξσπ ρςξμ ξογαμιρμό ξι τξιςηςέπ και ξι τξιςήςοιεπ αμαμέμεςαι μα 

ρσμεογαρςξύμ ρςεμά και μα λάβξσμ ςημ σπξρςήοινη και ςημ ανιξλόγηρη από ςξμ σπξρςηοικςή ςηπ 

διαδικαρίαπ, ξ ξπξίξπ είμαι έμα άςξμξ με ηγεςική θέρη ρςξμ εκπαιδεσςικό ξογαμιρμό/τξοέα πξσ 

ποαγμαςξπξιείςαι η ποακςική άρκηρη. Για παοάδειγμα, μπξοεί μα είμαι ξ σπξ-/διεσθσμςήπ ή η σπξ-

/διεσθύμςοια εμόπ ρυξλείξσ ποωςξβάθμιαπ ή δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ, ξ/η ποξϊρςάμεμξπ-η ή 

ξ/η σπεύθσμξπ-η  εμόπ ςμήμαςξπ εκπαίδεσρηπ και αμάπςσνηπ ποξρωπικξύ μιαπ επιυείοηρηπ κ.λ.π. 

Για κάθε εβδξμάδα ςηπ ποακςικήπ άρκηρηπ ξι τξιςηςέπ και ξι τξιςήςοιεπ είμαι σπξυοεωμέμξι μα 

ςηοξύμ εβδξμαδιαίξ τύλλξ παοαςήοηρηπ ρςξ ξπξίξ θα καςαγοάτξσμ ςα ρημαμςικόςεοα θέμαςα ή 

ζηςήμαςα πξσ επιρήμαμαμ, εμώ θα ρσμπληοώμξσμ και ςξ εβδξμαδιαίξ παοξσριξλόγιξ (time log) ρςξ 

ξπξίξ θα αμαγοάτξμςαι ξι ημεοξμημίεπ και ξι ώοεπ ποξρέλεσρηπ και απξυώοηρηπ, ςξ ξπξίξ και θα 

σπξγοάτεςαι από ςξμ αμςίρςξιυξ σπξρςηοικςή ςηπ διαδικαρίαπ.  

Η ςελική εογαρία πξσ θα απξςελεί ςξ αςξμικό υαοςξτσλάκιξ ςξσ κάθε τξιςηςή ή τξιςήςοιαπ θα 

πεοιλαμβάμει ςη ρσγγοατή έκθερηπ αματξοάπ ςηπ εμπειοίαπ πεδίξσ (ποξϊόμ από ςημ ρσγγοατή ςωμ 

13 τύλλωμ παοαςήοηρηπ) εμπλξσςιρμέμη από ςημ θεωοηςική ςεκμηοίωρη, ςα δεκαςοία (13) 

παοξσριξλόγια και ςημ ανιξλόγηρη από ςξμ σπξρςηοικςή ςηπ διαδικαρίαπ.   

Η διεναγωγή ςηπ ποακςικήπ άρκηρηπ θα σπξρςηοιυθεί από 6 ςοίωοεπ διαλένειπ, ξι ξπξίεπ θα 

πεοιλαμβάμξσμ ςιπ αουικέπ ξδηγίεπ (ποώςη ςοίωοη διάλενη),  μία εμδιάμερη διάλενη για μεοική 

αμαςοξτξδόςηρη (δεύςεοη ςοίωοη διάλενη) και δύξ ςοίωοεπ διαλένειπ αμά ςμήμα 25 αςόμωμ 

(ρσμξλικά για ςα δύξ ςμήμαςα ςέρρεοιπ διαλένειπ) όπξσ θα παοξσριάρει ξ κάθε τξιςηςήπ ή τξιςήςοια 

ςημ ποόςαρη βελςίωρηπ πξσ ποόςειμε ή ακόμη και σλξπξίηρε ρςξμ επιλεγόμεμξ ξογαμιρμό ή τξοέα  

Δ. Διδακςικέπ μέθξδξι και ςοόπξι ανιξλόγηρηπ 

 

Διδακςικέπ μέθξδξι: 

Διαλένειπ, εμπλξσςιρμέμεπ ειρηγήρειπ, αςξμικέπ και ξμαδικέπ αρκήρειπ, καςαιγιρμόπ ιδεώμ, μελέςη 

και αμάλσρη βιβλιξγοατίαπ, μελέςεπ πεοίπςωρηπ, ρσζηςήρειπ – διάλξγξι.  

Δκπαιδεσςικά μέρα: 

H/Y, βιμςεξποξβξλέαπ, πίμακαπ, έμςσπξ και ηλεκςοξμικό σλικό, υοήρη διαδικςύξσ.  

 

Τοόπξι ανιξλόγηρηπ: 

Η ςελική ανιξλόγηρη πεοιλαμβάμει: α) ςημ παοξσρία και ρσμμεςξυή ςξσ ρςιπ ρυεςικέπ διαλένειπ, β) 

ςημ παοξσρίαρη ςηπ ποόςαρηπ βελςίωρηπ ρε κάπξιξ ζήςημα μεςά από ςημ παοαςήοηρη ςξσ τξιςηςή ή 

ςηπ τξιςήςοιαπ ρςξ πλαίριξ ςηπ ποακςικήπ ςξσ άρκηρηπ ρςξμ επιλεγόμεμξ ξογαμιρμό ή τξοέα β) ςημ 

έκθερη αματξοάπ ςηπ εμπειοίαπ πεδίξσ, η ξπξία είμαι ςξ βαρικό μέοξπ ςξσ αςξμικξύ υαοςξτσλακίξσ 

πξσ παοαδίδει ξ τξιςηςήπ, η ξπξία ρσμξδεύεςαι από ςα 13 παοξσριξλόγια (time logs) και ςημ 

ανιξλόγηρη ςξσ τξιςηςή ή ςηπ τξιςήςοιαπ εκ μέοξσπ ςξσ σπξρςηοικςή ςηπ διαδικαρίαπ. Η ανιξλόγηρη 

ςξσ τξιςηςή καςαμέμεςαι ρε πξρξρςό 10% για ςημ παοξσρίαρη ςηπ ποόςαρηπ βελςίωρηπ και 90% για 

ςημ έκθερη αματξοάπ ςηπ εμπειοίαπ πεδίξσ και ςημ όλη ρσμμεςξυή ςξσ από ςξμ ρυεδιαρμό μέυοι ςηπ 

ξλξκλήοωρη ςηπ εμπειοίαπ πεδίξσ.  

 

Τα κοιςήοια ανιξλόγηρηπ αματέοξμςαι ρςημ πεοιγοατή ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ μαθήμαςξπ πξσ είμαι 

αμακξιμώριμξ ρςξσπ τξιςηςέπ  ρςξ compus ή ρςημ παοξσρίαρη ςξσ μαθήμαςξπ πξσ ποαγμαςξπξιείςαι 

ρςημ ποώςη διάλενη. 

 


