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Κανονισμός Πρακτικής Εκπαιδευτικής Άσκησης 

στο Πλαίσιο του Κύκλου Σπουδών Παιδαγωγικής & 

Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ 

 

Αρθρο 1. Ορισμός 

α. Η Πρακτική Εκπαιδευτική Άσκηση (ΠΕΑ) αποτελεί μάθημα του Προγράμματος Προπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ. Ο κωδικός μαθήματος, η αντιστοιχία σε ECTS, οι 
διδάσκοντες και οι υπόλοιπες σχετικές πληροφορίες, αναφέρονται στον εκάστοτε Οδηγό Σπουδών και 
στις σχετικές αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος που αφορούν το Πρόγραμμα Προπτυχιακών 
Σπουδών.  

β. Η ΠΕΑ αφορά τη μικρής διάρκειας παρουσία φοιτητών/τριών σε Δημόσιες ή Ιδιωτικές Σχολικές 
Μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σκοπό την παρακολούθηση και την υλοποίηση 
διδασκαλίας, υπό την καθοδήγηση Εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και με την επίβλεψη 
των εκάστοτε διδασκόντων που έχουν οριστεί από το Τμήμα Γεωλογία Α.Π.Θ.  Σε περιπτώσεις στις 
οποίες η πρακτική εκπαιδευτική άσκηση δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε σχολική μονάδα 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (π.χ. για λόγους ανωτέρας βίας που διαπιστώνονται από το Τμήμα), το 
Τμήμα μπορεί να ορίσει εναλλακτικούς τρόπους πραγματοποίησης της. 

 

Αρθρο 2. Δικαίωμα Συμμετοχής 

Στο Πρόγραμμα Πρακτικής Εκπαιδευτικής Άσκησης μπορούν να συμμετέχουν προπτυχιακοί/ες 
φοιτητές/τριες του Τμήματος Γεωλογίας, οι οποίοι παρακολουθούν τουλάχιστον το ΣΤ’ εξάμηνο 
σπουδών, ακολουθούν τον Κύκλο Σπουδών του ΠΠΔΕ και παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει 
το μάθημα της Διδακτικής της Γεωλογίας. Η Πρακτική Εκπαιδευτική Άσκηση αποτελεί υποχρεωτικό 
μάθημα για την απονομή Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. 

Στην περίπτωση που τον Κύκλο Σπουδών του ΠΠΔΕ παρακολουθούν και άλλοι δικαιούχοι, όπως 
προβλέπεται από το νομικό πλαίσιο και τον Κανονισμό του ΠΠΔΕ (π.χ. απόφοιτοι Τμημάτων 
Γεωλογίας, που έχουν γίνει δεκτοί στον κύκλο του ΠΠΔΕ), μπορούν και αυτοί να συμμετέχουν στο 
Πρόγραμμα Πρακτικής Εκπαιδευτικής Άσκησης, με τις ίδιες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και 
δικαιώματα, όπως και οι προπτυχιακοί φοιτητές. 

 

Αρθρο 3. Κανόνες και Υποχρεώσεις 

α. Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Εκπαιδευτικής Άσκησης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 
ακολουθούν τις οδηγίες που θα τους δοθούν από τους Συντονιστές, μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ του μαθήματος 
και σε κάθε περίπτωση να συμμορφώνονται με τους κανόνες και όρους τους οποίους θέτει η 
εκάστοτε Σχολική Μονάδα στην οποία τοποθετούνται, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι αντίστοιχες υπηρεσίες του αρμόδιου Υπουργείου. 

β. Οι συμμετέχοντες στην ΠΕΑ υποχρεούνται να συμπληρώσουν κατ’ ελάχιστο τέσσερεις (4) ώρες 
φυσικής παρουσίας σε σχολικές αίθουσες διδασκαλίας, εκ των οποίων τουλάχιστον μία (1) να 
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συνιστά αυτοδύναμη διδασκαλία με τη μορφή μικροδιδασκαλιών ή διδασκαλίας πλήρους 
ανάπτυξης.  

γ. Στο τέλος της Πρακτικής Εκπαιδευτικής Άσκησης οι συμμετέχοντες αξιολογούνται από τον 
εκάστοτε εκπαιδευτικό της Σχολικής Μονάδας στον οποίο έχει ανατεθεί η καθοδήγησή τους με βάση 
δομημένο ερωτηματολόγιο που παρέχεται από τους διδάσκοντες.  

δ. Η Πρακτική Εκπαδευτική Άσκηση πραγματοποιείται σε καθορισμένες περιόδους που θέτει το 
Τμήμα σε συνεννόηση με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

ε. Η επιλογή της Σχολικής Μονάδας γίνεται από συγκεκριμένο κατάλογο που κάθε έτος καταρτούν 
οι συντονιστές μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ του μαθήματος. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες `δύνανται να επιλέξουν 
σχολικές μονάδες με τις οποίες έχουν έρθει σε προσωπική επαφή και συνεννόηση, με τη σύμφωνη 
γνώμη των συντονιστών του ΠΠΔΕ, εφόσον ικανοποιούνται και διασφαλίζονται οι απαιτούμενες 
συνθήκες (εκπαιδευτικές, κλπ.) της άσκησης. 

στ. Η Πρακτική Εκπαιδευτική Άσκηση δεν συνιστά αμοιβόμενη εργασία, ούτε ενέχει ασφαλιστικές 
αξιώσεις, αφού δεν αποτελεί προσφορά εργασίας αλλά διαδικασία εκπαίδευσης, ισότιμη με τη 
διαδικασία εκπαίδευσης στους χώρους του Τμήματος. Ο/Η συμμετέχων/ουσα στην ΠΕΑ διατηρεί 
την όποια προσωπική του, άμεση ή έμμεση, ασφάλιση. 

ζ. Ο/Η ασκούμενος/η μπορεί να ολοκληρώσει τις κατ’ ελάχιστο απαραίτητες ώρες παρουσίας του σε 
σχολική μονάδα, είτε τμηματικά, είτε συνολικά, σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο Καθηγητή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

η. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που διαπιστώνονται από το Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. και οι οποίες 
καθιστούν αδύνατη την πραγματοποίηση της ΠΕΑ σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, το Τμήμα με κατά περίπτωση απόφασή του δύναται να ορίζει εναλλακτικούς τρόπους 
υλοποίησης μέσα από το ευρύτερο πλαίσιο των εκπαιδευτικών του δράσεων ήτοι,  ενεργή συμμετοχή των 
φοιτητών/φοιτητριών σε εκπαιδευτικά προγράμματα Μουσείων και Εργαστηρίων, στις ασκήσεις 
υπαίθρου του Τμήματος Γεωλογίας, σε προγράμματα δια βίου μάθησης, καθώς και σε δράσεις 
εκλαΐκευσης της Επιστήμης της Γεωλογίας-Γεωγραφίας. Οι φοιτητές σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να 
συμπληρώσουν κατ’ ελάχιστο έξι (6) ώρες φυσικής παρουσίας στις σχετικές δράσεις, εκ των οποίων 
τουλάχιστον μία (1) να συνιστά αυτοδύναμη διδασκαλία με τη μορφή μικροδιδασκαλιών ή διδασκαλία 
πλήρους ανάπτυξης. Οι συμμετέχοντες καθοδηγούνται από τους συντονιστές της ΠΕΑ και αξιολογούνται 
από τον εκάστοτε υπεύθυνο Καθηγητή της εκπαιδευτικής δράσης με τη συμπλήρωση ενός δομημένου 
ερωτηματολογίου που του παρέχεται. 

 

 


