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ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ  

ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ 

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
Πιεξνθνξίεο: Βαζίιεηνο Οηθνλνκίδεο, Αναπληρωτής Καθηγητής, Επιστημονικά Υπεύθσνος 

Σει.:28310-77657, 6974324979,  email: vasoikon@yahoo.com 

 

Διεςπςμένη Ππακηική Άζκηζη 

 

Η πλέιεπζε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηφο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο θαηά 

ηε ζπλεδξίαζή ηεοκε αξηζκφ 553/20.6.2018 επηθαηξνπνίεζε ηελ απφθαζή ηεο γηα ηε 

ζέζπηζε ηεο Γηεπξπκέλεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο (ΓΠΑ) θαη γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

Καλνληζκνχ ηεο ΓΠΑ σο αθνινχζσο. 

 

Κανονιζμόρ Διεςπςμένηρ Ππακηικήρ Άζκηζηρ (ΔΠΑ 100) 

 

ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Σ.Π.Δ.) ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ην κάζεκα κε ηίηιν «Γηεπξπκέλε Πξαθηηθή Άζθεζε» (ΓΠΑ 

100) απφ ην αθαδ. έηνο 2010-2011. 

 

Πεπιεσόμενο ηηρ ΔΠΑ 100 

ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «Γηεπξπκέλε Πξαθηηθή Άζθεζε», νη 

θνηηεηέο/ηξηεο πνπ ην παξαθνινπζνχλ αζθνχληαη ζε λεπηαγσγεία, παηδηθνχο 

ζηαζκνχο θαη άιινπο ρψξνπο άηππεο εθπαίδεπζεο (π.ρ. κνπζεία κε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα) γηα παηδηά πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο θπξίσο ζηνπο λνκνχο ηεο 

Κξήηεο, αιιά θαη ζηελ ππφινηπε Διιάδα, αλαιακβάλνληαο θαζήθνληα πνπ αθνξνχλ  

ηελ ππνζηήξημε ηνπ παηδαγσγηθνχ έξγνπ ηνπ θνξέα Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ζηνλ 

νπνίνλ απαζρνινχληαη. Ιδηαίηεξε πξνζπάζεηα θαηαβάιιεηαη ψζηε νη θνηηεηέο λα 

απαζρνινχληαη κε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζε 

επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο (π.ρ. παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο/καζεζηαθά 

πξνβιήκαηα ή πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη καζεηέο αιινδαπνί ή παιηλλνζηνχληεο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα γισζζνκάζεηαο αιιά θαη έληαμεο ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ) θαη ζε θαηλνηφκεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο (π.ρ. εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα κνπζείσλ, δεκηνπξγίαο θαη έθθξαζεο θ.ά.) θαζψο θαη ζε δνκέο άηππεο 

εθπαίδεπζεο (θέληξα παηδηθήο κέξηκλαο, θέληξα παξνρήο βνήζεηαο ζε παηδηά κε 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο θ.ά.)  Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν νη θνηηεηέο εμνηθεηψλνληαη κε ηνλ 

ρεηξηζκφ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ κεηνλεθηνχζεο νκάδεο καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ πξνζρνιηθήο ειηθίαο (θάηη πνπ δε γίλεηαη επαξθψο ζηα πιαίζηα ηεο 

ππνρξεσηηθήο Γηδαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο, ε νπνία εμαζθεί ηνπο/ηηο 

θνηηεηέο/ηέο καο ζηε δηδαζθαιία φισλ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο) θαη αζθνχληαη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ νξγάλσζε δηδαθηηθψλ 

παξεκβάζεσλ ζε ζπκθσλία κε ηα ζχγρξνλα ςπρνπαηδαγσγηθά ξεχκαηα πνπ δίλνπλ 

έκθαζε ζηελ απηελέξγεηα θαη ζηελ επειημία ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ. Δπίζεο, κπνξνχλ 

λα απαζρνινχληαη ζην απνγεπκαηηλφ πξφγξακκα ησλ Οινήκεξσλ Νεπηαγσγείσλ 
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απνθηψληαο ηηο ζρεηηθέο εκπεηξίεο, αθνχ θαηά ηελ ππνρξεσηηθή Γηδαθηηθή Άζθεζε 

ηνπ Σκήκαηνο αζθνχληαη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξσηλνχ σξαξίνπ. 

Σηόσορ ηηρ ΔΠΑ 100 

ηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ  καζήκαηνο είλαη λα δνζεί ε επθαηξία ζηνπο 

θνηηεηέο θαη ζηηο θνηηήηξηεο ηνπ Π.Σ.Π.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο λα αζθεζνχλ 

ζηελ αληηκεηψπηζε ηδηαίηεξσλ πξνβιεκάησλ ηεο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ηφζν ζε 

ζρνιηθά φζν θαη ζε εμσζρνιηθά πεξηβάιινληα θαη δνκέο αγσγήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, 

πέξα απφ ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα, επαπμάλνπλ ηα πξνζφληα ηνπο, αξρίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

θνηλσληθνπνίεζε, γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηνπο θνξείο πνπ πξνζθέξνπλ αγσγή θαη 

εθπαίδεπζε, καζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη κε άιινπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ θαη 

είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ πην απνηειεζκαηηθά ηηο δνθηκαζίεο πνπ ζα 

αληηκεησπίζνπλ ζηελ αλαδήηεζε επαγγέικαηνο. Με απηήλ ηελ έλλνηα, ε Γηεπξπκέλε 

Πξαθηηθή Άζθεζε βειηηψλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ απνθνίησλ καο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. 

 

Ένηαξη ηηρ ΔΠΑ 100 ζηο ΕΣΠΑ 

Η Γηεπξπκέλε Πξαθηηθή Άζθεζε (ΓΠΑ 100) εληάζζεηαη ζην Δζληθφ 

ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ) θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πιαίζην ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» θαη  

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σελ επηζηεκνληθή 

επζχλε ηνπ πξνγξάκκαηνο/καζήκαηνο ηελ έρεη κέινο Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο. 
 

Χαπακηηπιζηικά μαθήμαηορ, ένηαξη ζηο Ππόγπαμμα Σποςδών 

Η Γηεπξπκέλε Πξαθηηθή Άζθεζε (ΓΠΑ 100) πξνζθέξεηαη ζε θνηηεηέο ηνπ  

Π.Σ.Π.Δ. ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο πνπ δηαλχνπλ ην 3
ν
 εμάκελν ζπνπδψλ θαη άλσ, ζην 

ρξνληθφ πιαίζην ηνπ εθάζηνηε αθαδεκατθνχ έηνπο (1 επηεκβξίνπ-31 Απγνχζηνπ) 

(κε πξνζθεξφκελεο ζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ εθάζηνηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο) σο επηιεγφκελε, ραξαθηεξίδεηαη σο βαζκνινγνχκελν κάζεκα 

ειεχζεξεο επηινγήο κε θσδηθφ καζήκαηνο ΓΠΑ 100, κε δηδάζθνληα-επφπηε ηνλ 

Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλν θαη πηζηψλεηαη κε 4 ECTS. Η Γηεπξπκέλε Πξαθηηθή 

Άζθεζε έρεη ρξνληθή δηάξθεηα δχν (2) κελψλ πιήξνπο απαζρφιεζεο ζηνλ θνξέα. Ωο 

πιήξεο απαζρφιεζε ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ εκεξεζίσο θαζνξίδνληαη νη έμη (6) ψξεο, 

φζεο ηζρχνπλ θαη γηα ην δηδαθηηθφ σξάξην ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

Επιλογή θοιηηηών 

Μεηά απφ ηε δεκνζίεπζε Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα 

ζπκκεηνρή ζηε ΓΠΑ 100, νη θνηηεηέο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηήλ 

απνζηέιινπλ, εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Πξφζθιεζε, 

ζηνλ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλν-δηδάζθνληα ηε ζρεηηθή αίηεζε κε ζπκπιεξσκέλα ηα 

πεδία πνπ απαηηνχληαη. Σαπηφρξνλα νη θνηηεηέο απηνί πξέπεη λα δειψλνπλ σο 

κάζεκα ειεχζεξεο επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμακήλνπ ηε ΓΠΑ 100 κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο Class Web, ην νπνίν ζα παξακέλεη «αλνηθηφ» γηα ηε ΓΠΑ 100 έσο ηελ 

επηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ επηινγήο θαη θαηαλνκήο ησλ θνηηεηψλ πνπ ζα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε απηήλ. Φνηηεηέο πνπ δελ ζα επηιεγνχλ γηα ζπκκεηνρή ζηε ΓΠΑ 

100 ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο λα 

επηιέμνπλ άιιν κάζεκα ζηε ζέζε ηεο. 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ πξνζθεξφκελσλ  ζέζεσλ γίλεηαη επηινγή ησλ θνηηεηψλ 

κε θαηάηαμε θαηφπηλ κνξηνδφηεζήο ηνπο κε βάζε αθφινπζν αιγφξηζκν:  

0.4 Ν+ 0.4 ΜΔ + 0.2Ε 
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φπνπ:  

α) Ν, ν ζπληειεζηήο έηνπο θνίηεζεο ηνπ ππνςεθίνπ/αο, ιακβάλεη ηηο αθφινπζεο 

ηηκέο: π.ρ. γηα ην 2ν έηνο ζπνπδψλ v=3, γηα ην 3
ν
 έηνο λ=5, γηα ην 4

ν
 έηνο λ=8, 

γηα ην 5ν έηνο λ=9, θαη ην 6ν έηνο λ=10. 

β) ΜΔ είλαη ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ζηηο Γηδαθηηθέο Αζθήζεηο 

γ) Ε είλαη ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ησλ καζεκάησλ πνπ δειψλνληαη απφ ηνλ 

θνηηεηή ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπ. 

 

Γηα ηελ θαηαλνκή ησλ επηιεγκέλσλ θνηηεηψλ ζηνπο θνξείο ηεο Γηεπξπκέλεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη επηπιένλ θξηηήξηα: α) ε παξαθνινχζεζε 

καζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηεο Α.Π.Α. ζην θνξέα πνπ επηιέγνπλ (π.ρ. 

ζεσξείηαη αλαγθαία πξνυπφζεζε ε παξαθνινχζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε καζεκάησλ 

Δηδηθήο Αγσγήο πξνθεηκέλνπ λα επηιεγεί θνηηεηήο/ήηξηα γηα ην Δηδηθφ Γεκνηηθφ 

ρνιείν, γηα ην Δηδηθφ Νεπηαγσγείν, γηα Σκήκαηα Έληαμεο, γηα Παξάιιειε ηήξημε 

παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θ.ν.θ., β) ε βαζκνινγία ζηηο Γηδαθηηθέο Αζθήζεηο 

(γηα θαηαλνκή ζε λεπηαγσγεία), γ) ε βαζκνινγία ζε καζήκαηα Γηδαθηηθήο 

Μαζεκαηηθψλ θη Γιψζζαο (γηα θαηαλνκή ζε δεκνηηθά ζρνιεία), δ) ε επηινγή απφ ηνλ 

θνηηεηή θνξέα ΓΠΑ πνπ έρεη εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ., δπζπξφζηηνο, κε 

επηιεγκέλνο απφ άιινπο θνηηεηέο), ζη) ε πξφηαζε θαη εχξεζε απφ ηνλ θνηηεηή λένπ 

θνξέα πνπ ζα εληαρζεί ζηε ΓΠΑ ηνπ Π.Σ.Π.Δ. 

Η επηινγή ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη απφ ηελ εθάζηνηε Δπηηξνπή Γηδαθηηθψλ 

Αζθήζεσλ ηνπ Π.Σ.Π.Δ., ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί θαη σο Δπηηξνπή Δπηινγήο Φνηηεηψλ 

γηα ηε ΓΠΑ 100.  Γηα ηελ θαηάηαμε ησλ θνηηεηψλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξαπάλσ 

θξηηήξηα. Σα νλφκαηα ησλ επηιεγκέλσλ θάζε θνξά θνηηεηψλ ζα αλαξηψληαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ΓΠΑ ηνπ Π.Σ.Π.Δ. θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Γξακκαηείαο 

ηνπ Σκήκαηνο. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο επηινγήο ησλ θνηηεηψλ δίδεηαη ρξνληθή 

πεξίνδνο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ γηα ηελ ππνβνιή ελζηάζεσλ απφ ηνπο 

θνηηεηέο. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ εθάζηνηε Δπηηξνπή Πξνπηπρηαθψλ 

πνπδψλ ηνπ Π.Σ.Π.Δ., ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί θαη σο Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ γηα ηε 

ΓΠΑ 100, θαη θξίλνληαη ηειεζίδηθα απφ απηήλ. 

Μεηά ην πέξαο ησλ δηαδηθαζηψλ αθνινπζεί ε θαηαλνκή ησλ θνηηεηψλ απφ ηνλ 

Δ.Τ. ζηνπο θνξείο Γηεπξπκέλεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

ηδηαίηεξα εθπαηδεπηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά (ζρεηηθά καζήκαηα) θαη νη αλάγθεο πνπ 

αλακέλεηαη λα θαιπθζνχλ. Θα θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο 

φζν ην δπλαηφλ πεξηζζνηέξσλ θνξέσλ ηνπιάρηζηνλ ζην Γήκν Ρεζχκλεο, θαζψο θαη 

νη πξνηηκήζεηο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ κε βάζε ηα επηπιένλ θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη 

ζηνλ Καλνληζκφ πνπδψλ ηεο Γηεπξπκέλεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο.  

Η εθάζηνηε Δπηηξνπή Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Π.Σ.Π.Δ. επηθπξψλεη ηα 

απνηειέζκαηα επηινγήο θαη θαηαλνκήο ησλ θνηηεηψλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηε 

ΓΠΑ 100.  

Ο αξηζκφο ησλ πξνζθεξφκελσλ θάζε αθαδεκατθφ έηνο ζέζεσλ Γηεπξπκέλεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαζνξίδεηαη απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ δηαηηζέκελσλ ζην Π.Σ.Π.Δ  ζέζεσλ αλαθνηλψλεηαη θάζε 

αθαδεκατθφ εμάκελν ε πινπνίεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Γηεπξπκέλεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο θαη θαινχληαη νη θνηηεηέο λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζπκκεηνρήο. 

 

Υποσπεώζειρ αζκούμενων θοιηηηών ζηη ΔΠΑ 100 

Οη αζθνχκελνη ππνβάιινπλ φια ηα απαξαίηεηα δηνηθεηηθά έγγξαθα, φπσο 

απηά θάζε θνξά νξίδνληαη απφ ηνλ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλν θαη απφ ηνλ ΔΛΚΔ ηνπ 

Παλεπηζηήκηνπ Κξήηεο θαη  ππνγξάθνπλ ζπκθσλεηηθφ κε ηνλ Φνξέα Τινπνίεζεο, 
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ηνλ ΔΛΚΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη ηνλ ΔΤ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη 

θνηηεηέο/ηξηεο ζα πξνζέξρνληαη ζην ρψξν άζθεζεο εθνδηαζκέλνη/εο κε κηα αηνκηθή 

θαξηέια-εκεξνιφγην Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζηελ νπνία ζα ππνγξάθεη θάζε θνξά ν/ε 

ππεχζπλνο/ε (π.ρ. δηεπζπληήο/ξηα) ηνπ θνξέα φπνπ ζα δηεμαρζεί ε Γηεπξπκέλε 

Πξαθηηθή Άζθεζε (λεπηαγσγείν, παηδηθφ ζηαζκφ, κνπζείν θ.ά.). Ο Δ.Τ. αλαιακβάλεη 

ηελ επνπηεία ησλ αζθνπκέλσλ, ηνπο νπνίνπο παξαθνινπζεί ζηελά θαηά ηελ πξαθηηθή 

ηνπο άζθεζε. πγθεθξηκέλα, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαιεί ηνπο αζθνχκελνπο ζε 

αηνκηθέο ή νκαδηθέο ζπλαληήζεηο, πξνθεηκέλνπ νη αζθνχκελνη λα ζπδεηήζνπλ 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη λα νξγαλψζνπλ πην απνηειεζκαηηθά ηε 

παηδαγσγηθή παξέκβαζή ηνπο.  

Πξηλ αξρίζνπλ ηε Γηεπξπκέλε Πξαθηηθή Άζθεζε νη αζθνχκελνη 

επηζθέπηνληαη ηνλ θνξέα φπνπ ζα δηεμαρζεί ε Γηεπξπκέλε Πξαθηηθή Άζθεζε θαη 

ελεκεξψλνληαη απφ ην/ηε δηεπζπληή/ηξηα, ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο  θαη ηνπο άιινπο 

ζπληειεζηέο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα παηδηά κε ηα νπνία 

ζα αζρνιεζνχλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

ζπλεξγάδνληαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν νη αζθνχκελνη/εο κε ηνπο/ηηο 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ αληίζηνηρσλ θνξέσλ άζθεζεο.  

Φνηηεηέο νη νπνίνη δε ζπκπιεξψλνπλ φιεο ηηο θαζνξηζκέλεο ψξεο 

Γηεπξπκέλεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ή δελ παξαδίδνπλ φια ηα παξαδνηέα πνπ 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ ζεσξείηαη φηη δελ νινθιήξσζαλ ηε ΓΠΑ 100 θαη δε 

βαζκνινγνχληαη νχηε θαη ακείβνληαη. 

 

Παπαδοηέα, Αξιολόγηζη αζκούμενων 

ην ηέινο θάζε καζήκαηνο «Γηεπξπκέλεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο» ε αμηνιφγεζε 

ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζα γίλεηαη σο εμήο: 1. Κάζε αζθνχκελνο/ε ππνρξενχηαη λα 

ζπληάμεη θαη λα παξαδψζεη ζηνλ επφπηε ηνπ/ηεο αλαιπηηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο 

(θείκελν απνινγηζκνχ) γηα ηελ πξαθηηθή ηνπ/ηεο άζθεζε. 2. Ο ππεχζπλνο ηνπ θνξέα 

άζθεζεο ζα ζπληάζζεη ζρεηηθή ζπλνπηηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ αζθνχκελνπ ζηνλ 

θνξέα. 3. Ο δηδάζθσλ-επφπηεο, κεηά απφ ζπλάληεζε κε ηνπο/ηηο δηεπζπληέο/ηξηεο, 

ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο, θαη ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο, αιιά θαη κε βάζε ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία απφ ηνπο/ηηο αζθνχκελνπο/εο, ζπληάζζεη ζπλνπηηθή έθζεζε 

αμηνιφγεζεο γηα ηνλ/ηελ θάζε αζθνχκελν/ε ηεο νκάδαο ηνπ. 4. Θα θαηαηίζεηαη ε 

αηνκηθή θαξηέια-εκεξνιφγην Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ αζθνχκελνπ θνηηεηή. Με 

βάζε ηα πξνεγνχκελα ν δηδάζθσλ-επφπηεο θαηαζέηεη ηε βαζκνινγία ησλ 

αζθνχκελσλ θνηηεηψλ. Σα παξαδνηέα ησλ θνηηεηψλ ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηνχληαη 

κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γ ηνπ Σκήκαηνο κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ΔΤ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

Απμοδιόηηηερ Επιζηημονικά Υπεύθςνος-διδάζκονηορ 

Ο Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο ηεο ΓΠΑ 100 ηνπ Π.Σ.Π.Δ. έρεη ηελ 

απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη γηα ηελ νξγαλσηηθή 

δηάξζξσζε ηεο ΓΠΑ (πξφζθιεζε θνηηεηψλ, εχξεζε θαη επηθνηλσλία κε θνξείο, 

επηθνηλσλία κε θνηηεηέο, δηεμαγσγή ελεκεξσηηθψλ ζπλαληήζεσλ, ππνβνιή φισλ ησλ 

απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ απφ ηνπο θνηηεηέο, ηήξεζε θαθέισλ 

θνηηεηψλ, ζχληαμε πξαθηηθψλ,  εθζέζεσλ, βεβαηψζεσλ θαη φισλ ησλ εγγξάθσλ πνπ 

αθνξνχλ ηε ΓΠΑ 100) θαη αλαιακβάλεη θαη ηελ επνπηεία ησλ θνηηεηψλ. Γηα θάζε 

παξάιεηςε ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεψλ ηνπ ν Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο είλαη 

ππφινγνο ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Παλ. Κξήηεο (Ιδξπκαηηθφ Τπεχζπλν ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο, Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ). 
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Ο Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο ηεο ΓΠΑ 100 ηνπ Π.Σ.Π.Δ. ελεκεξψλεη ηε 

πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο θάζε αθαδεκατθφ εμάκελν γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα, ηε 

ρξνληθή πεξίνδν έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο ΓΠΑ 100, γηα θάζε ζέκα αθαδεκατθνχ 

ελδηαθέξνληνο πνπ αθνξά ηε ΓΠΑ 100, λα εθδίδεη βεβαηψζεηο ζπκκεηνρήο ζηε ΓΠΑ 

100, λα ππνβάιεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο θαηάινγν κε ηνπο θνηηεηέο πνπ 

νινθιήξσζαλ ηε ΓΠΑ 100. Γηα θάζε παξάιεηςε ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεψλ ηνπ ν 

Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο είλαη ππφινγνο ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο. 

Η πλέιεπζε ηνπ Π.Σ.Π.Δ. έρεη επζχλε κφλν γηα ζέκαηα αθαδεκατθνχ 

ραξαθηήξα ηεο ΓΠΑ 100. 

Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο-δηδάζθσλ ηεο Γηεπξπκέλεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

(ΓΠΑ 100) νξίδεηαη ν Βαζίιεηνο Οηθνλνκίδεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ 

Π.Σ.Π.Δ.ε πεξίπησζε αλάγθεο ηνλ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλν ζα ηνλ αληηθαζηζηνχλ ν 

εθάζηνηε Πξφεδξνο ή ν Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο ηνπ Π.Σ.Π.Δ. 

 

 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θάζε ελδηαθεξφκελνο/ε κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζηνλ 

Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλν ηεο Γηεπξπκέλεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο Βαζίιε Οηθνλνκίδε, 

Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ Π.Σ.Π.Δ. ηειεθσληθψο (Σει.: 28310-77657, 6974324979) 

ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email: vasoikon@yahoo.com). 

 
 

Βαζίιεηνο Οηθνλνκίδεο 

Αναπληρωτής Καθηγητής 
Επιστημονικά Υπεύθσνος 
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