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Κανονισμός Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης 
 

Πρακτική Άσκηση (ΕΣΠΑ) σε φορείς εντός της Ελλάδας 
 

Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης 
προσφέρεται το μάθημα με τίτλο «Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση» (ΔΠΑ 100) από το ακαδ. 
έτος 2010-2011. 
 
Περιεχόμενο της ΔΠΑ 100 
Στο πλαίσιο του μαθήματος «Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση», οι φοιτητές/τριες που το 
παρακολουθούν ασκούνται σε νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς και άλλους χώρους άτυπης 
εκπαίδευσης (π.χ. ιδρύματα, κοινωφελείς οργανώσεις με εκπαιδευτικά προγράμματα) για 
παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας κυρίως στους νομούς της Κρήτης, αλλά και στην 
υπόλοιπη Ελλάδα. 

Στόχος του συγκεκριμένου  μαθήματος είναι να δοθεί η ευκαιρία στους φοιτητές και 
στις φοιτήτριες του Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης να ασκηθούν στην αντιμετώπιση 
ιδιαίτερων προβλημάτων της αγωγής και εκπαίδευσης τόσο σε σχολικά όσο και σε εξωσχολικά 
περιβάλλοντα και δομές αγωγής. Με τον τρόπο αυτό, πέρα από τη συνεισφορά τους στην 
τοπική κοινωνία και στην εκπαιδευτική κοινότητα, επαυξάνουν τα προσόντα τους, αρχίζουν 
την επαγγελματική τους κοινωνικοποίηση, γνωρίζουν καλύτερα τους φορείς που προσφέρουν 
αγωγή και εκπαίδευση στο παιδί προσχολικής ηλικίας, μαθαίνουν να συνεργάζονται με άλλους 
επαγγελματίες του χώρου και είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τις 
δοκιμασίες που θα αντιμετωπίσουν στην αναζήτηση επαγγέλματος. Με αυτήν την έννοια, η 
Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των αποφοίτων μας στην 
αγορά εργασίας. 

 
Χαρακτηριστικά μαθήματος, ένταξη στο Πρόγραμμα Σπουδών 
Η Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση προσφέρεται σε φοιτητές του  Π.Τ.Π.Ε. του Παν/μίου 
Κρήτης που διανύουν το 2ο εξάμηνο σπουδών και άνω, στο χρονικό πλαίσιο του εκάστοτε 
ακαδημαϊκού έτους (1 Σεπτεμβρίου-31 Αυγούστου) (με προσφερόμενες θέσεις που 
καθορίζονται από την εκάστοτε χρηματοδότηση του προγράμματος) ως επιλεγόμενη, 
χαρακτηρίζεται ως βαθμολογούμενο μάθημα ελεύθερης επιλογής με κωδικό μαθήματος ΔΠΑ 
100, με διδάσκοντα-επόπτη τον Επιστημονικά Υπεύθυνο και πιστώνεται με 4 ECTS. Η 
Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση έχει χρονική διάρκεια δύο (2) μηνών πλήρους απασχόλησης 
στον φορέα. 
 
Επιλογή φοιτητών 
Μετά από τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη ΔΠΑ 
100, οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτήν αποστέλλουν, εντός του χρονικού 
διαστήματος που ορίζεται από την Πρόσκληση, στον Επιστημονικά Υπεύθυνο-διδάσκοντα τη 
σχετική αίτηση με συμπληρωμένα τα πεδία που απαιτούνται. Για την κάλυψη των 
προσφερόμενων  θέσεων γίνεται επιλογή των φοιτητών με κατάταξη κατόπιν μοριοδότησής 
τους με βάση τον ακόλουθο αλγόριθμο: 

0.4 Ν+ 0.4 ΜΔ + 0.2Ε 
όπου:  

α) Ν, ο συντελεστής έτους φοίτησης του υποψηφίου/ας, λαμβάνει τις ακόλουθες τιμές: π.χ. 
για το 2ο έτος σπουδών v=3, για το 3ο έτος ν=5, για το 4ο έτος ν=8, για το 5ο έτος ν=9, 
και το 6ο έτος ν=10. 

β) ΜΔ είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας στις Διδακτικές Ασκήσεις 
γ) Ε είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων που δηλώνονται από τον φοιτητή στην 

αίτηση συμμετοχής του 
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Η επιλογή των φοιτητών γίνεται από την εκάστοτε Επιτροπή Διδακτικών Ασκήσεων 
του Π.Τ.Π.Ε., η οποία θα λειτουργεί και ως Επιτροπή Επιλογής Φοιτητών για τη ΔΠΑ 100.  
Για την κατάταξη των φοιτητών λαμβάνονται υπόψη τα παραπάνω κριτήρια. Τα ονόματα των 
επιλεγέντων κάθε φορά φοιτητών θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Δ.Π.Α του Π.Τ.Π.Ε. και 
στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος. Μετά την ανακοίνωση της 
επιλογής των φοιτητών δίδεται χρονική περίοδος πέντε (5) εργάσιμων ημερών για την υποβολή 
ενστάσεων από τους φοιτητές. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην εκάστοτε Επιτροπή 
Προπτυχιακών Σπουδών του Π.Τ.Π.Ε., η οποία θα λειτουργεί και ως Επιτροπή Ενστάσεων για 
τη ΔΠΑ 100, και θα κρίνονται τελεσίδικα από αυτήν. Μετά και την κατανομή των επιλεγέντων 
φοιτητών στους φορείς ΔΠΑ, η εκάστοτε Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Π.Τ.Π.Ε. 
επικυρώνει τα αποτελέσματα επιλογής και κατανομής των φοιτητών που θα συμμετάσχουν στη 
ΔΠΑ 100. 

 
Παραδοτέα, αξιολόγηση ασκούμενων 
Στο τέλος κάθε μαθήματος «Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης» η αξιολόγηση των 
φοιτητών/τριών θα γίνεται ως εξής: 1. Κάθε ασκούμενος/η υποχρεούται να συντάξει και να 
παραδώσει στον επόπτη του/της αναλυτική έκθεση αξιολόγησης (κείμενο απολογισμού) για 
την πρακτική του/της άσκηση. 2. Ο υπεύθυνος του φορέα άσκησης θα συντάσσει σχετική 
συνοπτική έκθεση αξιολόγησης του ασκούμενου στον φορέα. 3. Ο διδάσκων-επόπτης, μετά 
από συνάντηση με τους/τις διευθυντές/τριες, τους/τις εκπαιδευτικούς, και τους άλλους 
εμπλεκόμενους, αλλά και με βάση την προσωπική του εμπειρία από τους/τις ασκούμενους/ες, 
συντάσσει συνοπτική έκθεση αξιολόγησης για τον/την κάθε ασκούμενο/η της ομάδας τους. 4. 
Θα κατατίθεται η ατομική καρτέλα-ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης του ασκούμενου φοιτητή. 
Με βάση τα προηγούμενα ο διδάσκων-επόπτης καταθέτει τη βαθμολογία των ασκούμενων 
φοιτητών. Τα παραδοτέα των φοιτητών ενδέχεται να τροποποιούνται μετά από σχετική 
απόφαση της ΓΣ του Τμήματος μετά από εισήγηση του ΕΥ του προγράμματος. 

Επιστημονικά Υπεύθυνος-διδάσκων της Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης (ΔΠΑ 100) 
ορίζεται ο Βασίλειος Οικονομίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Π.Τ.Π.Ε. Σε περίπτωση 
κωλύματος, τον Επιστημονικά Υπεύθυνο θα τον αντικαθιστούν ο εκάστοτε Πρόεδρος ή ο 
Αναπληρωτής Πρόεδρος του Π.Τ.Π.Ε. 
 
Πληροφορίες για τη ροή των διαδικασιών και τα έντυπα βρίσκονται στον Οδηγό 
Πρακτικής Άσκησης.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


