
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS 

EDUC-698DL Πρακτική Άσκηση 30 

Τμήμα Εξάμηνο Προαπαιτούμενα 

Παιδαγωγικών Σπουδών EDUG-521 & Συμπλήρωση 

τουλάχιστον 63 ECTS 
Κατηγορία Μαθήματος Γνωστική Περιοχή Γλώσσα Διδασκαλίας 

Υποχρεωτικό στην ΕΕΕ Πρακτική Άσκηση Ελληνική 

Επίπεδο Μαθήματος Έτος Σπουδών Διδάσκων 

2ος Κύκλος 2ο  

Περιγραφή: 

 Η Πρακτική ΄Ασκηση (Π.Α.) αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

 Σκοπός του οικείου Προγράμματος είναι η συστηματική ανάπτυξη και  καλλιέργεια ειδικών

εκπαιδευτικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων σχετικών με την οργάνωση και παροχή

υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης και διδασκαλίας, οι οποίες  συνάδουν με τις ειδικές

εκπαιδευτικές  ανάγκες και δυνατότητες των ατόμων που εγγράφονται και φοιτούν στις

διάφορες δομές  της ειδικής εκπαίδευσης.

 Η Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) πραγματοποιείται σε θεσμικές δομές στις οποίες παρέχεται η

ειδική αγωγή και εκπαίδευση (π.χ. σε διάφορες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και

Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, Τμήματα ΄Ενταξης Γενικών

Σχολείων, Προγράμματα παράλληλης στήριξης από εκπαιδευτικό Ειδικής Εκπαίδευσης, ΤΕΕ,

ΕΕΕΕΚ κ.ά.) και περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες και δραστηριότητες που συσχετίζονται με

τη συστηματική οργάνωση και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικής

υποστήριξης και διδασκαλίας.

 Η Π.Α. είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται στο 4ο εξάμηνο των μεταπτυχιακών

σπουδών και έχει διάρκεια 200 ώρες.

Στόχοι 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εργαζόμενοι ως εκπαιδευτικοί: 

 Να χρησιμοποιούν με ευελιξία τις τρέχουσες γνώσεις οι οποίες προκύπτουν από την έρευνα

στην ειδική εκπαίδευση για να σχεδιάζουν κατάλληλα τη διδασκαλία και τις στρατηγικές

υπο)στήριξης των μαθητών τους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 Να συνεργάζονται και να επικοινωνούν αποτελεσματικά με το προσωπικό του σχολείου, την

οικογένεια και την τοπική κοινωνία για τα χαρακτηριστικά και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των

παιδιών αυτών.

 Να χρησιμοποιούν κατάλληλα το χρόνο της διδασκαλίας για να επηρεάζουν θετικά τη μάθηση

και την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των εν λόγω παιδιών.

 Να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα που να ανταποκρίνονται

στις διαγνωσμένες ειδικές  εκπαιδευτικές τους ανάγκες και στην προώθηση της μάθησής τους

γενικότερα.

 Να καταρτίζουν σχέδια διδασκαλίας μαθημάτων, να οργανώνουν και να εφαρμόζουν κατά



περίπτωση το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και να αξιολογούν την εφαρμογή τους, είτε 

ατομικά είτε ομαδικά, στα παιδιά με αναπηρίες ή άλλα προβλήματα και διαταραχές. 

 Να αναπτύσσουν επικοινωνία και συνεργασία με εκπαιδευτικούς άλλων Σχολικών Μονάδων 

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ιδιαίτερα με τη χρήση της Νέας Τεχνολογίας, για θέματα 

εκπαιδευτικής υποστήριξης και διδασκαλίας των παιδιών αυτών. 

 Να επενεργούν με καινοτόμες διδακτικές μεθόδους στη σχολική τάξη ανταποκρινόμενοι στις 

αυξημένες απαιτήσεις του σχολείου της νέας εποχής στο πλαίσιο της παρεχόμενης 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.  

 

 

 

 


