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Θεωρητικό Περίγραμμα-Σκοποί της ΑΠΑ
● Οι φοιτητές/τριες θα ασκηθούν/εργασθούν σε Δημοτικά σχολεία των νομών της Κρήτης,
προσφέροντας ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ενισχυτική διδασκαλία, σε ευάλωτες
ομάδες μαθητών, μέσα από εναλλακτικούς ψυχοπαιδαγωγικούς τρόπους παρέμβασης
/πρόληψης. Η εργασία /άσκηση θα γίνεται υπό την εποπτεία των ειδικών παιδαγωγών, οι
οποίοι εργάζονται στα σχολεία για τη διασφάλιση του αντίστοιχου έργου, καθώς και των
εποπτών καθηγητών.
Οι φοιτητές/τριες δουλεύουν αποκλειστικά με τους δασκάλους του Τμήματος
Ένταξης. Μέσα από την συνεργατική εργασία μαζί τους, οι φοιτητές ασκούνται σε
δεξιότητες που δεν έχουν σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία, αλλά, αντίθετα,
εξοικειώνονται με νέες ψυχοπαιδαγωγικές δράσεις, υποβοηθούμενοι συγχρόνως από την
εποπτική δράση της επιστημονικής ομάδας. Επίσης αποκτούν σημαντική εμπειρία με
μαθητές με διαφόρων ειδών δυσκολίες
Η συγκεκριμένη ψυχοπαιδαγωγική δράση έχει προληπτικό (πρόληψη εκδήλωσης
ψυχολογικών και ακαδημαϊκών δυσκολιών), αλλά και παρεμβατικό χαρακτήρα
(παρέμβαση σε ομάδες παιδιών με, ήδη, διαγνωσμένες δυσκολίες) και αποτελεί μέρος της
φιλοσοφίας του νέου «Ενταξιακού Σχολείου», με βάση τη Συνθήκη της Σαλαμάνκας
(1994) και τις νέες εκπαιδευτικές πολιτικές «ένταξης», τις οποίες έχουν προσυπογράψει
και τις οποίες εφαρμόζουν όλα σχεδόν τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Που γίνεται;
● Η Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση (ΑΠΑ) πραγματοποιείται στα τμήματα ένταξης (ΤΕ)
όλων των σχολείων του Ρεθύμνου, αλλά και σε σχολεία των Χανίων και του Ηρακλείου.
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα για αμειβόμενη πρακτική άσκηση στα Ειδικά Σχολεία της

Κρήτης όπως και για παράλληλη στήριξη των μαθητών στις γενικές τάξεις δημοτικών
σχολείων. Η εύρεση της θέσης γίνεται από τους φοιτητές/ριες κατόπιν επικοινωνίας με το
δάσκαλο/α του ΤΕ και το διευθυντή/ρια του σχολείου. Ο φοιτητής/ρια βρίσκει μόνος του
το σχολείο κι έρχεται σε συνεννόηση με το δάσκαλο του ΤΕ για το χρόνο
πραγματοποίησης και τη διάρκεια της ΑΠΑ. Οι φοιτητές θα προμηθευτούν μία καρτέλα
όπου θα καταγράφουν τις ώρες της ΑΠΑ και θα συγκεντρώνουν υπογραφές από το
δάσκαλο/α του ΤΕ.
Χρονική Διάρκεια
● Η διάρκεια της πρακτικής ορίζεται σε 2 «Φοιτητομήνες» με 72 ώρες απασχόλησης ανά
ημερολογιακό μήνα ( 72 ώρες= 12 εργάσιμες ημέρες= 1 φοιτητομήνας ανά 1 ημερολογιακό
μήνα). Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να πραγματοποιήσουν 2 «Φοιτητομήνες»
● Οι ώρες κατανέμονται σε 5 ή 6 ημερησίως, ανάλογα το ωρολόγιο πρόγραμμα του
σχολείου, την παρουσία του παιδιού με το οποίο ασχολείται ο φοιτητής και τη διάρκεια της
προσφερόμενη εργασίας από την πλευρά του. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να ξεκινήσουν
όποτε θέλουν κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού/σχολικού έτους και η ΑΠΑ θα
πραγματοποιηθεί και στο εαρινό εξάμηνο 2011, όπως και την επόμενη χρονιά, καθώς
υπάρχει πρόβλεψη και για το 2012. Οι φοιτητές/τριες μπορούν (για παράδειγμα) να κάνουν
ένα μήνα σε αυτό το εξάμηνο και ένα μήνα στο άλλο εξάμηνο (ή την επόμενη χρονιά) και να
ξανακάνουν αίτηση για την υπόλοιπη πρακτική.
● Η αμοιβή ανέρχεται στα 240 € το «Φοιτητομήνα»

Προαπαιτούμενα
● Προαπαιτούμενα τα 2 μαθήματα του κ. Κουρκούτα (Β05Π06-Β05Π10) και ένα
τουλάχιστον της κ. Μουζάκη (Β05)
● Οι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν αίτηση για πρακτική άσκηση (AΠA) αφού έχουν
συμπληρώσει το 4ο εξάμηνο σπουδών κι έχουν πάρει τα αντίστοιχα μαθήματα
ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ) ΘΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
Υποχρεώσεις
● Οι ασκούμενοι πριν αρχίσουν την άσκησή τους, επισκέπτονται το σχολείο και
ενημερώνονται από το διευθυντή και τους/τις εκπαιδευτικούς για τα παιδιά με τα οποία
θα ασχοληθούν και τις ιδιαιτερότητές τους όπως επίσης και το ρόλο τους και τον τρόπο
οργάνωσης της δουλειάς τους στο πλαίσιο της ΑΠΑ.
● Στο τέλος κάθε εξαμήνου κάθε ασκούμενος/-η υποχρεούται να συντάξει και να παραδώσει
στον Επιστημονικό Υπεύθυνο (Ε.Υ.) (ολιγοσέλιδη) αναλυτική έκθεση πεπραγμένων
(κείμενο απολογισμού) για την πρακτική του/της άσκηση. Η έκθεση περιγράφει το
συνολικό ψυχοκοινωνικό και ακαδημαϊκό προφίλ των μαθητών με τους οποίους οι
φοιτητές εργάστηκαν, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, πληροφορίες από το
οικογενειακό περιβάλλον του μαθητή, τις δραστηριότητες και το είδος παρέμβασης που

έκαναν, την εξέλιξη του μαθητή, τις αλλαγές στη συμπεριφορά και στις μαθησιακές
δεξιότητες, την κοινωνική του προσαρμογή, την αξιολόγηση της δασκάλας σε σχέση με
το μαθητή, καθώς και την ποιότητα της ένταξης του στις ομάδες συμμαθητών (κοινωνική
ένταξη) και στην κανονική τάξη (ακαδημαϊκή /σχολική ένταξη).
● Ο φοιτητής υποχρεούται επίσης να παρακολουθήσει 1-2 διαλέξεις ανά ακαδημαϊκό έτος
που θα οργανωθούν από τους ΕΥ.

Αιτήσεις-Έναρξη ΑΠΑ

Οι φοιτητές/τριες πρέπει:
 να βρουν και να έρθουν σε συνεννόηση με κάποιο σχολείο
 να γίνει δεκτό από το σχολείο το χρονικό διάστημα που θα κάνουν ΑΠΑ
 να στείλουν συμπληρωμένη την προκαταρκτική αίτηση για ΑΠΑ μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kvogiatzis@edc.uoc.gr) στον κ. Βογιατζή. Στην αίτηση
θα αναφέρουν προσωπικά στοιχεία, τηλέφωνο, e-mail, στοιχεία του σχολείου και
των εκπαιδευτικών και προγραμματιζόμενη χρονική διάρκεια της ΑΠΑ (δες
προκαταρκτική αίτηση παρακάτω)
 Το συντομότερο δυνατόν θα υπάρχει ενημέρωση αν η αίτηση έχει γίνει δεκτή και
μόνο τότε θα μπορεί ο φοιτητής να ξεκινήσει την ΑΠΑ. Αν δεν υπάρξει
επιβεβαίωση δεν μπορεί να ξεκινήσει ΑΠΑ από μόνος του!
 οι φοιτητές/τριες μπορούν να επικοινωνούν και με τους ΕΥ κκ. Κουρκούτα και
Μουζάκη ηλεκτρονικά (hkourk@edc.uoc.gr, amouzaki@edc.uoc.gr), αλλά και
προσωπικά στις ώρες γραφείου τους για οποιαδήποτε βοήθεια.

