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Α.   ΟΦΔΛΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΑΠΟ ΣΗ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΤ 

 Πξψηε επαθή κε ηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν θαη απφθηεζε ηεο απαξαίηεηεο 

εμσζηξέθεηαο. 

 Γλσξηκία κε ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη. 

 Δθαξκνγή ησλ γλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ ζην Παλεπηζηήκην πάλσ ζηνλ ηνκέα 

εξγαζίαο πνπ ηνπο ελδηαθέξεη. 

 Γλσξηκία κε ηα δηάθνξα αληηθείκελα ηνπ επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ, ψζηε λα 

επηιέμνπλ απηφ πνπ ηνπο πξνζθέξεη ηα πεξηζζφηεξα νθέιε ζε επαγγεικαηηθφ & 

πξνζσπηθφ επίπεδν.     

 

Β.  ΣΡΟΠΟΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΜΗΜΑΣΟ  

Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε ζην Σκήκα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί: 

1) Μέζυ Δπισειπηζιακών Ππογπαμμάηυν:  

Αθνξά ην κάζεκα κε θσδηθφ ΓΚ 5300 θαη ηίηιν «Πξαθηηθή Άζθεζε (ζε 

θνξείο ππνδνρήο)»  

2) Ανεξαπηήηυρ Δπισειπηζιακών Ππογπαμμάηυν:  

Α) Ππακηική Άζκηζη ανεξαπηήηυρ επισειπηζιακών ππογπαμμάηυν με 

σπημαηοδόηηζη από Φοπείρ Τποδοσήρ: Αθνξά ην κάζεκα κε θσδηθφ ΓΚ 

5300 θαη ηίηιν «Πξαθηηθή Άζθεζε (ζε  θνξείο ππνδνρήο)»: ε Πξαθηηθή 

Άζθεζε ζην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ρξεκαηνδφηεζε απφ Φνξείο 

Τπνδνρήο. Έρεη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε ην κάζεκα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζσ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ.  
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Β) Ππακηική Άζκηζη Ανεξαπηήηυρ Δπισειπηζιακών Ππογπαμμάηυν ζηα 

πλαίζια μαθημάηυν ζε δημόζιοςρ θοπείρ εκηόρ πανεπιζηημίος: 

1) Ππακηική Άζκηζη ζηη Ππυηοβάθμια (ΓΚ3500) και Γεςηεποβάθμια 

εκπαίδεςζη (ΓΚ3600). Τπνρξεσηηθφ κάζεκα εθαξκνγήο ηνπ Γ’ έηνπο. 

Απνηειεί βαζηθφ κάζεκα πξνθεηκέλνπ ν/ε θνηηεηήο/ηξηα λα θάλεη πξαθηηθή 

εμάζθεζε θαη εθαξκνγή ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ πνπ απέθηεζε ζηα δχν 

πξνεγνχκελα έηε. Ζ χιε ηνπ καζήκαηνο ηαπηίδεηαη κε απηήλ ηνπ ζρνιείνπ. Ζ 

παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ απφθηεζε 

παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο επάξθεηαο. Φνξέαο ππνδνρήο είλαη ε δηεχζπλζε 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εξξψλ. Σν κάζεκα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηα δεκφζηα δεκνηηθά θαη γπκλάζηα ζρνιεία ηεο πφιεο ησλ 

εξξψλ.  

2) Ππακηική Άζκηζη ζηα πλαίζια ηηρ ειδίκεςζηρ “Πποζαπμοζμένη 

Φςζική Αγυγή Ι και (ΓΚ4201) II” (ΓΚ4302). ηα πιαίζηα ηεο εηδίθεπζεο νη 

θνηηεηέο πξαγκαηνπνηνχλ Πξαθηηθή Άζθεζε πνπ πεξηιακβάλεη 

πξνζαξκνζκέλε δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο αγσγήο ζε εηδηθά ζρνιεία ηεο πφιεο 

ησλ εξξψλ. Φνξέαο ππνδνρήο είλαη ε δηεχζπλζε πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εξξψλ. Σν κάζεκα πξαγκαηνπνηείηαη ζηα 

δεκφζηα δεκνηηθά θαη γπκλάζηα ζρνιεία ηεο πφιεο ησλ εξξψλ.  

3) Ππακηική Άζκηζη ζηα πλαίζια ηηρ ειδίκεςζηρ “Άζκηζη ζηην Σπίηη 

Ηλικία Ι (ΓΚ4301) και II” (ΓΚ4202). ηα πιαίζηα ηεο εηδίθεπζεο νη 

θνηηεηέο/ηξηεο πξαγκαηνπνηνχλ Πξαθηηθή Άζθεζε πνπ πεξηιακβάλεη 

πξνζαξκνζκέλε άζθεζε ζε ειηθησκέλα άηνκα ζε ΚΑΠΖ ηεο πφιεο ησλ 

εξξψλ.  

4)Ππακηική Άζκηζη ζηα πλαίζια ηηρ θευπηηικήρ επιλογήρ 

“Ππογπάμμαηα ςνεκπαίδεςζηρ ζηη Φςζική Αγυγή” (ΓΚ4700). ηα 

πιαίζηα ηεο ζεσξεηηθήο επηινγήο νη θνηηεηέο/ηξηεο πξαγκαηνπνηνχλ Πξαθηηθή 

Άζθεζε πνπ πεξηιακβάλεη πξνζαξκνζκέλε δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο αγσγήο 

ζε ζρνιεία πνπ έρνπλ ηάμεηο ελζσκάησζεο/ζπκπεξίιεςεο ηεο πφιεο ησλ 
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εξξψλ. Φνξέαο ππνδνρήο είλαη ε δηεχζπλζε πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εξξψλ. Σν κάζεκα πξαγκαηνπνηείηαη ζηα 

δεκφζηα δεκνηηθά θαη γπκλάζηα ζρνιεία ηεο πφιεο ησλ εξξψλ.  

 

 

1. ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΜΔΩ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

 

Γενικέρ Πληποθοπίερ για ηην Ππακηική Άζκηζη μέζω Δπισειπηζιακών 

Ππογπαμμάηων 

Σν Πξφγξακκα «Πξαθηηθή Άζθεζε Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο» ηα ηειεπηαία έηε πινπνηείηαη ζην 

πιαίζην Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ. Απφ ην 2016, ην Πξφγξακκα 

«Πξαθηηθή Άζθεζε Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Α.Π.Θ.» ρξεκαηνδνηείηαη  

απφ  ην  Δπξσπατθφ  Κνηλσληθφ Σακείν  (ΔΚΣ)  θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

Δζληθνχο Πφξνπο κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Αληαγσληζηηθφηεηα,  Δπηρεηξεκαηηθφηεηα  θαη  Καηλνηνκία»  ηνπ  Δηαηξηθνχ 

πκθψλνπ γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο 2014-2020, κε Δλδηάκεζν Φνξέα ηελ 

Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γία Βίνπ Μάζεζε». Ζ Πξαθηηθή 

Άζθεζε ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ εξξψλ 

πινπνηείηαη απφ ην 2016 θαη εληάζζεηαη ζην Πξφγξακκα «Πξαθηηθή Άζθεζε 

Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο» 

 

Τι είναι η Ππακηική Άζκηζη μέζω Δπισειπηζιακών Ππογπαμμάηων; 

 

Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε είλαη κάζεκα πξνρσξεκέλνπ επηπέδνπ εκβάζπλζεο 

επηινγήο,  ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο 

θαη Αζιεηηζκνχ εξξψλ ηνπ Α.Π.Θ. κε θσδηθφ καζήκαηνο ΓΚ 5300, κε ηίηιν 
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««Πξαθηηθή Άζθεζε (ζε  θνξείο ππνδνρήο)» αληηζηνηρεί ζε 3 ECTS. Σν κάζεκα 

ζεσξείηαη σο 3ν κάζεκα εκβάζπλζεο θαη αλαγξάθεηαη ΜΟΝΟ ζην Παξάξηεκα 

Γηπιψκαηνο (πνπ ζεκαίλεη πσο δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξναπαηηνχκελν 

αξηζκφ ησλ 240 ECTS γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ) θαη εληάζζεηαη ζην 5ν θαη 6ν 

εμάκελν ζπνπδψλ (ηειεπηαία επηθαηξνπνίεζε ζηνηρείσλ γηα ηελ Πξαθηηθή 

Άζθεζε κε απφθαζε Γ: αξ. 66/28.06.2018).  

Αθνξά ηε κηθξήο δηάξθεηαο παξνπζία θνηηεηψλ/ηξηψλ θαη ηελ άζθεζε 

θαζεθφλησλ ζε ελ δπλάκεη ρψξνπο εξγαζίαο. Πξαγκαηνπνηείηαη ζε Γεκφζην, ή 

Ηδησηηθφ Φνξέα Τπνδνρήο εθηφο Παλεπηζηεκίνπ ππφ ηελ θαζνδήγεζε ζηειέρνπο 

ηνπ Φνξέα Τπνδνρήο θαη ηελ επίβιεςε κέινπο Γ.Δ.Π.  

Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο/ε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο 

Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ εξξψλ ηνπ Α.Π.Θ. είλαη κέινο ΓΔΠ ηνπ 

Σκήκαηνο, ην νπνίν έρεη νξηζηεί κε απφθαζε Γ..  

 

Ποιοι μποπούν να ζςμμεηέσοςν ζηο ζςγκεκπιμένο Ππόγπαμμα; 

ην ρξεκαηνδνηνχκελν Πξφγξακκα «Πξαθηηθή Άζθεζε Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο» κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ μόνο πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Σκήκαηνο, νη νπνίνη 

βξίζθνληαη απφ ην 5
ν
 έσο ην 10

ν
 εμάκελν ζπνπδψλ, εθφζνλ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ έρεη νξίζεη ην Σκήκα.  

Σα κπιηήπια επιλογήρ (απνθάζεηο Γ: αξ. 49/14.03.2017 θαη αξ. 66/28.06.2018) 

γηα ηε ζπκκεηνρή ζην ρξεκαηνδνηνχκελν Πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο είλαη:  

1. Ο αιγφξηζκνο πνπ πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ ΜΟ βαζκνινγίαο θαη ηνπ 

αξηζκνχ ησλ αληίζηνηρσλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ (ECTS), δειαδή: Μ.Ο. * 

ECTS. 

2. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, πξνηεξαηφηεηα ζα έρεη ν θνηηεηήο / ηξηα κε ηνλ 

πςειφηεξν βαζκφ ζε κάζεκα ηνπ ΠΠ, ην νπνίν απφ ηνλ ηίηιν θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ ζεσξείηαη ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο ζηνλ 

θνξέα ππνδνρήο, ή /θαη ν θνηηεηήο/ηξηα πνπ εηζήρζε σο αζιεηήο/ηξηα ζην 

ΣΔΦΑΑ εξξψλ θαη ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο ηνπ θνξέα ππνδνρήο είλαη 
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ίδην κε ην άζιεκα κε ην νπνίν εηζήρζε. Σν κάζεκα ζπλάθεηαο 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαηά ηελ δεκφζηα πξνθήξπμε ησλ 

ζέζεσλ ζην Φνξέα Τπνδνρήο. 

 ην Πξφγξακκα δε κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ αιινδαπνί θνηηεηέο/ηξηεο πνπ 

θνηηνχλ ζην Σκήκα κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Erasmus. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ 

Σκήκαηνο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ρξεκαηνδνηνχκελν Πξφγξακκα 

«Πξαθηηθή Άζθεζε Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο» κφλν κία θνξά. Φνηηεηέο/ηξηεο, νη νπνίνη/εο 

έρνπλ ζπκκεηάζρεη κία θνξά γηα Πξαθηηθή Άζθεζε κέζσ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο, δε κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ εθ λένπ ζην ίδην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα, αθφκε θαη αλ θνηηνχλ ζε δηαθνξεηηθφ Σκήκα. 

 

Αιηήζειρ θοιηηηών/ηπιών - Δπιλογή - Δνζηάζειρ 

Οη αηηήζεηο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαη 

ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο, πνπ θαζνξίδεη ην Σκήκα, θαη αλαθνηλψλνληαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο Α.Π.Θ. Ζ επηινγή ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ επηηξνπή 

αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο (απφθαζε Γ: αξ. 37/19.01.2016), ελψ κεηά ηελ 

αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ (ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο Α.Π.Θ.) νη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ δελ 

έρνπλ επηιεγεί (θαη εθφζνλ ζπληξέρεη ιφγνο) έρνπλ ην δηθαίσκα λα θαηαζέζνπλ 

(ή λα απνζηείινπλ ειεθηξνληθά) ην εηδηθφ έληππν έλζηαζεο ζην Γξαθείν 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο Α.Π.Θ. εληφο 5 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ. Οη ελζηάζεηο εμεηάδνληαη απφ ηελ επηηξνπή ελζηάζεσλ γηα 

ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε πνπ έρεη νξίζεη ην Σκήκα (απφθαζε Γ: αξ. 

55/18.10.2017) 

 

Υποσπεώζειρ θοιηηηών/ηπιών για ηη ζςμμεηοσή ηοςρ ζηο Ππόγπαμμα 

 Οη θνηηεηέο/ηξηεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα επηιεγνχλ, ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζνπλ ηηο νδεγίεο πνπ ζα ηνπο δνζνχλ απφ ην Γξαθείν Πξαθηηθήο 
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Άζθεζεο Α.Π.Θ. (βι. νδεγίεο ζην ζχλδεζκν: 

https://www.dasta.auth.gr/uploaded_files/635916402119712150.pdf ) 

 Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο απαηηνχληαη ηα παξαθάησ 

παξαδνηέα γηα θάζε αζθνχκελν/ε: 

1. Απογπαθικό δεληίο ειζόδος: ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ/ηελ αζθνχκελν/ε 

ζηηο δέθα (10) πξψηεο εκέξεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζε εηδηθή θφξκα, 

πνπ ππάξρεη ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (Π) ηνπ Γξαθείνπ Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο Α.Π.Θ. 

2. Ένηςπο Δ3.5 έναπξηρ: ην έληππν νθείιεη λα ην θαηαρσξήζεη ν Φνξέαο 

Τπνδνρήο ζην Π ΔΡΓΑΝΖ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη 

λα ην απνζηείιεη ζην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ειεθηξνληθά 

(praktiki@auth.gr), ή ηαρπδξνκηθά, ή λα παξαδνζεί κέζσ ηνπ/ηεο 

αζθνχκελνπ/εο ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο πνπ νξίδεη ην Γξαθείν 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο Α.Π.Θ. Γηα ηηο εκεξνκελίεο ππνβνιήο, ν Φνξέαο 

Τπνδνρήο ελεκεξψλεηαη ειεθηξνληθά, καδί κε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο 

έλαξμεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο.  

3. Γύο (2) ππυηόηςπα ανηίηςπα ηυν ςπογεγπαμμένυν Ππυηοκόλλυν 

ςνεπγαζίαρ: ηα Πξσηφθνιια πλεξγαζίαο νθείιεη λα ηα απνζηείιεη ν 

Φνξέαο Τπνδνρήο ζην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο Α.Π.Θ. είηε 

ηαρπδξνκηθά είηε λα παξαδνζνχλ κέζσ ηνπ/ηεο αζθνχκελνπ/εο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο, πνπ νξίδεη ην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

Α.Π.Θ. Γηα ηηο εκεξνκελίεο ππνβνιήο, ν Φνξέαο Τπνδνρήο ελεκεξψλεηαη 

ειεθηξνληθά, καδί κε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο έλαξμεο ηεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο.  

4. Δβδομαδιαίο ηλεκηπονικό ημεπολόγιο: ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ/ηελ 

αζθνχκελν/ε ζην Π ηνπ Γξαθείνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο Α.Π.Θ. 

ππνρξεσηηθά ζην ηέινο θάζε εβδνκάδαο. 

5. Ηλεκηπονική Αξιολόγηζη Ππογπάμμαηορ από ηον/ηην αζκούμενο/η: 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ/ηελ αζθνχκελν/ε ζε εηδηθή θφξκα, πνπ ππάξρεη 

ζην Π ηνπ Γξαθείνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο Α.Π.Θ., ζηηο δεθαπέληε (15) 

πξψηεο εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 

https://www.dasta.auth.gr/uploaded_files/635916402119712150.pdf
mailto:praktiki@auth.gr
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6. Απογπαθικό δεληίο εξόδος: ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ/ηελ αζθνχκελν/ε 

ζηηο δεθαπέληε (15) πξψηεο εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

ζε εηδηθή θφξκα, πνπ ππάξρεη ζην Π ηνπ Γξαθείνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

Α.Π.Θ. 

7. Ένηςπο Δ3.5 λήξηρ: ην έληππν νθείιεη λα ην θαηαρσξήζεη ν Φνξέαο 

Τπνδνρήο ζην Π ΔΡΓΑΝΖ ην αξγφηεξν ηέζζεξεηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο 

κεηά ηε ιήμε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη λα ην απνζηείιεη ζην Γξαθείν 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο ειεθηξνληθά (praktiki@auth.gr) ή ηαρπδξνκηθά ή λα 

παξαδνζεί κέζσ ηνπ αζθνχκελνπ/εο ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο, πνπ 

νξίδεη ην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο Α.Π.Θ. Γηα ηηο εκεξνκελίεο ν 

Φνξέαο Τπνδνρήο ελεκεξψλεηαη ειεθηξνληθά, καδί κε φιεο ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ιήμεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο.  

8. Ηλεκηπονική Αξιολόγηζη Ππογπάμμαηορ και Αζκούμενος/ηρ από ηο 

Φοπέα Τποδοσήρ: ζπκπιεξψλεηαη απφ ην Φνξέα Τπνδνρήο ζε εηδηθή 

θφξκα, πνπ ππάξρεη ζην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο Α.Π.Θ. θαη ε νπνία 

απνζηέιιεηαη ζην Φνξέα Τπνδνρήο ειεθηξνληθά. 

9. Ηλεκηπονική Αξιολόγηζη Φοπέα Τποδοσήρ και Αζκούμενος/ηρ από 

ηον επόπηη μέλορ Γ.Δ.Π. ή ΔΓΙΠ: ζπκπιεξψλεηαη απφ ην κέινο Γ.Δ.Π. ή 

ΔΓΗΠ, πνπ έρεη νξηζηεί σο επφπηεο γηα ηνλ αζθνχκελν/ε, ζε εηδηθή θφξκα, 

πνπ ππάξρεη ζην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο Α.Π.Θ. θαη ε νπνία 

απνζηέιιεηαη ζηνλ επφπηε ειεθηξνληθά. Ζ είζνδνο ζην Π ηνπ Γξαθείνπ 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο Α.Π.Θ. πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ηνπ 

ηδξπκαηηθνχ ινγαξηαζκνχ. 

10. Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ παξαδνηέα, γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο δελ έρνπλ νξηζηεί επηπιένλ παξαδνηέα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 

 

Γιάπκεια, ωπάπιο και Πεπίοδοι Ππακηικήρ Άζκηζηρ 

Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε έρεη δηάξθεηα ηξεηο (3) κήλεο πιήξνπο απαζρφιεζεο,  

δειαδή ηο εβδομαδιαίο υπάπιο ανηιζηοισεί ζηο εβδομαδιαίο υπάπιο ηος 
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ανηίζηοισος επιζηήμονα ζηο Φοπέα Τποδοσήρ, και είναι 30 - 40 ώπερ ηην 

εβδομάδα. 

Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε θαζνξηζκέλεο πεξηφδνπο πνπ έρεη 

ζέζεη ην Σκήκα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζπλήζσο ηνπ κήλεο Γεθέκβξην έσο 

Φεβξνπάξην, Μάξηην έσο Μάην θαη Ηνχλην έσο Αχγνπζην. Οη κήλεο δχλαηαη λα 

αιιάδνπλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. ε θάζε πεξίπησζε, ην Γξαθείν Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο Α.Π.Θ. αλαθνηλψλεη ηηο πεξηφδνπο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ζηηο αξρέο Οθηψβξε θάζε έηνπο. 

 

Δπιλογή Φοπέα Υποδοσήρ 

Ο θάζε θνηηεηήο/ηξηα επηιέγεη Φνξέα Τπνδνρήο έπεηηα απφ ζπλελλφεζε κε 

ηνλ/ηελ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλν/ε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο (γηα πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ηνπ Φνξέα Τπνδνρήο, ν/ε θάζε 

θνηηεηήο/ηξηα κπνξεί λα απεπζχλεηαη είηε ζηνλ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλν/ε 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο είηε ζην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο Α.Π.Θ.) ηελ 

πεξίπησζε πνπ νη πξνζθεξφκελεο απφ ην Φνξέα Τπνδνρήο ζέζεηο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο είλαη ιηγφηεξεο απφ ηηο αηηήζεηο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ εθαξκφδνληαη ηα 

θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ επηινγή ησλ θνηηεηψλ (βι. «Πνηνη 

κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα;»). Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε δχλαηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζε άιιε πφιε εθηφο ηεο Θεζζαινλίθεο (αιιά πάληα ζε 

ζπλελλφεζε κε ηελ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ 

Σκήκαηνο). Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ην Πξφγξακκα δελ θαιχπηεη έμνδα δηακνλήο θαη 

κεηαθίλεζεο. εκείσζε: Ο/ε θνηηεηήο/ηξηα δε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ 

Πξαθηηθή ηνπ Άζθεζε ζε ζπγγεληθφ πξφζσπν (π.ρ. γνλείο, ζείνη, θιπ) 

 

Σύμβαζη 

Ο/Ζ θάζε θνηηεηήο/ηξηα κε ηελ έλαξμε ηεο Πξαθηηθήο ηνπ/ηεο Άζθεζεο 

ππνγξάθεη ζην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο Α.Π.Θ. ζχκβαζε κε ηνλ Δηδηθφ 

Λνγαξηαζκφ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο Α.Π.Θ., ν νπνίνο είλαη θαη ν εξγνδφηεο 

ηνπ/ηεο. Ο Φνξέαο ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηεί ηελ Πξαθηηθή ηνπ/ηεο Άζθεζε 
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είλαη κφλν Φνξέαο Τπνδνρήο θαη δελ έρεη θακία ζρέζε εξγαζίαο κε ην/ηε 

θνηηεηή/ηξηα.  

 

 

 

Αζθάλιζη Φοιηηηών/ηπιών καηά ηη διάπκεια ηηρ Ππακηικήρ Άζκηζηρ 

Ο/Ζ θνηηεηήο/ηξηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο αζθαιίδεηαη θάζε 

κήλα γηα ην 1% πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηψηεξε θιάζε θαη πξφθεηηαη γηα 

αζθάιηζε έλαληη εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

(Ν. 2817/2000, παξ. 8, άξζξν 14, εγθ. ΗΚΑ 47/20.6.2000 θαη Ν. 3232/2004, παξ. 

10, άξζξν 15).  Ο/Ζ θνηηεηήο/ηξηα, ιφγσ ηεο αζθάιηζήο ηνπ/ηεο απφ ηελ 

Πξαθηηθή ηνπ/ηεο Άζθεζε, δελ παχεη λα είλαη αζθαιηζκέλνο/ε ζηνπο γνλείο 

ηνπ/ηεο (ή αλ είλαη άκεζα αζθαιηζκέλνο/ε ζηε δηθή ηνπ/ηεο αζθάιεηα), δε ράλεη 

ηελ αζθάιηζή ηνπ/ηεο. Σν 1% ηεο αζθάιηζεο αληηζηνηρεί ζε 10,11 € κεληαίσο, ην 

νπνίν ππνινγίδεηαη, βάζεη λφκνπ, επί ηνπ ηεθκαξηνχ εκεξνκηζζίνπ αλεηδίθεπηνπ 

εξγάηε (δειαδή επί ηνπ κεληαίνπ πνζνχ 1011 €). Σν πνζφ επί ηνπ νπνίνπ 

ππνινγίδεηαη ην ΗΚΑ είλαη αλεμάξηεην απφ ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηε 

ζχκβαζε ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηεο. ηην πεπίπηυζη πος κάποιορ/α θοιηηηήρ/ηπια 

δε διαθέηει κάποια αζθάλιζη για ιαηποθαπμακεςηική πεπίθαλτη, ηόηε η 

αζθάλιζη πος ππέπει να πληπυθεί ζηο ΙΚΑ ανηιζηοισεί ζε 7,45%, δηλαδή ζε 

75 εςπώ πεπίπος μηνιαίυρ. 

 

Άδειερ  

 Ο/Ζ αζθνχκελνο/ε δηθαηνχηαη λα απνπζηάδεη 1 ημέπα / μήνα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο Πξαθηηθήο ηνπ/ηεο Άζθεζεο. 

 Οη κέξεο απνπζίαο κπνξεί λα αθνξνχλ ιφγνπο πγείαο, εθπαηδεπηηθέο 

ππνρξεψζεηο (π.ρ. εμεηάζεηο). 

 Ο/Ζ αζθνχκελνο/ε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο εκέξεο απνπζίαο είηε 

ημημαηικά είηε ζςνολικά. 
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 Θα πξέπεη λα ελεκεξψζεη γηα ηελ αποςζία ηος/ηηρ 2 ημέπερ νυπίηεπα ην 

Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο Α.Π.Θ. κε email (praktiki@auth.gr) θαη θπζηθά 

ην Φνξέα Τπνδνρήο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ελεκεξψζεη ην Γξαθείν 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο δχν εκέξεο λσξίηεξα θαη έπεηηα απφ έιεγρν δηαπηζησζεί 

φηη ν θνηηεηήο απνπζηάδεη απφ ην Φνξέα Τπνδνρήο, ε απνπζία απηή ζα 

ζεσξείηαη αδηθαηνιφγεηε θαη ζα απνηειεί ιφγν αθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Οπκωμοζία 

Ο/Ζ αζθνχκελνο/ε δε κπνξεί λα νξθηζηεί πξηλ ηελ έλαξμε ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

Πξαθηηθήο ηνπ/ηεο Άζθεζεο, αθνχ ε Πξαθηηθή Άζθεζε απνηειεί κάζεκα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. Μπνξεί φκσο λα έρεη νινθιεξψζεη ηηο αθαδεκατθέο 

ηνπ/ηεο ππνρξεψζεηο θαη λα κελ έρεη θαηαζέζεη αίηεζε νξθσκνζίαο. 

 

 

Πληπωμή  

Ζ κηθηή ακνηβή ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο (θαζαξή ακνηβή θαη αζθάιηζε) 

θαζνξίδεηαη απφ ην εθάζηνηε Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα. Ζ πιεξσκή ηνπ/ηεο 

αζθνχκελνπ/ε γίλεηαη εθάπαξ πεξίπνπ ελάκηζε κήλα κεηά ην πέξαο ηεο 

Πξαθηηθήο ηνπ/ηεο Άζθεζεο: α) κεηά ηνλ έιεγρν απφ ην Γξαθείν Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο φηη έρεη νινθιεξψζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην 

Πξφγξακκα (βι. παξαδνηέα ζην «Τπνρξεψζεηο θνηηεηψλ/ηξηψλ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην Πξφγξακκα»), β) αθνχ έρεη απνζηείιεη ν/ε Δπηζηεκνληθά 

Τπεχζπλνο/ε Σκήκαηνο ηε βεβαίσζε νινθιήξσζεο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζην 

Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο Α.Π.Θ., φπνπ βεβαηψλεη ηελ πίζησζε ησλ ECTS. 

Ζ πιεξσκή γίλεηαη κε θαηάζεζε ζηνλ Σξαπεδηθφ Λνγαξηαζκφ, πνπ έρεη δειψζεη 

ν/ε θνηηεηήο/ηξηα ζην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο Α.Π.Θ. κε ην έληππν «Αη13 

- ΑΗΣΖΖ ΦΤΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΓΗΑ ΠΗΣΩΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ 

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ». ηηο αξρέο ηνπ επφκελνπ έηνπο ηνπ/ηεο απνζηέιιεηαη  

ειεθηξνληθά ε βεβαίσζε απνδνρψλ γηα ηε θνξνινγηθή ηνπ/ηεο δήισζε. 

 

mailto:praktiki@auth.gr
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Βεβαίωζη Σςμμεηοσήρ 

ην ηέινο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ν/ε θάζε αζθνχκελνο/ε, ιακβάλεη εηδνπνίεζε 

απφ ην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο Α.Π.Θ. γηα λα παξαιάβεη ηελ 

ππνγεγξακκέλε ζχκβαζή ηνπ/ηεο θαη κία βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα 

«Πξαθηηθή Άζθεζε Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο». 

 

 

2. ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

 

Α) Ππακηική Άζκηζη ανεξαπηήηυρ επισειπηζιακών ππογπαμμάηυν 

με Υπημαηοδόηηζη από Φοπείρ Τποδοσήρ 

Γενικέρ Πληποθοπίερ για ηην Ππακηική Άζκηζη ανεξαπηήηυρ 

επισειπηζιακών ππογπαμμάηυν με Φπημαηοδόηηζη από Φοπείρ 

Υποδοσήρ 

Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε κέζσ ηνπ καζήκαηνο κε θσδηθφ ΓΚ 5300 θαη ηίηιν 

«Πξαθηηθή Άζθεζε (ζε  θνξείο ππνδνρήο)», δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη 

αλεμαξηήησο επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ κε Υξεκαηνδφηεζε απφ Φνξείο 

Τπνδνρήο. Έρεη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε ην κάζεκα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζσ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ.  

 

Τι είναι η Ππακηική Άζκηζη ανεξαπηήηυρ επισειπηζιακών 

ππογπαμμάηυν με σπημαηοδόηηζη από Φοπείρ Υποδοσήρ; 

 

Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε είλαη κάζεκα πξνρσξεκέλνπ επηπέδνπ εκβάζπλζεο 

επηινγήο,  ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο 

θαη Αζιεηηζκνχ εξξψλ ηνπ Α.Π.Θ. κε θσδηθφ καζήκαηνο ΓΚ 5300, κε ηίηιν 

««Πξαθηηθή Άζθεζε (ζε  θνξείο ππνδνρήο)» αληηζηνηρεί ζε 3 ECTS. Σν κάζεκα 
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ζεσξείηαη σο 3ν κάζεκα εκβάζπλζεο θαη αλαγξάθεηαη ΜΟΝΟ ζην Παξάξηεκα 

Γηπιψκαηνο (πνπ ζεκαίλεη πσο δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξναπαηηνχκελν 

αξηζκφ ησλ 240 ECTS γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ) θαη εληάζζεηαη ζην 5ν θαη 6ν 

εμάκελν ζπνπδψλ.  

Αθνξά ηε κηθξήο δηάξθεηαο παξνπζία θνηηεηψλ/ηξηψλ θαη ηελ άζθεζε 

θαζεθφλησλ ζε ελ δπλάκεη ρψξνπο εξγαζίαο. Πξαγκαηνπνηείηαη ζε Γεκφζην, ή 

Ηδησηηθφ Φνξέα Τπνδνρήο εθηφο Παλεπηζηεκίνπ ππφ ηελ θαζνδήγεζε ζηειέρνπο 

ηνπ Φνξέα Τπνδνρήο θαη ηελ επίβιεςε κέινπο Γ.Δ.Π.  

Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο/ε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο 

Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ εξξψλ ηνπ Α.Π.Θ. είλαη κέινο ΓΔΠ ηνπ 

Σκήκαηνο, ην νπνίν έρεη νξηζηεί κε απφθαζε Γ.. 

 

Ποιοι μποπούν να ζςμμεηέσοςν ζηο ζςγκεκπιμένο Ππόγπαμμα; 

ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ρξεκαηνδφηεζε απφ Φνξείο 

Τπνδνρήο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ μόνο πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ 

Σκήκαηνο, νη νπνίνη βξίζθνληαη απφ ην 5ν έσο ην 10ν εμάκελν ζπνπδψλ, εθφζνλ 

πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ έρεη νξίζεη ην Σκήκα.  

Οη ελδηαθεξφκελνη θνηηεηέο/ηξηεο, πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

Πξαθηηθή Άζθεζε κε Υξεκαηνδφηεζε απφ Φνξείο Τπνδνρήο, κπνξνχλ λα 

αλαδεηήζνπλ νη ίδηνη/ηεο Φνξέα Τπνδνρήο, πνπ ζα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ 

Πξαθηηθή ηνπο Άζθεζε. ηελ πεξίπησζε πνπ γηα κία ζέζε Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ρξεκαηνδφηεζε απφ Φνξείο Τπνδνρήο νη 

ελδηαθεξφκελνη θνηηεηέο/ηξηεο είλαη πεξηζζφηεξνη, ηφηε κπνξεί λα εθαξκφδνληαη 

ηα ίδηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε κέζσ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ πξνθεηκέλνπ ηα ζηνηρεία λα απνζηαινχλ ζην 

Φνξέα Τπνδνρήο. Ζ ηειηθή επηινγή πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Φνξέα Τπνδνρήο, 

κεηά απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλέληεπμεο. 

 ην Πξφγξακκα δε κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ αιινδαπνί θνηηεηέο/ηξηεο πνπ 

θνηηνχλ ζην Σκήκα κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Erasmus. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ 
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Σκήκαηνο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ κφλν μία θνξά (ηφζν κέζσ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ φζν θαη κέζσ ρξεκαηνδφηεζεο απφ Φνξέα Τπνδνρήο). 

 

Αιηήζειρ θοιηηηών/ηπιών - Δπιλογή - Δνζηάζειρ 

Οη ελδηαθεξφκελνη θνηηεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην Γξαθείν 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο Α.Π.Θ. Οη αηηήζεηο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ πξαγκαηνπνηνχληαη 

κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο, κέζσ ηνπ Γξαθείνπ 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο Α.Π.Θ. Αλαθνηλψλνληαη ηφζν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Σκήκαηνο φζν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο Α.Π.Θ. Ζ 

ηειηθή επηινγή ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Φνξέα Τπνδνρήο 

κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλεληεχμεσλ. 

 

Υποσπεώζειρ θοιηηηών/ηπιών για ηη ζςμμεηοσή ηοςρ ζηο Ππόγπαμμα 

 Οη θνηηεηέο/ηξηεο, ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηηο νδεγίεο πνπ ζα ηνπο 

δνζνχλ απφ ην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο Α.Π.Θ. (βι. νδεγίεο ζην 

ζχλδεζκν: 

https://www.dasta.auth.gr/uploaded_files/635916402119712150.pdf ) 

 Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο απαηηνχληαη ηα παξαθάησ 

παξαδνηέα γηα θάζε αζθνχκελν/ε: 

1. Ένηςπο Δ3.5 έναπξηρ: ην έληππν νθείιεη λα ην θαηαρσξήζεη ν Φνξέαο 

Τπνδνρήο ζην Π ΔΡΓΑΝΖ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη 

λα ην απνζηείιεη ζην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ειεθηξνληθά 

(praktiki@auth.gr), ή ηαρπδξνκηθά, ή λα παξαδνζεί κέζσ ηνπ/ηεο 

αζθνχκελνπ/εο ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο πνπ νξίδεη ην Γξαθείν 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο Α.Π.Θ. Γηα ηηο εκεξνκελίεο ππνβνιήο, ν Φνξέαο 

Τπνδνρήο ελεκεξψλεηαη ειεθηξνληθά, καδί κε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο 

έλαξμεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο.  

2. Ηλεκηπονική Αξιολόγηζη Ππογπάμμαηορ από ηον/ηην αζκούμενο/η: 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ/ηελ αζθνχκελν/ε ζε εηδηθή θφξκα, πνπ ππάξρεη 

https://www.dasta.auth.gr/uploaded_files/635916402119712150.pdf
mailto:praktiki@auth.gr
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ζην Π ηνπ Γξαθείνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο Α.Π.Θ., ζηηο δεθαπέληε (15) 

πξψηεο εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 

3. Ένηςπο Δ3.5 λήξηρ: ην έληππν νθείιεη λα ην θαηαρσξήζεη ν Φνξέαο 

Τπνδνρήο ζην Π ΔΡΓΑΝΖ ην αξγφηεξν ηέζζεξεηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο 

κεηά ηε ιήμε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη λα ην απνζηείιεη ζην Γξαθείν 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο ειεθηξνληθά (praktiki@auth.gr) ή ηαρπδξνκηθά ή λα 

παξαδνζεί κέζσ ηνπ αζθνχκελνπ/εο ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο, πνπ 

νξίδεη ην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο Α.Π.Θ. Γηα ηηο εκεξνκελίεο ν 

Φνξέαο Τπνδνρήο ελεκεξψλεηαη ειεθηξνληθά, καδί κε φιεο ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ιήμεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο.  

4. Ηλεκηπονική Αξιολόγηζη Ππογπάμμαηορ και Αζκούμενος/ηρ από ηο 

Φοπέα Τποδοσήρ: ζπκπιεξψλεηαη απφ ην Φνξέα Τπνδνρήο ζε εηδηθή 

θφξκα, πνπ ππάξρεη ζην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο Α.Π.Θ. θαη ε νπνία 

απνζηέιιεηαη ζην Φνξέα Τπνδνρήο ειεθηξνληθά. 

 

Γιάπκεια, ωπάπιο και Πεπίοδοι Ππακηικήρ Άζκηζηρ 

Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε έρεη δηάξθεηα ηξεηο (3) κήλεο πιήξνπο απαζρφιεζεο (κε 

δπλαηφηεηα επέθηαζεο έσο έμη κήλεο), δειαδή ηο εβδομαδιαίο υπάπιο 

ανηιζηοισεί ζηο εβδομαδιαίο υπάπιο ηος ανηίζηοισος επιζηήμονα ζηο Φοπέα 

Τποδοσήρ, και είναι 30 - 40 ώπερ ηην εβδομάδα. 

Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε Υξεκαηνδφηεζε απφ Φνξείο 

Τπνδνρήο πξαγκαηνπνηείηαη ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή, έπεηηα απφ 

ζπκθσλία Φνξέα Τπνδνρήο θαη θνηηεηή/ηξηα. ε θάζε πεξίπησζε απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ζα ππάξμεη ζπκθσλία θνηηεηή/ηξηα – Φνξέα Τπνδνρήο, απαηηείηαη έλαο 

κήλαο γηα ηελ έλαξμε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνχλ 

νη δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έλαξμε.  

 

Δπιλογή Φοπέα Υποδοσήρ 
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Ο θάζε θνηηεηήο/ηξηα επηιέγεη Φνξέα Τπνδνρήο έπεηηα απφ ζπλελλφεζε κε 

ηνλ/ηελ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλν/ε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο (γηα πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ηνπ Φνξέα Τπνδνρήο, ν/ε θάζε 

θνηηεηήο/ηξηα κπνξεί λα απεπζχλεηαη είηε ζηνλ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλν/ε 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο είηε ζην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο Α.Π.Θ.) Ζ Πξαθηηθή 

Άζθεζε δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζε άιιε πφιε εθηφο ηεο Θεζζαινλίθεο 

(αιιά πάληα ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλε ηεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο). Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην Πξφγξακκα δελ θαιχπηεη έμνδα 

δηακνλήο θαη κεηαθίλεζεο. εκείσζε: Ο/η θοιηηηήρ/ηπια δε μποπεί να 

ππαγμαηοποιήζει ηην Ππακηική ηος Άζκηζη ζε ζςγγενικό ππόζυπο (π.σ. 

γονείρ, θείοι, κλπ) 

ε θάζε πεξίπησζε γηα λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ν/ε θνηηεηήο/ηξηα ζα πξέπεη λα 

έξζεη ζε ζπλελλφεζε κε ην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο Α.Π.Θ. πξνθεηκέλνπ λα 

γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο. 

 

Σύμβαζη 

Ο/Ζ θάζε θνηηεηήο/ηξηα κε ηελ έλαξμε ηεο Πξαθηηθήο ηνπ/ηεο Άζθεζεο 

ππνγξάθεη ζην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο Α.Π.Θ. ζχκβαζε κε ηνλ Δηδηθφ 

Λνγαξηαζκφ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο Α.Π.Θ., ν νπνίνο είλαη θαη ν επγοδόηηρ 

ηος/ηηρ. Ο Φνξέαο ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηεί ηελ Πξαθηηθή ηνπ/ηεο Άζθεζε 

είλαη κφλν Φνξέαο Τπνδνρήο θαη δελ έρεη θακία ζρέζε εξγαζίαο κε ην/ηε 

θνηηεηή/ηξηα.  

 

Αζθάλιζη Φοιηηηών/ηπιών καηά ηη διάπκεια ηηρ Ππακηικήρ Άζκηζηρ 

Ο/Ζ θνηηεηήο/ηξηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο αζθαιίδεηαη θάζε 

κήλα γηα ην 1% πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηψηεξε θιάζε θαη πξφθεηηαη γηα 

αζθάιηζε έλαληη εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

(Ν. 2817/2000, παξ. 8, άξζξν 14, εγθ. ΗΚΑ 47/20.6.2000 θαη Ν. 3232/2004, παξ. 

10, άξζξν 15).  Ο/Ζ θνηηεηήο/ηξηα, ιφγσ ηεο αζθάιηζήο ηνπ/ηεο απφ ηελ 

Πξαθηηθή ηνπ/ηεο Άζθεζε, δελ παχεη λα είλαη αζθαιηζκέλνο/ε ζηνπο γνλείο 



         

20 

 

ηνπ/ηεο (ή αλ είλαη άκεζα αζθαιηζκέλνο/ε ζηε δηθή ηνπ/ηεο αζθάιεηα), δε ράλεη 

ηελ αζθάιηζή ηνπ/ηεο. Σν 1% ηεο αζθάιηζεο αληηζηνηρεί ζε 10,11 € κεληαίσο, ην 

νπνίν ππνινγίδεηαη, βάζεη λφκνπ, επί ηνπ ηεθκαξηνχ εκεξνκηζζίνπ αλεηδίθεπηνπ 

εξγάηε (δειαδή επί ηνπ κεληαίνπ πνζνχ 1011 €). Σν πνζφ επί ηνπ νπνίνπ 

ππνινγίδεηαη ην ΗΚΑ είλαη αλεμάξηεην απφ ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηε 

ζχκβαζε ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηεο. ηην πεπίπηυζη πος κάποιορ/α θοιηηηήρ/ηπια 

δε διαθέηει κάποια αζθάλιζη για ιαηποθαπμακεςηική πεπίθαλτη, ηόηε η 

αζθάλιζη πος ππέπει να πληπυθεί ζηο ΙΚΑ ανηιζηοισεί ζε 7,45%, δηλαδή ζε 

75 εςπώ πεπίπος μηνιαίυρ. 

 

 

Άδειερ  

 Ο/Ζ αζθνχκελνο/ε δηθαηνχηαη λα απνπζηάδεη 1 ημέπα / μήνα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο Πξαθηηθήο ηνπ/ηεο Άζθεζεο. 

 Οη κέξεο απνπζίαο κπνξεί λα αθνξνχλ ιφγνπο πγείαο, εθπαηδεπηηθέο 

ππνρξεψζεηο (π.ρ. εμεηάζεηο). 

 Ο/Ζ αζθνχκελνο/ε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο εκέξεο απνπζίαο είηε 

ημημαηικά είηε ζςνολικά. 

 Θα πξέπεη λα ελεκεξψζεη γηα ηελ αποςζία ηος/ηηρ 2 ημέπερ νυπίηεπα ην 

Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο Α.Π.Θ. κε email (praktiki@auth.gr) θαη θπζηθά 

ην Φνξέα Τπνδνρήο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ελεκεξψζεη ην Γξαθείν 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο δχν εκέξεο λσξίηεξα θαη έπεηηα απφ έιεγρν δηαπηζησζεί 

φηη ν θνηηεηήο απνπζηάδεη απφ ην Φνξέα Τπνδνρήο, ε απνπζία απηή ζα 

ζεσξείηαη αδηθαηνιφγεηε θαη ζα απνηειεί ιφγν αθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Οπκωμοζία 

Ο/Ζ αζθνχκελνο/ε δε κπνξεί λα νξθηζηεί πξηλ ηελ έλαξμε ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

Πξαθηηθήο ηνπ/ηεο Άζθεζεο, αθνχ ε Πξαθηηθή Άζθεζε απνηειεί κάζεκα ηνπ 

mailto:praktiki@auth.gr
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Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. Μπνξεί φκσο λα έρεη νινθιεξψζεη ηηο αθαδεκατθέο 

ηνπ/ηεο ππνρξεψζεηο θαη λα κελ έρεη θαηαζέζεη αίηεζε νξθσκνζίαο. 

 

Πληπωμή  

Ζ κηθηή κεληαία ακνηβή ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο (θαζαξή ακνηβή θαη αζθάιηζε) 

θαζνξίδεηαη έπεηηα απφ ζπλελλφεζε ηνπ Γξαθείνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο Α.Π.Θ. 

θαη ηνπ Φνξέα Τπνδνρήο. ε θάζε πεξίπησζε δε κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ 

ηε κηθηή κεληαία ακνηβή πνπ θαζνξίδεη ην εθάζηνηε Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα. 

Ζ πιεξσκή ηνπ/ηεο αζθνχκελνπ/ε γίλεηαη θάζε 13 ή 27 ηνπ επφκελνπ 

εκεξνινγηαθνχ κήλα απφ ην κήλα, ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη ε πιεξσκή, θαη 

εθφζνλ ν Φνξέαο Τπνδνρήο έρεη πξνβεί ζηελ θαηάζεζε ηεο απαξαίηεηεο 

απνδεκίσζεο.  ηηο αξρέο ηνπ επφκελνπ έηνπο ηνπ/ηεο απνζηέιιεηαη  

ειεθηξνληθά ε βεβαίσζε απνδνρψλ γηα ηε θνξνινγηθή ηνπ/ηεο δήισζε. 

 

Βεβαίωζη Σςμμεηοσήρ 

ην ηέινο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ν/ε θάζε αζθνχκελνο/ε, ιακβάλεη εηδνπνίεζε 

απφ ην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο Α.Π.Θ. γηα λα παξαιάβεη ηελ 

ππνγεγξακκέλε ζχκβαζή ηνπ/ηεο θαη κία βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο κε ρξεκαηνδφηεζε απφ Φνξείο Τπνδνρήο.  

 

Β) Ππακηική Άζκηζη Ανεξαπηήηυρ Δπισειπηζιακών Ππογπαμμάηυν 

ζηα πλαίζια μαθημάηυν ζε δημόζιοςρ θοπείρ εκηόρ πανεπιζηημίος  

Γενικέρ Πληποθοπίερ για ηην Ππακηική Άζκηζη Ανεξαπηήηωρ 

Δπισειπηζιακών Ππογπαμμάηων ζηα πλαίζια μαθημάηυν 

 

Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε Αλεμαξηήησο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ζηα πιαίζηα 

καζεκάησλ αλαθέξεηαη ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

Γεκφζηνπο Φνξείο εθηφο παλεπηζηεκίνπ ππφ ηελ επίβιεςε κέινπο ΓΔΠ πνπ 

νξίδεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο. Καζνξίδεηαη ζην πξφγξακκα 
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ζπνπδψλ θαη πεξηγξάθεηαη ζηνλ νδεγφ ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο 

Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ εξξψλ, φπσο έρεη νξηζηεί απφ ηε γεληθή 

ζπλέιεπζε ηνπ ηκήκαηνο .  

 

1. Ππακηική Άζκηζη ζηην Ππυηοβάθμια (ΓΚ3500) και 

Γεςηεποβάθμια εκπαίδεςζη (ΓΚ3600) 

 

Ποιοι μποπούν να ζςμμεηάζσοςν ζηο ζςγκεκπιμένο ππόγπαμμα: 

Σν κάζεκα είλαη ππνρξεσηηθφ θαη δηδάζθεηαη ζην Γ έηνο. Απνηειεί βαζηθφ 

κάζεκα γηα ηελ απφθηεζε ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο επάξθεηαο. 

πκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά φινη νη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Σκήκαηνο, νη 

νπνίνη βξίζθνληαη απφ ην 5ν εμάκελν ζπνπδψλ κέρξη ηελ πεξάησζε ηεο 

θνίηεζήο ηνπο. ην κάζεκα «Πξαθηηθή Άζθεζε ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη 

Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε» δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ αιινδαπνί 

θνηηεηέο/ηξηεο πνπ θνηηνχλ ζην Σκήκα κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus.  

Υποσπεώζειρ θοιηηηών/ηπιών για ηη ζςμμεηοσή ηοςρ ζηο Ππόγπαμμα 

Οη θνηηεηέο/ηξηεο, ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηηο νδεγίεο, φπσο δίλνληαη ζην 

πεξίγξακκα καζήκαηνο ή πξνθνξηθά απφ ηνλ ππεχζπλν δηδάζθνληα κέινο ΓΔΠ 

ηνπ Tκήκαηνο.  

 

Γιάπκεια, ωπάπιο και Πεπίοδοι Ππακηικήρ Άζκηζηρ 

Ζ δηάξθεηα, ην σξάξην θαη νη πεξίνδνη ηνπ καζήκαηνο «Πξαθηηθή Άζθεζε ζηελ 

Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε» ηαπηίδνληαη κε ηε δηάξθεηα ηνπ 

αθαδεκατθνχ εμακήλνπ/έηνπο θαη είλαη δχν ψξεο αλά εβδνκάδα.  

 

Δπιλογή Φοπέα Υποδοσήρ 

Σν κάζεκα «Πξαθηηθή Άζθεζε ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε», πξαγκαηνπνηείηαη ζε δεκφζηα ζρνιεία ηεο πφιεο ησλ εξξψλ 
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(πάληα ζε ζπλελλφεζε κε ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηε ζχκθσλε γλψκε θαη 

ζπλαίλεζε εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ησλ ηκεκάησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

πξαθηηθή άζθεζε).  

 

Σύμβαζη 

Οη θνηηεηέο/ηξηεο δελ ππνγξάθνπλ ζπκβάζεηο κε ηνπο Φνξείο Τπνδνρήο. Ο 

Φνξέαο ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε Πξαθηηθή Άζθεζε δελ έρεη θακηά ζρέζε 

εξγαζίαο κε ηνλ/ηε θνηηεηή/ηξηα.  

ε ζρέζε κε ηα ζρνιεία ππνδνρήο γηα ηελ «Πξαθηηθή Άζθεζε ζηελ 

Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε», ζχκθσλα κε ηελ «Έγθξηζε 

άδεηαο εηζφδνπ θνηηεηψλ/ηξηψλ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη 

Αζιεηηζκνχ εξξψλ ζε Γεκνηηθά θαη Γπκλάζηα ηεο Γ/λζεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 

Δθπ/ζεο εξξψλ θαη ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 

Δθπ/ζεο εξξψλ»:  

Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε εκέξεο θαη ψξεο πνπ ζα 

ζπκθσλεζνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ κε ηηο Γηεπζχλζεηο ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ, κε 

ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεζεί ην απφξξεην ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη κε ηηο 

εμήο πξνυπνζέζεηο: 1. Πξηλ ηηο επηζθέςεηο ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη ελεκέξσζε θαη απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ησλ 

Γηεπζπληψλ/ληξηψλ Π.Δ, ησλ Γηεπζπληψλ/ληξηψλ Γ.Δ, ησλ Γηεπζπληψλ /ληξηψλ, 

ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ θαη ησλ πιιφγσλ Γηδαζθφλησλ, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ. 2. Οη θνηηεηέο/ηξηεο 

ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηνλ ππεχζπλν γηα ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε θαζεγεηή, εθφζνλ 

απηφ είλαη εθηθηφ, ν νπνίνο ζα θαηαζέζεη έγγξαθν ζηνπο Γηεπζπληέο/ληξηεο ησλ 

ρνιηθψλ Μνλάδσλ, φπνπ ζα αλαγξάθνληαη ηα νλφκαηα ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ πνπ 

ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε. 3. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα 

έρνπλ καδί ηνπο ηε θνηηεηηθή ηνπο ηαπηφηεηα. 4. Ο ρξφλνο ησλ επηζθέςεσλ ησλ 

θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηηο ρνιηθέο Μνλάδεο ζα θαζνξίδεηαη κεηά απφ επηθνηλσλία 

ηνπ ππεχζπλνπ θαζεγεηή κε ηνπο/ηηο Γηεπζπληέο/ληξηεο, Πξντζηάκελνπο ησλ 

ρνιηθψλ Μνλάδσλ Δηδηθήο Αγσγήο. 5. Γε ζα δηαλεκεζνχλ εξσηεκαηνιφγηα ή 

πιηθφ νπνηαζδήπνηε κνξθήο, έληππεο ή ειεθηξνληθήο θαη δε ζα 
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πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπλεληεχμεηο κε ηνπο καζεηέο/ηξηεο πνπ θνηηνχλ ζην ζρνιείν. 

Γελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζπιινγή ζηνηρείσλ πάλσ ζηηο παηδαγσγηθέο θαη 

κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο κε βηληενζθφπεζε ή 

καγλεηνθψλεζε ηεο δηδαζθαιίαο. 6. Γελ επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ζηνπο 

αηνκηθνχο θαθέινπο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ε δεκνζηνπνίεζε πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ. 7 Γελ επηηξέπνληαη εμαηνκηθεπκέλεο ζπλεδξίεο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ 

κε καζεηέο/ηξηεο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο, ζηελ νπνία πινπνηείηαη ε πξαθηηθή 

άζθεζε. 8 Οη γνλείο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε απφ ηνπο Γηεπζπληέο/ληξηεο ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ. 9 Θα ιεθζνχλ 

κέηξα, ψζηε λα ππάξρεη φζν ην δπλαηφ ηζνθαηαλνκή ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηηο 

ρνιηθέο Μνλάδεο. 10 Γελ ζα δηαηαξαρζεί ζε θακία πεξίπησζε ε εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ. 

  

Άδειερ-Αποςζίερ  

 Ο/ε θνηηεηήο/ηξηα δηθαηνχηαη λα απνπζηάδεη ζε δχν καζήκαηα πξαθηηθήο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ εμακήλνπ. 

 Οη κέξεο απνπζίαο κπνξεί λα αθνξνχλ νπνηνδήπνηε ιφγν ζρεηηθφ ή φρη κε ηελ 

πξαθηηθή άζθεζε. 

2. Ππακηική Άζκηζη ζηην ειδίκεςζη «Πποζαπμοζμένη Φςζική 

Αγυγή Ι (ΓΚ4201) και ΙΙ (ΓΚ4302)» 

 

Ποιοι μποπούν να ζςμμεηάζσοςν ζηο ζςγκεκπιμένο ππόγπαμμα 

πκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά φινη νη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Σκήκαηνο, νη 

νπνίνη βξίζθνληαη απφ ην 7ν εμάκελν ζπνπδψλ κέρξη ηελ πεξάησζε ηεο 

θνίηεζήο ηνπο θαη έρνπλ επηιέμεη ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα εηδίθεπζεο. Όινη νη 

θνηηεηέο/ηξηεο είλαη ππνρξεσκέλνη/εο λα επηιέμνπλ ζην Γ’ έηνο ησλ ζπνπδψλ 

ηνπο κηα εηδίθεπζε, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο. 

ην κάζεκα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ αιινδαπνί θνηηεηέο/ξηεο πνπ θνηηνχλ ζην 

Σκήκα κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus.  
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Υποσπεώζειρ θοιηηηών/ηπιών για ηη ζςμμεηοσή ηοςρ ζηο Ππόγπαμμα 

Οη θνηηεηέο/ηξηεο, ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηηο νδεγίεο, φπσο δίλνληαη ζην 

πεξίγξακκα καζήκαηνο ή πξνθνξηθά απφ ηνλ ππεχζπλν δηδάζθνληα κέινο ΓΔΠ 

ηνπ Σκήκαηνο.  

 

Γιάπκεια, ωπάπιο και Πεπίοδοι Ππακηικήρ Άζκηζηρ 

Ζ δηάξθεηα, ην σξάξην θαη νη πεξίνδνη ηνπ καζήκαηνο εηδίθεπζεο 

«Πξνζαξκνζκέλε Φπζηθή Αγσγή Η θαη ΗΗ»» ηαπηίδνληαη κε ηε δηάξθεηα ηνπ 

αθαδεκατθνχ εμακήλνπ/έηνπο θαη είλαη δχν ψξεο αλά εβδνκάδα.  

 

Δπιλογή Φοπέα Υποδοσήρ 

Σν κάζεκα «Πξνζαξκνζκέλε Φπζηθή Αγσγή Η θαη ΗΗ», πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

δεκφζηα ζρνιεία ηεο πφιεο ησλ εξξψλ (πάληα ζε ζπλελλφεζε κε ηε δηεχζπλζε 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ηε ζχκθσλε γλψκε θαη ζπλαίλεζε εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ 

ησλ ηκεκάησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξαθηηθή άζθεζε).  

 

 

 

Σύμβαζη 
Οη θνηηεηέο/ηξηεο δελ ππνγξάθνπλ ζπκβάζεηο κε ηνπο Φνξείο Τπνδνρήο. Ο 

θνξέαο ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε Πξαθηηθή Άζθεζε δελ έρεη θακηά ζρέζε 

εξγαζίαο κε ηνλ/ηε θνηηεηή/ηξηα.  

ε ζρέζε κε ηα ζρνιεία ππνδνρήο γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ηνπ καζήκαηνο 

εηδίθεπζεο «Πξνζαξκνζκέλε Φπζηθή Αγσγή Η θαη ΗΗ», ζχκθσλα κε ηελ 

«Έγθξηζε άδεηαο εηζφδνπ θνηηεηψλ/ηξηψλ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο 

Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ εξξψλ ζε Γεκνηηθά θαη Γπκλάζηα ηεο Γ/λζεο Α/ζκηαο 
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θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο εξξψλ θαη ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο Α/ζκηαο θαη 

Β/ζκηαο Δθπ/ζεο εξξψλ»:  

Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε εκέξεο θαη ψξεο πνπ ζα 

ζπκθσλεζνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ κε ηηο Γηεπζχλζεηο ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ, κε 

ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεζεί ην απφξξεην ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη κε ηηο 

εμήο πξνυπνζέζεηο: 1. Πξηλ ηηο επηζθέςεηο ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη ελεκέξσζε θαη απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ησλ 

Γηεπζπληψλ/ληξηψλ Π.Δ, ησλ Γηεπζπληψλ/ληξηψλ Γ.Δ, ησλ Γηεπζπληψλ /ληξηψλ, 

ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ θαη ησλ πιιφγσλ Γηδαζθφλησλ, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ. 2. Οη θνηηεηέο/ηξηεο 

ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηνλ ππεχζπλν γηα ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε θαζεγεηή, εθφζνλ 

απηφ είλαη εθηθηφ, ν νπνίνο ζα θαηαζέζεη έγγξαθν ζηνπο/ζηηο Γηεπζπληέο/ληξηεο 

ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ, φπνπ ζα αλαγξάθνληαη ηα νλφκαηα ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ 

πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε. 3. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα 

έρνπλ καδί ηνπο ηε θνηηεηηθή ηνπο ηαπηφηεηα. 4. Ο ρξφλνο ησλ επηζθέςεσλ ησλ 

θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηηο ρνιηθέο Μνλάδεο ζα θαζνξίδεηαη κεηά απφ επηθνηλσλία 

ηνπ ππεχζπλνπ θαζεγεηή κε ηνπο/ηηο Γηεπζπληέο/ληξηεο, Πξντζηάκελνπο ησλ 

ρνιηθψλ Μνλάδσλ Δηδηθήο Αγσγήο. 5. Γε ζα δηαλεκεζνχλ εξσηεκαηνιφγηα ή 

πιηθφ νπνηαζδήπνηε κνξθήο, έληππεο ή ειεθηξνληθήο θαη δε ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπλεληεχμεηο κε ηνπο καζεηέο/ηξηεο πνπ θνηηνχλ ζην ζρνιείν. 

Γελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζπιινγή ζηνηρείσλ πάλσ ζηηο παηδαγσγηθέο θαη 

κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο κε βηληενζθφπεζε ή 

καγλεηνθψλεζε ηεο δηδαζθαιίαο. 6. Γελ επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ζηνπο 

αηνκηθνχο θαθέινπο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ε δεκνζηνπνίεζε πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ. 7 Γελ επηηξέπνληαη εμαηνκηθεπκέλεο ζπλεδξίεο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ 

κε καζεηέο/ηξηεο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο, ζηελ νπνία πινπνηείηαη ε πξαθηηθή 

άζθεζε. 8 Οη γνλείο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε απφ ηνπο/ηηο Γηεπζπληέο/ληξηεο ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ. 9 Θα ιεθζνχλ 

κέηξα, ψζηε λα ππάξρεη φζν ην δπλαηφ ηζνθαηαλνκή ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηηο 

ρνιηθέο Μνλάδεο. 10 Γελ ζα δηαηαξαρζεί ζε θακία πεξίπησζε ε εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ. 
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Άδειερ-Αποςζίερ  

 Ο/ε θνηηεηήο/ηξηα δηθαηνχηαη λα απνπζηάδεη ζε δχν καζήκαηα πξαθηηθήο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ εμακήλνπ. 

 Οη κέξεο απνπζίαο κπνξεί λα αθνξνχλ νπνηνδήπνηε ιφγν ζρεηηθφ ή φρη κε ηελ 

πξαθηηθή άζθεζε. 

 

 

3.Ππακηική Άζκηζη ζηην ειδίκεςζη «Άζκηζη ζηην Σπίηη Ηλικία Ι 

(ΓΚ4301) και ΙΙ (ΓΚ4202)»  

Ποιοι μποπούν να ζςμμεηάζσοςν ζηο ζςγκεκπιμένο ππόγπαμμα 

πκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά φινη νη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο/ξηεο ηνπ Σκήκαηνο, νη 

νπνίνη βξίζθνληαη απφ ην 7ν εμάκελν ζπνπδψλ κέρξη ηελ πεξάησζε ηεο 

θνίηεζήο ηνπο θαη έρνπλ επηιέμεη ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα εηδίθεπζεο. Όινη νη 

θνηηεηέο/ηξηεο είλαη ππνρξεσκέλνη/εο λα επηιέμνπλ ζην Γ’ έηνο ησλ ζπνπδψλ 

ηνπο κηα εηδίθεπζε, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο.  

 

Υποσπεώζειρ θοιηηηών/ηπιών για ηη ζςμμεηοσή ηοςρ ζηο Ππόγπαμμα 

Οη θνηηεηέο/ηξηεο, ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηηο νδεγίεο, φπσο δίλνληαη ζην 

πεξίγξακκα καζήκαηνο ή πξνθνξηθά απφ ηνλ ππεχζπλν δηδάζθνληα κέινο ΓΔΠ 

ηνπ Σκήκαηνο.  

 

Γιάπκεια, ωπάπιο και Πεπίοδοι Ππακηικήρ Άζκηζηρ 

Ζ δηάξθεηα, ην σξάξην θαη νη πεξίνδνη ηνπ καζήκαηνο εηδίθεπζεο «Άζθεζε ζηελ 

Σξίηε Ζιηθία Η θαη ΗΗ» ηαπηίδνληαη κε ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ 

εμακήλνπ/έηνπο θαη είλαη δχν ψξεο αλά εβδνκάδα.  
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Δπιλογή Φοπέα Υποδοσήρ 

Ζ πξαθηηθή άζθεζε ηνπ καζήκαηνο «Άζθεζε ζηελ Σξίηε Ζιηθία Η θαη ΗΗ» 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε ΚΑΠΖ ηεο πφιεο ησλ εξξψλ, χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε 

ηελ Πξντζηακέλε  ηνπ ΚΑΠΖ Γήκνπ εξξψλ. 

 

Σύμβαζη 

Οη θνηηεηέο/ηξηεο δελ ππνγξάθνπλ ζπκβάζεηο κε ηνπο Φνξείο Τπνδνρήο. Ο 

θνξέαο ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε Πξαθηηθή Άζθεζε δελ έρεη θακηά ζρέζε 

εξγαζίαο κε ηνλ/ηε θνηηεηή/ηξηα.  

 

Άδειερ-Αποςζίερ  

 Ο/ε θνηηεηήο/ηξηα δηθαηνχηαη λα απνπζηάδεη ζε δχν καζήκαηα πξαθηηθήο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ εμακήλνπ. 

 Οη κέξεο απνπζίαο κπνξεί λα αθνξνχλ νπνηνδήπνηε ιφγν ζρεηηθφ ή φρη κε ηελ 

πξαθηηθή άζθεζε. 

 

 

 

 

 

 


