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Α. Σύντοµη περιγραφή – Σκοπός του µαθήµατος 

 

Η πρακτική άσκηση αποσκοπεί στην προετοιµασία των φοιτητών σε εκπαιδευτικούς ηγέτες ικανούς 

να λειτουργήσουν στα νέα δεδοµένα και να έρθουν σε επαφή µε πραγµατικά και πολλές φορές 

σύνθετα προβλήµατα στο πλαίσιο της εµπειρίας πεδίου και της πρακτικής τους άσκησης σε πεδίο στο 

οποίο είτε απασχολούνται είτε πρόκειται να απασχοληθούν. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να 

µεταφέρουν στην πράξη γνώσεις που απέκτησαν από την ανάλυση και µελέτη θεωρητικών 

ζητηµάτων, ενώ παράλληλα τους δίνει την ευκαιρία µέσα από τον σχεδιασµό και την αξιολόγηση (ή 

ακόµη και την υλοποίηση) µιας πρότασης βελτίωσης να προτείνουν οι ίδιοι νέες ιδέες και καλές 

πρακτικές σε διάφορα θέµατα που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί ηγέτες του συνεργαζόµενου 

οργανισµού ή φορέα. Ακόµη, εκπαιδεύονται στην ενεργή παρατήρηση και την κριτική αξιολόγηση 

άσκησης διοίκησης και ηγεσίας στην πράξη και στη δηµιουργία νέων προτάσεων βελτίωσης µε στόχο 

την εποικοδοµητική τους συµβολή στον εκπαιδευτικό οργανισµό ή φορέα που επισκέπτονται. Η 

δηµιουργία σχέσεων µε εκπαιδευτικούς ηγέτες που έχουν διαφορετική πείρα από τους ίδιους τους 

βοηθά να κατανοήσουν καλύτερα τις συνθήκες και τα προβλήµατα άσκησης διοίκησης και 

ηγεσίας.  Παράλληλα, µαθαίνουν από τις παρουσιάσεις στην τάξη από τους άλλους συµφοιτητές τους 

των εµπειριών που είχαν κατά την πρακτική τους άσκηση και έτσι διευρύνουν το πεδίο κατανόησης 

πρακτικών και στρατηγικών που εφαρµόζονται σε άλλους οργανισµούς. Τέλος, έχουν την ευκαιρία 

να ασκούν και να δέχονται κριτική και να κάνουν οι ίδιοι την αυτοκριτική τους µέσω του 

αναστοχασµού της εµπειρίας 

Β. Ειδικοί διδακτικοί στόχοι 

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης οι συµµετέχοντες φοιτητές πρόκειται: 

Σε επίπεδο γνώσεων 

-να αποκτήσουν εξειδικευµένες γνώσεις σε θέµατα εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας που 

πρόκειται να αποτελέσουν τη βάση για δηµιουργία νέων ιδεών στην άσκηση ηγεσίας που πιθανόν θα 

πραγµατοποιήσουν στην καριέρα τους  

-να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν προβλήµατα και καλές πρακτικές άσκησης εκπαιδευτικής 

διοίκησης και ηγεσίας  στην πράξη αξιοποιώντας το θεωρητικό τους υπόβαθρο 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων 

-να έχουν τη δυνατότητα να ερµηνεύουν  προβλήµατα στην άσκηση εκπαιδευτικής διοίκησης και 

ηγεσίας, να ερευνούν  και να ανακαλύπτουν λύσεις για την καλύτερη δυνατή αντιµετώπισή τους 

-να έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν µια πρόταση βελτίωσης, την οποία θα προτείνουν προς 

συζήτηση (και πιθανόν να την υλοποιήσουν) και για την οποία θα λάβουν ανατροφοδότηση από 

τον/την υπεύθυνο-η της πρακτικής άσκησης εκ µέρους του εκπαιδευτικού οργανισµού ή φορέα ανά 

περίπτωση  

Σε επίπεδο ικανοτήτων  

-να παρατηρούν και να αξιολογούν κριτικά την παρουσίαση στρατηγικών προσεγγίσεων και 

πρακτικών άσκησης διοίκησης και ηγεσίας µε σκοπό τον σχεδιασµό µιας πρότασης βελτίωσης, η 

οποία θα παρουσιαστεί για να αξιολογηθεί (και πιθανόν και να υλοποιηθεί). 

 
Γ. Περιεχόµενο Πρακτικής Άσκησης  

 

Η πρακτική άσκηση (practicum) είναι υποχρεωτική και βοηθά στην οµαλή µετάβαση από τη θεωρία 

στην πράξη. Κατά την πρακτική άσκηση, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καλούνται να συµµετέχουν 

στις διαδικασίες ενός εκπαιδευτικού οργανισµού για περίπου 104 ώρες (8 ώρες Χ 13 εβδοµάδες) στη 

διάρκεια όλου του εξαµήνου που αφορά την παραµονή του φοιτητή ή της φοιτήτριας στον 

επιλεγόµενο εκπαιδευτικό οργανισµό µέχρι την ολοκλήρωση όλης της διαδικασίας. Η διαδικασία 

µπορεί να λάβει χώρα σε έναν οποιοδήποτε εκπαιδευτικό οργανισµό, όπως σε ένα σχολείο, ένα 
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πανεπιστήµιο, ένα ινστιτούτο επαγγελµατικής κατάρτισης, στο τµήµα εκπαίδευσης προσωπικού µιας 

επιχείρησης, σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, σε εσπερινά σχολεία, κέντρα ελευθέρων σπουδών, 

κολλέγια, ΚΕΚ, κ.λ.π. 

Κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στον οργανισµό οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναµένεται να 

συνεργαστούν στενά και να λάβουν την υποστήριξη και την αξιολόγηση από τον υποστηρικτή της 

διαδικασίας, ο οποίος είναι ένα άτοµο µε ηγετική θέση στον εκπαιδευτικό οργανισµό/φορέα που 

πραγµατοποιείται η πρακτική άσκηση. Για παράδειγµα, µπορεί να είναι ο υπο-/διευθυντής ή η υπο-

/διευθύντρια ενός σχολείου πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ο/η προϊστάµενος-η ή 

ο/η υπεύθυνος-η  ενός τµήµατος εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού µιας επιχείρησης κ.λ.π. 

Για κάθε εβδοµάδα της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές και οι φοιτήτριες είναι υποχρεωµένοι να 

τηρούν εβδοµαδιαίο φύλλο παρατήρησης στο οποίο θα καταγράφουν τα σηµαντικότερα θέµατα ή 

ζητήµατα που επισήµαναν, ενώ θα συµπληρώνουν και το εβδοµαδιαίο παρουσιολόγιο (time log) στο 

οποίο θα αναγράφονται οι ηµεροµηνίες και οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης, το οποίο και θα 

υπογράφεται από τον αντίστοιχο υποστηρικτή της διαδικασίας.  

Η τελική εργασία που θα αποτελεί το ατοµικό χαρτοφυλάκιο του κάθε φοιτητή ή φοιτήτριας θα 

περιλαµβάνει τη συγγραφή έκθεσης αναφοράς της εµπειρίας πεδίου (προϊόν από την συγγραφή των 

13 φύλλων παρατήρησης) εµπλουτισµένη από την θεωρητική τεκµηρίωση, τα δεκατρία (13) 

παρουσιολόγια και την αξιολόγηση από τον υποστηρικτή της διαδικασίας.   

Η διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης θα υποστηριχθεί από 6 τρίωρες διαλέξεις, οι οποίες θα 

περιλαµβάνουν τις αρχικές οδηγίες (πρώτη τρίωρη διάλεξη),  µία ενδιάµεση διάλεξη για µερική 

ανατροφοδότηση (δεύτερη τρίωρη διάλεξη) και δύο τρίωρες διαλέξεις ανά τµήµα 25 ατόµων 

(συνολικά για τα δύο τµήµατα τέσσερις διαλέξεις) όπου θα παρουσιάσει ο κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια 

την πρόταση βελτίωσης που πρότεινε ή ακόµη και υλοποίησε στον επιλεγόµενο οργανισµό ή φορέα  

2. 2ιδακτικές µέθοδοι και τρόποι αξιολόγησης 

 

Hιδακτικές µέθοδοι: 

Hιαλέξεις, εµπλουτισµένες εισηγήσεις, ατοµικές και οµαδικές ασκήσεις, καταιγισµός ιδεών, µελέτη 

και ανάλυση βιβλιογραφίας, µελέτες περίπτωσης, συζητήσεις – διάλογοι.  

Εκπαιδευτικά µέσα: 

H/Y, βιντεοπροβολέας, πίνακας, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, χρήση διαδικτύου.  

 

Τρόποι αξιολόγησης: 

Η τελική αξιολόγηση περιλαµβάνει: α) την παρουσία και συµµετοχή του στις σχετικές διαλέξεις, β) 

την παρουσίαση της πρότασης βελτίωσης σε κάποιο ζήτηµα µετά από την παρατήρηση του φοιτητή ή 

της φοιτήτριας στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης στον επιλεγόµενο οργανισµό ή φορέα β) την 

έκθεση αναφοράς της εµπειρίας πεδίου, η οποία είναι το βασικό µέρος του ατοµικού χαρτοφυλακίου 

που παραδίδει ο φοιτητής, η οποία συνοδεύεται από τα 13 παρουσιολόγια (time logs) και την 

αξιολόγηση του φοιτητή ή της φοιτήτριας εκ µέρους του υποστηρικτή της διαδικασίας. Η αξιολόγηση 

του φοιτητή κατανέµεται σε ποσοστό 10% για την παρουσίαση της πρότασης βελτίωσης και 90% για 

την έκθεση αναφοράς της εµπειρίας πεδίου και την όλη συµµετοχή του από τον σχεδιασµό µέχρι της 

ολοκλήρωση της εµπειρίας πεδίου.  

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται στην περιγραφή του περιεχοµένου του µαθήµατος που είναι 

ανακοινώσιµο στους φοιτητές  στο compus ή στην παρουσίαση του µαθήµατος που πραγµατοποιείται 

στην πρώτη διάλεξη. 

 

 

 

 


