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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  
(ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019) 

Το πρόγραμμα του Α΄ Κύκλου της Πρακτικής Άσκησης αρχίζει στις 14.03.2019, 
αναπτύσσεται κάθε Πέμπτη για πέντε εβδομάδες σε τρεις ενότητες και έχει ως εξής:  
 
Α. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
1η ημέρα (Πέμπτη 14.03.2019)  

1. Συνέντευξη από τον διευθυντή/διευθύντρια και τον υποδιευθυντή/ 
υποδιευθύντρια αναφορικά με: i. Το σχολείο ως οργάνωση και ως ίδρυμα  τα όργανα 
διοίκησης και οι αρμοδιότητές τους: Το οργανόγραμμα της εκπαίδευσης, διοίκηση, 
διευθυντής/διευθύντρια (προσόντα, κριτήρια επιλογής, αμοιβές, σχέσεις με την 
προϊστάμενη αρχή, παράλληλες δραστηριότητες κ.λπ.), υποδιευθυντής/ 
υποδιευθύντρια, Σύλλογος διδασκόντων, Σχολικό Συμβούλιο, Σχολική Επιτροπή, 
ωράριο λειτουργίας, κανονισμός λειτουργίας κ.λπ. ii. Το σχολείο ως οικονομικό 
οργανισμό (οικονομική διαχείριση της σχολικής μονάδας –έσοδα/έξοδα– κατανομή 
πόρων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση), και ως γραφειοκρατικό μηχανισμό (τήρηση 
αρχείων, βιβλίων και πρακτικών, διακίνηση εγγράφων). Στο τέλος συγγράφουν το 
«ημερολόγιο» ενός διευθυντή ή μιας διευθύντριας (καταγραφή όλων των 
δραστηριοτήτων μιας μέρας από την αρχή ως το τέλος του ωραρίου).  

2. Ιστορία του συγκεκριμένου σχολείου και η σύνδεσή του με την κοινωνία - ο 
σχολικός και διδακτικός χώρος και οι υποδομές: Συνέντευξη από εκπαιδευτικό με 
αντικείμενο το έργο του σχολείου, τη σχέση του με την κοινωνία αλλά και τα πιθανά 
προβλήματά του. «Ξενάγηση» και παρατήρηση του χώρου του σχολείου, καταγραφή 
της υλικοτεχνικής υποδομής του (εργαστήρια, γυμναστήριο, βιβλιοθήκη κ.λπ.) και της 
ποιότητάς της. 
 
 
 
 



 
Β. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
2η ημέρα (Πέμπτη 21.03.2019) 

1. Συνέντευξη από τον διευθυντή/διευθύντρια και τον 
υποδιευθυντή/υποδιευθύντρια αναφορικά με τον αριθμό των μαθητών και των 
μαθητριών, τον αριθμό τους ανά τμήμα, την κοινωνικοοικονομική τους προέλευση, 
τον αριθμό διδασκόντων/διδασκουσών ανά ειδικότητα και φύλο, την αναλογία 
διδάσκοντος/ διδάσκουσας και διδασκομένων, τις Μαθητικές Κοινότητες, το Σύλλογο 
γονέων, τις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών, γονέων, διοίκησης, 
τον πολιτισμό του σχολείου κ.λπ.  
2. Ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, τα μαθητικά συμβούλια και οι όμιλοι: i. 
Συνέντευξη από εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, με θέμα το ρόλο 
και το έργο τους. ii. Ομάδα συζήτησης με εκλεγμένους μαθητές και μαθήτριες στα 
δεκαπενταμελή μαθητικά συμβούλια με θέμα το ρόλο τους και με συμμετέχοντες και 
συμμετέχουσες σε ομίλους, αγώνες κ.λπ.  
3. Οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι μαθήτριες: Συνέντευξη από εκπαιδευτικούς 
διαφορετικών ειδικοτήτων και μαθητές και μαθήτριες του σχολείου με θέμα τις μεταξύ 
τους σχέσεις, τις απόψεις τους για το ελληνικό σχολείο, τις προδιαγραφές της 
διδασκαλίας και την ιδεολογία τους, τη διδασκαλία, τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
που αναπτύσσονται σε αυτό, τις εξωδιδακτικές δραστηριότητες, την ενδοσχολική και 
εξωσχολική επιμόρφωσή των πρώτων και το έργο τους γενικά.  
Γ. Ο/Η «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ  
3η ημέρα (Πέμπτη 28.03.2019) 
 Συνέντευξη από «φιλόλογο» εκπαιδευτικό με θέμα τις σπουδές, τις προσδοκίες από το 
επάγγελμα, την ανατροφοδότηση από αυτό, την επιμόρφωση, την προετοιμασία για 
τη διδασκαλία, την ίδια τη διδασκαλία, τους μαθητές και τις μαθήτριες, την 
αξιολόγηση, τις σχέσεις και το σχολικό κλίμα, την αποτίμηση του επαγγέλματός 
του/της κ.λπ. Παρατήρηση της δράσης του/της «φιλολόγου» εκπαιδευτικού εντός και 
εκτός της σχολικής αίθουσας. 
4η ημέρα (Πέμπτη 04.04.2019)  
Συνέντευξη από φιλόλογο εκπαιδευτικό: Η διδασκαλία των «φιλολογικών» 
μαθημάτων-παιδαγωγικοί πόροι και παιδαγωγικές πρακτικές: Ανάλυση των 
προγραμμάτων σπουδών, των σχολικών βιβλίων, των Τ.Π.Ε. και άλλου εκπαιδευτικού 
υλικού που χρησιμοποιεί ο/η «φιλόλογος» με τον/την οποίο/οποία συνεργάζονται. Η 
προετοιμασία του/της και ο σχεδιασμός της διδασκαλίας κ.λπ.  
5η  ημέρα (Πέμπτη 11.04.2019):  
1. Ο διδακτικός χώρος και χρόνος: παρατήρηση της «σχολικής τάξης», της 
παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης, της διαμόρφωσης του χώρου, των παιδαγωγικών 
πρακτικών (μεθόδων διδασκαλίας και της διαφοροποίησής της κ.λπ.), της διαχείρισης 
του χρόνου, της πολυπολιτισμικότητας.  
2. Δίωρη «Συζήτηση γυάλας» μεταξύ των φοιτητών, των φοιτητριών και του/της 
συνδέσμου φιλολόγου εκπαιδευτικού με στόχο τον κριτικό αναστοχασμό αναφορικά 
με τα παραπάνω και τον αυτοστοχασμό. 


