
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 
 
 

  



Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ. 
 

Η Πρακτική Άσκηση Φοιτητών θεσμοθετήθηκε ως υποχρεωτικό μάθημα σε όλες τις 
κατευθύνσεις και ειδικότητες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος (υπ’ 
αριθμ. 287/29.6.2004) και πραγματοποιείται κυρίως στους παρακάτω άξονες:  

• Πρακτική άσκηση στα σχολεία «Πρακτική άσκηση στην Πρωτοβάθμια και στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» - 4ο έτος σπουδών. 

• Πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της ειδικότητας για όλες τις κατευθύνσεις σπουδών 
(Προπονητική,  Φυσική Δραστηριότητα, Άσκηση σε Ειδικούς Πληθυσμούς, Χορός) - 
4ο έτος σπουδών. 

• Πρακτική άσκηση, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ» (Κωδικός ΟΠΣ 
5033025), σε φορείς όπως είναι τα ιδιωτικά γυμναστήρια, οι αθλητικοί και 
πολιτιστικοί σύλλογοι, οι κοινωφελείς σύλλογοι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
(Σύλλογος Μέριμνας Α.με.Α Νοητικής Υστέρησης Ν. Ροδόπης ''Άγιοι Θεόδωροι'', 
Σύλλογος Στήριξης και Αποκατάστασης Καρδιοπαθών και Πρόληψης 
Καρδιοπαθειών Ν. Ροδόπης, Σύλλογος ατόμων με κινητικά προβλήματα & φίλων 
"ΠΕΡΠΑΤΩ" Ν. Ροδόπης) – 4ο  έτος σπουδών  

 
Πρακτική Άσκηση Φοιτητών στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Η Πρακτική Άσκηση σε σχολεία έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει και να καταστήσει τους 
φοιτητές/τριες ικανούς να ανταποκριθούν στο σύνθετο ρόλο του εκπαιδευτικού στο 
σημερινό σχολείο. Επιμέρους σκοποί της πρακτικής άσκησης είναι: 

- Η γνωριμία των φοιτητών/τριών με την καθημερινή σχολική πρακτική μέσα από 
πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας. 

- Η εκμάθηση σχεδιασμού και υλοποίησης της Ημερήσιας Γύμνασης και του ετησίου 
προγραμματισμού κατά εκπαιδευτική βαθμίδα. 

- Η  γνωριμία και χρήση του αναλυτικού προγράμματος Φυσικής Αγωγής. 

- Η εκτίμηση της προσωπικής παιδαγωγικής ικανότητας και η διαχείριση της τάξης. 

 

Πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της ειδικότητας 

 Η πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της ειδικότητας υλοποιείται σύμφωνα με τους 
κανονισμούς (φοίτησης, αξιολόγησης κά) που διέπουν όλα τα άλλα μαθήματα του 
Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος και εναρμονίζεται με το γνωστικό 
αντικείμενο της ειδικότητας (σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο της Ειδικότητας και τους 
διδάσκοντες). Η παρακολούθηση και εποπτεία του φοιτητή/τριας γίνεται από έναν 
διδάσκοντα της ειδικότητας μέσω της συνεργασίας με εκπροσώπους φορέων στους 



οποίους πραγματοποιείται η πρακτική (προπονητές, διευθυντές φορέων, προέδρους 
συλλόγων κά). 

 

Πρακτική άσκηση στο πλαίσιο πράξης 

 Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ» (Κωδικός ΟΠΣ 5033025), δίνεται η 
ευκαιρίαστο/η φοιτητή/τρια της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 
(Σ.Ε.Φ.Α.Α.) του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) να έρθει σε επαφή με διάφορους 
επαγγελματικούς χώρους εργασίας, όπως είναι τα ιδιωτικά γυμναστήρια, οι αθλητικοί και 
πολιτιστικοί σύλλογοι, οι κοινωφελείς σύλλογοι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Σύλλογος 
Μέριμνας Α.με.Α Νοητικής Υστέρησης Ν. Ροδόπης ''Άγιοι Θεόδωροι'', Σύλλογος Στήριξης 
και Αποκατάστασης Καρδιοπαθών και Πρόληψης Καρδιοπαθειών Ν. Ροδόπης, Σύλλογος 
ατόμων με κινητικά προβλήματα & φίλων "ΠΕΡΠΑΤΩ" Ν. Ροδόπης). Επίσης, επιτρέπει 
στους φοιτητές/τριες να εφαρμόσουν τις ειδικές γνώσεις που απόκτησαν κατά τη διάρκεια 
των σπουδών τους εξασφαλίζοντας την ποιοτική εφαρμογή της πρακτικής άσκησης και 
διευρύνοντας τις προοπτικές τους για καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση. Επιπλέον, 
η συνεχής εφαρμογή του προγράμματος προσφέρει σημαντικό κοινωνικό έργο στις 
ομάδες του πληθυσμού που συμμετείχουν σε αυτό, ενώ παράλληλα ενισχύει άμεσα την 
ανάγκη για σωματική άσκηση ως τρόπο ζωής σ’ όλους τους εμπλεκόμενους. 

 

Όροι συμμετοχής  

 Οι φοιτητές/τριες για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ‘’Πρακτική Άσκηση 

Φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης’’ θα πρέπει:  

- να υποβάλουν εμπρόθεσμα ηλεκτρονική αίτηση στην πλατφόρμα του Γραφείου 

Πρακτικής Άσκησης του ΔΠΘ και να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
στον/στην Επιστημονικά Υπεύθυνο/η του Τμήματος. 

- να φοιτούν στο 7ο ή 8ο εξάμηνο σπουδών ή και σε μεγαλύτερο εξάμηνο εφόσον δεν 

έχουν ολοκληρώσει την Πρακτική Άσκηση της Ειδικότητάς τους. 

- να μην έχουν πραγματοποιήσει παλαιότερα Πρακτική Άσκηση. 



 Η επιλογή των φορέων γίνεται από τους ίδιους τους φοιτητές/τριες και εγκρίνεται από 

τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο/η του Τμήματος και τα μέλη της Επιτροπής Πρακτικής 
Άσκησης του Τμήματος. Η κατανομή των φοιτητών/τριών στους συνεργαζόμενους φορείς 

υποδοχής έχει ως προϋπόθεση την ολοκλήρωση του βασικού κύκλου σπουδών και γίνεται 

με κριτήριο επιλογής την παρακολούθηση μαθημάτων ειδικότητας στο Ζ΄και Η΄ΕΞΑΜΗΝΟ 
σπουδών. 

Η διαδικασία επιλογής φοιτητών/τριων υλοποιείται με τη συνεργασία του/της 

Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης του Τμήματος με τα μέλη της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης 

του Τμήματος, του Υπευθύνου της κάθε Ειδικότητας και του Υπευθύνου του Φορέα 

Υποδοχής, ώστε οι απασχολούμενοι φοιτητές/τριες να έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν 

εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία και γνώση ανάλογα με την ειδικότητά τους και το 

φορέα που επέλεξαν να υλοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση. 

 

Κριτήρια επιλογής  

 Η επιλογή των φοιτητών/τριων και η τοποθέτησή τους σε φορείς υποδοχής 
πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη: 

i) το μέσο όρο βαθμολογίας  

ii) την εμπρόθεσμη εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης 
στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΔΠΘ. 

iii) τη φύση του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας που παρακολουθούν σε σχέση 

με τον επιλεγόμενο φορέα υποδοχής. 

iv) την επιλογή του φορέα υποδοχής που δηλώνουν. 

v) τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στους αντίστοιχους φορείς υποδοχής.  

 

Η αντίστοιχη μοριοδότηση για κάθε κριτήριο παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

Κριτήρια Μοριοδότηση 

1ο Κριτήριο: Μέσος όρος βαθμολογίας (όπως 

προκύπτει από την αναλυτική κατάσταση της 

βαθμολογίας ύστερα από αίτηση από τους 

ενδιαφερομένους προς τη γραμματεία του 

Τμήματος) 

x10 μόρια 



2ο Κριτήριο: Εμπρόθεσμη εκδήλωση 

ενδιαφέροντος μέσω υποβολής ηλεκτρονικής 

αίτησης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του 

ΔΠΘ. 

10 μόρια  

 

3ο Κριτήριο: Γνωστικό αντικείμενο Ειδικότητας 

σε σχέση με τον επιλεγόμενο φορέα υποδοχής 

10 μόρια 

4ο Κριτήριο: Εξάμηνο φοίτησης 10 μόρια 

5ο Κριτήριο: Διαθέσιμες θέσεις εργασίας 

φορέα υποδοχής  

10 μόρια 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται ο φοιτητής με τον μεγαλύτερο μέσο όρο επίδοσης 

στα μαθήματα όπως προκύπτει από την αναλυτική κατάσταση της βαθμολογίας του. 

 

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων  

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων ανακοινώνονται τα προσωρινά 

αποτελέσματα με τους επιτυχόντες στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος 

στην Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (DUTHNET eClass) με ανάρτηση αναλυτικά 

των μορίων που συγκέντρωσε ο/η κάθε φοιτητής/τρια.  

 

Δικαίωμα Ενστάσεων και Χρονικό Περιθώριο Άσκησης Ενστάσεων για Πρακτική Άσκηση 

Από την ημερομηνία που θα ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα για τους 

επιτυχόντες πρακτικής άσκησης θα δοθούν, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης στην 

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (DUTHNET eClass) Πρακτικής Άσκησης του 
Τμήματος τρεις (3) εργάσιμες ημέρες για τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων προς την 

Επιτροπή Ενστάσεων Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. 

Επικύρωση Αποτελεσμάτων για Πρακτική Άσκηση 

Μετά την ολοκλήρωση αξιολόγησης των πιθανών ενστάσεων από την Τριμελή Επιτροπή 

Ενστάσεων ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα με τους επιτυχόντες στην 

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (DUTHNET eClass) Πρακτικής Άσκησης του 

Τμήματος και αποστέλλονται οι ονομαστικές καταστάσεις με τα πλήρη στοιχεία των 

επιτυχόντων φοιτητών/τριων στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΔΠΘ. 

 



 

Πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος ERASMUS+: Στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+ μπορούν να μετακινηθούν οι πρόσφατα απόφοιτοι για πρακτική 
άσκηση μέσα στον πρώτο χρόνο από την αποφοίτησή τους. Σκοπός του προγράμματος 
είναι η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο σπουδών, η 
γνωριμία των απαιτήσεων της ευρωπαϊκής αγοράς, η γνωριμία και η κατανόηση των 
οικονομικών και πολιτισμικών συνθηκών των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.  

Η διάρκεια μετακίνησής τους για πρακτική άσκηση συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο 
των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, κατά τη διάρκεια του οποίου αιτούνται. Οι φοιτητές 
που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μια περίοδο πρακτικής άσκησης μετά την 
απόκτηση του πτυχίου τους, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση κατά το τελευταίο έτος 
σπουδών τους και πριν την απόκτηση του πτυχίου τους. Σημειώνεται ότι τόσο η αίτηση 
όσο και η επιλογή των φοιτητών που θέλουν να μετακινηθούν ως πρόσφατοι απόφοιτοι 
πρέπει να γίνει όσο έχουν τη φοιτητική ιδιότητα.  

 Οι υποτροφίες χορηγούνται για περίοδο πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό η οποία 
μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ δύο (2) και δώδεκα (12) μηνών. Στο Δ.Π.Θ. συνιστάται η 
μετακίνηση για διάστημα 3 - 4 μηνών. Η τοποθέτηση φοιτητών για πρακτική άσκηση σε 
επιχειρήσεις υποστηρίζει την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των φοιτητών και 
για αυτό το λόγο το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι 
σχετικό με το αντικείμενο σπουδών τους στο Δ.Π.Θ. Η περίοδος πρακτικής άσκησης 
Εrasmus+/Traineeships στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως εφόσον περιλαμβάνεται 
αντίστοιχη περίοδος στο πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή.  

 
  



 

Οδηγός Πρακτικής Άσκησης  
στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Ν181) 

 
Οδηγός Πρακτικής Άσκησης  

στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  

 

Σκοπός: Η Πρακτική Άσκηση σε σχολεία έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει και να καταστήσει 

τους φοιτητές ικανούς να ανταποκριθούν στο σύνθετο ρόλο του εκπαιδευτικού στο 

σημερινό σχολείο. Επιμέρους σκοποί της Πρακτικής Άσκησης είναι: 

- Η γνωριμία των φοιτητών /τριών με την καθημερινή σχολική πρακτική μέσα από 

πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας. 

- Η εκμάθηση σχεδιασμού και υλοποίησης της Ημερήσιας Γύμνασης και του 
ετησίου προγραμματισμού κατά εκπαιδευτική βαθμίδα. 

- Η  γνωριμία και χρήση του αναλυτικού προγράμματος Φυσικής Αγωγής. 

- Η εκτίμηση της προσωπικής παιδαγωγικής ικανότητας και η διαχείριση της 
τάξης. 

 

Οργάνωση Πρακτικής Εξάσκησης: Οι φοιτητές/τριες του 4ου έτους κατανέμονται σε 
τμήματα των 10-14 φοιτητών/τριών. Για κάθε τμήμα υπάρχει ένας/μία υπεύθυνος/η 

συνοδός καθηγητής/τρια. Η πρακτική εξάσκηση υλοποιείται δύο ώρες διδασκαλίας ανά 

βδομάδα σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Ο φοιτητής/τρια υλοποιεί την πρακτική 
εξάσκηση σε σχολεία είτε της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είτε της Δευτεροβάθμιας 

(Γυμνάσια). Η σύνθεση και το πρόγραμμα των τμημάτων σε σχέση με τις άλλες διδακτικές 

υποχρεώσεις των φοιτητών γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται προβλήματα 

κατά την προσέλευση και παρακολούθηση άλλων μαθημάτων. Κάθε τμήμα έχει 

προγραμματιστεί να πραγματοποιήσει συνολικά 26 ώρες πρακτικής εξάσκησης σε χρονικό 

διάστημα 13 εβδομάδων. Είναι στην ευχέρεια των διδασκόντων να αφιερώσουν ένα 

περιορισμένο αριθμό ωρών για θεωρητικές διαλέξεις με θεματολογία που αφορούν στον 

προγραμματισμό του μαθήματος, φροντιστήρια, παρουσίαση VIDEO με τα πιο συνηθισμένα 

λάθη που παρατηρούνται στην πρακτική εξάσκηση ή κάποια άλλα θέματα που δεν 

καλύπτονται από τις θεωρητικές εισηγήσεις του μαθήματος.  

 



Οργάνωση Διδασκαλίας: Η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών/τριών πραγματοποιείται 

πάντα με την παρουσία του υπεύθυνου καθηγητή/τριας του τμήματος. Την διδασκαλία για 

κάθε διδακτική ώρα αναλαμβάνει ένας φοιτητής/τρια που ορίζεται λίγο πριν την έναρξη 

του μαθήματος από τον υπεύθυνο συνοδό καθηγητή/τρια. Οι φοιτητές  για κάθε μάθημα 

πρέπει να προετοιμάζουν δύο Ημερήσιας Πλάνα Γύμνασης (ΠΗΓ) στο αντίστοιχο ειδικό 

έντυπο. Τα ΗΠΓ πρέπει να οργανώνονται λαμβάνοντας υπόψη: 

 

 1. Το γνωστικό αντικείμενο Φ.Α. που διδάσκει εκείνη τη χρονική περίοδο  

                  ο Καθηγητής/τρια Φυσικής Αγωγής του σχολείου. 

 2. Την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. 

 3. Το μαθητικό δυναμικό της τάξης ή του τμήματος.  

 4. Το αναλυτικό πρόγραμμα του ΥΠΕΠΘ. 

 

Στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας όλοι οι φοιτητές του τμήματος πρέπει να παραδίδουν 

στον συνοδό καθηγητή/τρια το ΗΠΓ για διόρθωση και αξιολόγηση. Τα ΗΠΓ επιστρέφονται 

διορθωμένα στους φοιτητές/τριες την επόμενη βδομάδα. Οι φοιτητές/τριες  πρέπει στη 

συνέχεια να εναρμονίζονται με τα σχόλια και τις υποδείξεις που αναγράφονται στο ΗΠΓ. 
Είναι φανερό ότι πριν την υλοποίηση της εκάστοτε πρακτικής διδασκαλίας, πρέπει να 

προηγείται ενημέρωση των φοιτητών /τριών από τον συνοδό καθηγητή/τρια και τον 

καθηγητή/τρια Φ.Α. του σχολείου ώστε να λαμβάνουν γνώση των ανωτέρω σημείων.  Έτσι 
αποφεύγεται η δημιουργία προβλημάτων σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του 

μαθήματος και η παρέμβαση στο  πρόγραμμα του καθηγητή Φ.Α. του σχολείου. Τα ΗΠΓ 

πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες και το επίπεδο των μαθητών. Ο 
φοιτητής/τρια που ορίζεται υπεύθυνος της διδασκαλίας είναι παράλληλα υπεύθυνος της 

οργάνωσης του χώρου, του περιεχομένου και της πορείας του μαθήματος. Οι φοιτητές 

/τριες που υλοποιούν ως διδάσκοντες τη διδασκαλία αξιολογούνται από τον συνοδό 
καθηγητή/τρια με βάση τα κριτήρια που ορίζονται παρακάτω. Οι φοιτητές /τριες που 

παρακολουθούν με τον/την υπεύθυνο -η καθηγητή/τρια ως θεατές το μάθημα, σημειώνουν 

και σχολιάζουν τα σημεία που επιδέχονται βελτίωση, σε ειδικά έντυπα/φόρμες του 

μαθήματος τα οποία τα έχουν κατεβάσει και εκτυπώσει από το e-class του συγκεκριμένου 

μαθήματος. Πρέπει δε σε όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας να είναι σε ετοιμότητα να 

παρουσιάσουν εναλλακτικές λύσεις σε θέματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία. Στο τέλος 

γίνεται αξιολόγηση του μαθήματος και σύντομη συζήτηση και προτείνονται λύσεις για 

αποτελεσματικότερη διδασκαλία. 



 

Βασικές Αρχές για την Οργάνωση του ΗΠΓ: Εκτός από την εναρμόνιση του μαθήματος με 

το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου, οι φοιτητές/τριες πρέπει να φροντίζουν ώστε τα 

ΗΠΓ να περιλαμβάνουν ένα πλούσιο και ψυχαγωγικό ασκησιολόγιο το οποίο να είναι 

προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά  και τις ανάγκες των μαθητών 

στους οποίους απευθύνονται. Η οργάνωση του μαθήματος πρέπει να ανταποκρίνεται στην 

υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου και τον αριθμό μαθητών του τμήματος. Τα 

περιεχόμενα πρέπει να επιλέγονται με τέτοια κριτήρια ώστε να μην καταπονούν τους 

μαθητές και να είναι σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας όπως αυτές 

ορίζονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα. Ακόμη, τα ΗΠΓ πρέπει να καλύπτουν το σκοπό, το 

στόχο και τις επιδιώξεις, με βάσει το αντικείμενο διδασκαλίας που έχει οριστεί, σύμφωνα 

με τις θεωρίες του μαθήματος, καθώς και σύμφωνα με το θεωρητικό υπόβαθρο που έχουν 

αποκτήσει οι φοιτητές/τριες από τα μαθήματα προηγούμενων ετών φοίτησης τα οποία 

είναι: Φ.Α. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Ν137) στο 2ο εξάμηνο, Φ.Α. στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση (Ν146) στο 3ο εξάμηνο, και Διδακτική Μεθοδολογία (Ν149) στο 3ο εξάμηνο.  
Τέλος, το μάθημα πρέπει να προάγει την κοινωνικοποίηση, την καλλιέργεια και την ηθική 

ανάπτυξη όλων των μαθητών/τριών.  

 

Απουσίες: Ότι ισχύει και στα άλλα μαθήματα. Επιπλέον, ως απουσία θεωρείται: 

 -   Η μη προσέλευση ή η καθυστερημένη προσέλευση στο μάθημα  

- Η προσέλευση στο μάθημα χωρίς αθλητική περιβολή. 

- Η πλημμελής προετοιμασία (χωρίς συμπληρωμένο ΗΠΓ) 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης: Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών από τους υπεύθυνους 

καθηγητές/τριες των τμημάτων γίνεται με τα εξής κριτήρια: 

 1. Αποτελεσματικότητα διδασκαλίας (5 βαθμοί). 

 2. Αρτιότητα των ΗΠΓ που συμπληρώνονται σ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής  εξάσκησης 

(3 βαθμοί). 

 3. Ο ατομικός φάκελος του κάθε φοιτητή/τριας, ο οποίος περιλαμβάνει ό,τι έχει κάνει ο 

φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και παραδίδεται στον καθηγητή/τρια 

του τμήματος που παρακολουθεί, στο τέλος του εξαμήνου (2 βαθμοί). 

 



Έντυπο Υλικό: Οι φοιτητές/τριες μπορούν να ανακτήσουν το αναγκαίο για το μάθημα υλικό 

από το e-class. Άμεσης προτεραιότητας είναι: 1) Το περίγραμμα του μαθήματος, 2) Έντυπο 

ΗΠΓ, 3) Παραδειγματικό ΗΠΓ, 4) Κριτήρια αξιολόγησης του ΗΠΓ, 5) Φόρμες παρατήρησης 

και αξιολόγησης, 6) Οδηγίες που αφορούν στη διεξαγωγή της πρακτικής εξάσκησης, 7) Τα 

βιβλία Φ.Α. του ΥΠΕΠΘ (www.ypept.gr ). 

 

Αρμοδιότητες Υπεύθυνου Καθηγητή/τριας: Είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος/η του 

τμήματος κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης. Οι αρμοδιότητες που τον αφορούν 

είναι: 

- Να φροντίζει έγκαιρα με έγγραφη ειδοποίησή του στον πίνακα ανακοινώσεων της  

σχολής να ορίσει τις ημερομηνίες εξάσκησης καθώς και τον χώρο της πρώτης 

συνάντησης του τμήματος. 

- Να ενημερώνει τον διευθυντή και τους καθηγητές Φ.Α. του σχολείου που θα 

πραγματοποιείται η πρακτική εξάσκηση για το πρόγραμμα προσέλευσης των φοιτητών.  

- Να ενημερώνει τους φοιτητές/τριες για τα διδακτικά αντικείμενα των μαθημάτων στα 
σχολεία κατά τις ημέρες προσέλευσης. 

- Να προβαίνει σε σχόλια και παρατηρήσεις οι οποίες είναι δεσμευτικές για τους 

φοιτητές/τριες του τμήματος. 

- Να κρατά παρουσιολόγιο. 

- Να ελέγχει και να αξιολογεί τη διδασκαλία, τα ΗΠΓ και τους ατομικούς φακέλους με το 

υλικό των φοιτητών/τριων. 

http://www.ypept.gr/


Οδηγός Πρακτικής Άσκησης Ειδικοτήτων  

 

 Η Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο των Ειδικοτήτων αφορά στην ενασχόληση των 

φοιτητών/τριών του Τμήματος με το αντικείμενο σπουδών τους στην ειδίκευση που έχουν 

επιλέξει σε συνθήκες πεδίου και σε χώρους εργασίας. Σκοπός είναι η απόκτηση πρακτικής 

εμπειρίας και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία 

προσδοκάται ότι οι φοιτητές/τριες θα:  

- Αποκομίσουν πρακτική εμπειρία πάνω στις τρέχουσες εξελίξεις του αντικείμενου 

σπουδών τους  

- Βιώσουν την εφαρμογή των θεωρητικών  γνώσεων στην πράξη 

- Αξιολογήσουν τις προσωπικές τους ικανότητες και δεξιότητες σε συνθήκες πεδίου 

- Προετοιμαστούν για νέα εργασιακά περιβάλλοντα ή συνθήκες εργασίας 

 

Βασικές αρχές υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης 

 Η Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο της Eιδικότητας αποτελεί ξεχωριστό μάθημα, είναι 

υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές -τριες και υλοποιείται στο 4ο έτος σπουδών για όλες 

τις κατευθύνσεις σπουδών.  

Για την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών στο πλαίσιο της ειδικότητας απαιτείται προ-

συνεννόηση του υπεύθυνου επίβλεψης του φοιτητή/τριας με τον/την υπεύθυνο/η του 

χώρου/φορέα/συλλόγου/κά που θα κάνει την πρακτική άσκηση ο/η φοιτητής/τρια.   

 Η κατανομή των φοιτητών/τριών στους φορείς έχει ως προϋπόθεση την ολοκλήρωση 

του 1ου κύκλου σπουδών και γίνεται με κριτήριο επιλογής τη βαθμολογία των υποψηφίων 

σε συγκεκριμένα μαθήματα. 

 Η πρακτική άσκηση έχει άμεση συνάφεια τόσο με τα γνωστικά αντικείμενα των 
μαθημάτων κάθε ειδικότητας  όσο και με ειδικότερα ενδιαφέροντα των φοιτητών -τριών. 

Το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης καθορίζεται κατά περίπτωση. Ειδικότερα, η πρακτική 

άσκηση στο πλαίσιο της ειδικότητας υλοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς (φοίτησης, 

αξιολόγησης κά) που διέπουν όλα τα άλλα μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος και εναρμονίζεται με το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας (σε 

συνεργασία με τον Υπεύθυνο της Ειδικότητας και τους διδάσκοντες). Η παρακολούθηση και 

εποπτεία του φοιτητή/τριας γίνεται από έναν διδάσκοντα της ειδικότητας μέσω της 

συνεργασίας με εκπροσώπους φορέων στους οποίους πραγματοποιείται η πρακτική 

(προπονητές, διευθυντές φορέων, προέδρους συλλόγων κά). 



Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει την εφαρμογή στην πράξη θεωριών, τεχνικών, 

μεθόδων ή στρατηγικών. Αυτό αποδεικνύεται κατά περίπτωση (για παράδειγμα, αν κάποιος 

πραγματοποιεί πρακτική άσκηση στην αποκατάσταση καρδιοπαθών θα πρέπει να 

προσκομίσει τα πρωτόκολλα αξιολόγησης των ασθενών και τα σχέδια των προπονητικών 

ενοτήτων που εφάρμοσε - αν κάποιος εφάρμοσε μια συγκεκριμένη μέθοδο προπόνησης θα 

πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα φύλλα προπόνησης, τις δοκιμασίες κλπ). 

 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 

Η πρακτική άσκηση υλοποιείται σε εβδομαδιαία βάση και είναι διάρκειας ενός έως δύο 

ακαδημαϊκών εξαμήνων κατά περίπτωση. Ειδικότερα:  

1. Η πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της ειδικότητας αφορά σε όλους τους 

φοιτητές/τριες και υλοποιείται στο 4Ο έτος σπουδών. Η διάρκειά της ως φυσική 

παρουσία πρέπει να είναι τουλάχιστον 26 ώρες (προτείνονται 13 δίωρες 

παρουσίες). Ωστόσο, μπορεί να υλοποιηθεί και κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 

ημερολογιακού έτους μετά από απόφαση του υπεύθυνου της ειδικότητας 
(καλοκαίρι σε κατασκηνώσεις ή σε ειδικά σχολεία, σε περιόδους διακοπών σε 

χιονοδρομικά κέντρα ή σε υποδομές αναψυχής, σε νοσοκομεία, σε ΚΑΠΗ κά). 

Επειδή στην πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της ειδικότητας δεν υπάρχουν τελικές 
εξετάσεις, πρέπει να υπολογιστεί ένας συνολικός χρόνος εργασίας του/της 

φοιτητή/τριας τουλάχιστον 50 ώρες για τη δημιουργία ενός φακέλου (portfolio) που 

θα περιέχει τρία μέρη, ήτοι: α) απολογιστική έκθεση πρακτικής, και β) αποδεικτικά 
της πρακτικής (πχ σχέδια μαθήματος, πλάνων άσκησης, προπονητικών μονάδων κά). 

2. Η πρακτική άσκηση στο πλαίσιο των φορέων έχει ως προϋπόθεση την ολοκλήρωση 

του 1ου κύκλου σπουδών των ενδιαφερομένων. Η διάρκειά της ορίζεται κατά 

περίπτωση. 

Για την πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της ειδικότητας οι ημερομηνίες καθορίζονται κατά 

περίπτωση από τους υπευθύνους των ειδικοτήτων. Στο έντυπο της δήλωσης αναφέρονται 

όλα τα απαραίτητα στοιχεία (θέμα πρακτικής άσκησης, τόπος υλοποίησης και ακριβές 

χρονοδιάγραμμα) ώστε να καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση του φοιτητή/τριας.  

 

 Η διαδικασία συμμετοχής και αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης είναι τυποποιημένη 
και οι φοιτητές -τριες υποβάλλουν σε ειδικά έντυπα τα οποία παρέχονται ηλεκτρονικά: 

° Δήλωση πρακτικής άσκησης (μόνο για την πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της 
ειδικότητας και στο πλαίσιο των φορέων),  



° Φύλλο Στοιχείων Επικοινωνίας, 

° Τελική Απολογιστική Έκθεση: αφορά την πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της 

ειδικότητας και υποβάλλεται στον Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης κατά 

περίπτωση μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης. Η έκταση της τελικής 

απολογιστικής έκθεσης μπορεί να είναι έως 1000 λέξεις (βλ. υπόδειγμα 

Τελικής Απολογιστικής Έκθεσης). 

 

Αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης 

Το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο της ειδικότητας και των φορέων 

αποφασίζεται από τον Υπεύθυνο της Πρακτικής κατά περίπτωση σε συνεργασία με το 

φοιτητή/τρια. Στους παρακάτω πίνακες υπάρχουν παραδείγματα για το τι μπορεί να είναι η 

πρακτική άσκηση και σε ποιους χώρους πραγματοποιείται.  

Πίνακας 1: Παραδείγματα πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο της ειδικότητας. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

• Παρακολούθηση, σχεδιασμός και υλοποίηση 
προπόνησης σε νεαρούς αθλητές ατομικών ή 

ομαδικών αθλημάτων. 

• Παρακολούθηση διαδικασίας 

εκπαίδευσης/προπόνησης σε διάφορους 
φορείς. 

• Εφαρμογή ή παρακολούθηση νέων τεχνικών 
άσκησης, προπόνησης ή γενικότερα 
εξάσκησης δεξιοτήτων (π.χ. τεχνική 

προπόνησης με τη χρήση πολυμέσων, 
εξάσκηση ψυχολογικών δεξιοτήτων, 

κατασκοπία ομάδων, κά). 

• Αξιολόγηση αθλητών μέσω φυσιολογικών 

παραμέτρων μέσα από μετρήσεις 
εργαστηρίου ή πεδίου. 

• Παρακολούθηση και συμμετοχή στην 
εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες – 

Αξιολόγηση ικανοτήτων  

• Οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση 

προγραμμάτων αναψυχής και μαζικού 

• Δίπλα σε πτυχιούχους προπονητές σε 
ολυμπιακά ή όχι αθλήματα, σε διάφορους 

χώρους άθλησης στην Ελλάδα.  

• Επίσης, δίπλα σε ομοσπονδιακούς 

προπονητές ή προπονητές εθνικών 
κλιμακίων κλπ. 

 

 

 

 

 

 

• Σε ερευνητικά κέντρα, εργαστήρια 
Πανεπιστημιακών Τμημάτων κλπ. 

• Σε σχολεία/κέντρα ή φορείς που 
ειδικεύονται στην εκπαίδευση ατόμων με 

μαθησιακές ή κινητικές δυσκολίες. 

• Σε παιδικές κατασκηνώσεις, σε αθλητικά 



αθλητισμού. 

• Αποκατάσταση ατόμων με ειδικές παθήσεις 

camp, σε ΚΑΠΗ κλπ 

• Σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης κά 

 

Πίνακας 2: Παραδείγματα πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των φορέων. 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

• Ενημέρωση-εκπαίδευση σχετικά με την εφαρμογή 

της άσκησης σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού  

• Παρακολούθηση διεξαγωγής δοκιμασίας κόπωσης 

και άλλων μετρήσεων  

• Παρακολούθηση και εφαρμογή προγραμμάτων 

άσκησης σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις 

• Σε κέντρα αποκατάστασης ή σε εξειδικευμένα 

γυμναστήρια 

• Σε νοσοκομεία ή διαγνωστικά κέντρα 

• Σε δημοτικούς οργανισμούς, σε συλλόγους, σε 

ΚΑΠΗ  

 

Τελική απολογιστική έκθεση του φοιτητή -τριας 

Στο τέλος της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής -τρια έχει την υποχρέωση να συντάξει και 
να καταθέσει μία έκθεση πεπραγμένων που θα αφορά στη συνολική διαδικασία της 

πρακτικής άσκησης. Η έκθεση κατατίθεται στον/στην Υπεύθυνο -η της Πρακτικής Άσκησης 

κατά περίπτωση, που έχει και την ευθύνη για το συγκεκριμένο φοιτητή -τρια.  

 

Η τελική απολογιστική έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει: 

1. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου σε έκταση έως 1000 λέξεις. Στην έκθεση θα 

πρέπει να αναφέρονται μόνο συγκεκριμένα ζητήματα σχετικά με το έργο που 
πραγματοποιήθηκε. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει συνοπτικά η αναγκαία επιστημονική 

τεκμηρίωση (όπου αυτό απαιτείται). Η τελική απολογιστική έκθεση πρέπει να έχει 

συγκεκριμένη δομή (Εισαγωγή – Σκοπός – Διαδικασία – Συμπεράσματα – Προτάσεις – 
Βιβλιογραφία - Παράρτημα). Η έκθεση θα πρέπει να εστιάζεται κυρίως στα παρακάτω 

ερωτήματα: 

 Τι εφάρμοσε, δοκίμασε, παρακολούθησε ή πραγματοποίησε γενικώς, ο/η 
φοιτητής -τρια.  

 Ποιες είναι οι κυριότερες εμπειρίες που αποκομίστηκαν από την πρακτική 

άσκηση. 

 Χρησιμότητα αυτών των εμπειριών στην αγορά εργασίας. 



2. Παράρτημα όπου μπορεί να συμπεριλαμβάνονται: α) Το συνοπτικό χρονοδιάγραμμα 

εργασιών, β) Λεπτομέρειες που κρίνονται σημαντικές και δεν είναι δυνατόν να 

ενσωματωθούν στο κυρίως κείμενο, και γ) Αποδεικτικό υλικό εφόσον κρίνεται 

απαραίτητο ή ζητηθεί από τον υπεύθυνο της πρακτικής άσκησης κατά περίπτωση.  

 

Αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης 

 Ο υπεύθυνος διδάσκων για την παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης των 

φοιτητών/τριών αξιολογεί τους φοιτητές που ανήκουν στην ευθύνη του κατά περίπτωση ως 

εξής: Με βαθμό 1-10. Κάθε ειδικότητα δύναται να ορίσει συγκεκριμένα κριτήρια απόδοσης 

για την αξιολόγηση του φοιτητή/τριας. 

 Ο υπεύθυνος για την πρακτική άσκηση μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορα μέσα για την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση των φοιτητών -τριών. Μερικά απ’ αυτά μπορεί να είναι: 

• Ατομική ή ομαδικές συναντήσεις με τους φοιτητές -τριες κατά την διάρκεια της 
πρακτικής άσκησης. 

• Τηλεφωνική επικοινωνία με τον/την επιβλέποντα/ουσα ή τον/την υπεύθυνο/η του 
χώρου/φορέα που υλοποιείται η πρακτική άσκηση (πχ διευθυντή του νοσοκομείου, 

του σχολείου, του γυμναστηρίου, της κατασκήνωσης κά). 

• Επίσκεψη του/της υπευθύνου της πρακτικής στους χώρους άσκησης. 

• Παράδοση αποδεικτικού υλικού (σχέδια μαθημάτων, φύλλα προπόνησης, δεδομένα 
μετρήσεων, φωτογραφίες, βίντεο κλπ). 

 

 

Υπεύθυνοι της Πρακτικής Άσκησης 

 Την ευθύνη παρακολούθησης και αξιολόγησης των φοιτητών/τριών που εμπλέκονται 

στην πρακτική άσκηση έχουν κατά περίπτωση: 

1. Στην Πρακτική Άσκηση στα σχολεία οι υπεύθυνοι διδάσκοντες κάθε τμήματος. 

2. Στην Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο της Ειδικότητας οι διδάσκοντες της ειδικότητας 

3. Στην Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο των φορέων οι υπεύθυνοι των Επιστημονικών 

Προγραμμάτων ή των Εργαστηρίων κατά περίπτωση. 

Οι αρμοδιότητες των υπευθύνων της πρακτικής άσκησης αφορούν: 

1. Στην παρακολούθηση,  



2. Στον έλεγχο και στην καθοδήγηση των φοιτητών -τριών,  

3. Στη συλλογή των εκθέσεων αναφοράς (αν και όπου αυτή απαιτείται),  

4. Στην αξιολόγηση της Τελικής Απολογιστικής Έκθεσης,  

5. Στη συνολική αξιολόγηση του φοιτητή –τριας (όπου απαιτείται).   

 

Οι αρμοδιότητες του υπευθύνου καθηγητή για την πρακτική άσκηση αρχίζουν από τη 

στιγμή που ο φοιτητής -τρια έχει αποφασίσει τι θα κάνει και έχει καταθέσει την αίτησή του. 

Στην πρώτη συνάντηση και μετά την ενημέρωση από τον υπεύθυνο καθηγητή, ο/η φοιτητής 

καταθέτει την αίτηση με πλήρη στοιχεία. που θα συνοδεύεται από μια συνοπτική πρόταση 

(300-500 λέξεις) για το αντικείμενο της πρακτικής. 

  



 

 

  

Υπεύθυνος της πρακτικής 
άσκησης: 

Ονοματεπώνυμο Διδάσκοντα 

Ονοματεπώνυμο: Ονοματεπώνυμο Φοιτητή 

ΑΕΜ:  

Η πρακτική άσκηση 
εκπονείται στο πλαίσιο: 

Της ειδικότητας …………………….. 

Τίτλος πρακτικής 
άσκησης: 

Γράψτε έναν γενικό τίτλο για την Πρακτική σας Άσκηση 

Φορέας: Σχολείο, ομάδα, εργαστήριο, νοσοκομείο, κατασκήνωση (αναφέρετε 
συγκεκριμένα) 

Τόπος υλοποίησης: Στάδιο πόλης, Γυμναστήριο …… κλπ 

Περίοδος υλοποίησης: Από…     μέχρι… 

Περιγραφή: Γράψτε συνοπτικά τι ακριβώς θα κάνετε (μέχρι 500 λέξεις). 

 

 

 

 

Ημερομηνία:     /    /20… 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . …..  

Όνομα και υπογραφή Επιβλέποντα Καθηγητή 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .…..  

Όνομα και υπογραφή του/της φοιτητή /τριας 

  

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
Ακαδημαϊκό έτος 2019 – 202… 



 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΧΩΡΟΥ 

ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Επίθετο:  

Όνομα:  

Φορέας:  

Διεύθυνση:  

 

Τηλέφωνα: α. β. 

Ηλεκτρονική 

διεύθυνση (e-mail) 

 

Σημείωση: Η συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων είναι υποχρεωτική.  

 

 

 



ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 5 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 6 

Από…   μέχρι… Από…   μέχρι… Από…  μέχρι… Από…  μέχρι… Από…  μέχρι… Από…  μέχρι… 

Δευτέρα Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τρίτη Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τετάρτη Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Πέμπτη  Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Παρασκευή Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Σάββατο Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Κυριακή Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Σύνολο ωρών 
πρακτικής άσκησης 

κατά εβδομάδα 

 
…………….Ώρες 

 
…………….Ώρες 

 
…………….Ώρες 

 
…………….Ώρες 

 
…………….Ώρες 

 
…………….Ώρες 

Παρατηρήσεις: Στην πρώτη γραμμή συμπληρώστε τον αύξοντα αριθμό της εβδομάδας της πρακτικής άσκησης. Στην δεύτερη γραμμή συμπληρώστε τις συγκεκριμένες 

ημερομηνίες της εβδομάδας. Στην τρίτη γραμμή συμπληρώστε για κάθε ημέρα: α) τον τόπο, β) τον φορέα και γ) τον ακριβή χρόνο υλοποίησης της πρακτικής άσκησης.   



 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 7 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 8 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 9 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 10 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 11 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 12 

Από…   μέχρι… Από…   μέχρι… Από…  μέχρι… Από…  μέχρι… Από…  μέχρι… Από…  μέχρι… 

Δευτέρα Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τρίτη Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τετάρτη Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Πέμπτη  Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Παρασκευή Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Σάββατο Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Κυριακή Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Τόπος: 
Φορέας: 
Χρόνος: 

Σύνολο ωρών 
πρακτικής άσκησης 

κατά εβδομάδα 

 
…………….Ώρες 

 
…………….Ώρες 

 
…………….Ώρες 

 
…………….Ώρες 

 
…………….Ώρες 

 
…………….Ώρες 



 

 

  

 

Τίτλος Πρακτικής Άσκησης: 

 

 

 

Φορέας στον οποίο υλοποιήθηκε: 

 

 

Του/της 

 

(το όνομά σας εδώ) 

 

Επιβλέπων Καθηγητής της Πρακτικής Άσκησης:  

 

Ημερομηνία υποβολής δήλωσης συμμετοχής στην πρακτική άσκηση: …. /……/2019 

 

Κομοτηνή ….. /….. /201.. 

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Ακαδημαϊκό έτος 201… – 202… 
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