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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της εκπόνησης πτυχιακής εργασίας για της 
ανάγκες λήψης πτυχίου του Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Εξετάζει τις απόψεις των φοιτητών του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως προς την Πρακτική Άσκηση. 
Γίνεται παρουσίαση του τρόπο διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης, όπως παρουσιάζονται στον 
Οδηγό Σπουδών (2014-2015). Στόχος είναι να αναδειχτούν οι απόψεις των φοιτητών σχετικά με 
την δομή, το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα της Πρακτικής Άσκησης και να προτείνουν 
τρόπους βελτίωσης της. Πραγματοποιήσαμε μια έρευνα, η οποία ήταν βασισμένη στην 
συμπλήρωση εντύπων (ερωτηματολόγια) και είχε ως στόχο την καταγραφή των απόψεων των 
φοιτητών και τις προτάσεις τους σχετικά με την Πρακτική Άσκηση. Τα συμπεράσματα της έρευνας
που προκύπτουν από την ανάλυση και επεξεργασία όλων των αποτελεσμάτων θεωρούνται 
βοηθητικά για μελλοντικές αλλαγές στην Πρακτική Άσκηση.

Λέξεις κλειδιά:

• Πρακτική Άσκηση
• Έρευνα 
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Abstract

The present paper was written in the framework of a dissertation required for the acquisition of a 
degree at the Department of Early Childhood Education of the University of Western Macedonia. 
This paper examines the opinions of the students at the Department of Early Childhood Education 
at the College of Education of the University of Western Macedonia. It also presents the way that 
the Internship is conducted as it ‘s offered in the Study Guide (2014-2015). It ‘s aim is to inform of 
the students opinions concerning the structure of the content the functionality of the Internship as 
well as to suggest ways for it ‘s improvement. We also carried out some research based on the 
completion of questionnairies with a view to recording the students’ opinions and suggestions 
concerning the Internship. The conclusion drawn from the research, after analyzing and processing 
all the results, are considered helpful for future changes on the Internship.

Key words: 
• Internship
• Research
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η οργάνωση της παρούσας εργασίας αποτελεί μια προσπάθεια -στα πλαίσια διεξαγωγής της 
πτυχιακής εργασίας- να παρουσιάσει τη φιλοσοφία, τη δομή και το περιεχόμενο της Πρακτικής 
Άσκησης που εφαρμόζεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, στα πλαίσια της κατάρτισης των ασκούμενων εκπαιδευτικών. Μέσα από την εργασία 
θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη της βαθιάς γνώσης θεμάτων που
αφορούν στη Πρακτική Άσκηση, η οποία κατά την προσωπική μας άποψη λειτουργεί καταλυτικά 
στην επιτυχία του τελικού σκοπού της εκπαίδευσης των υποψήφιων εκπαιδευτικών και κατά 
συνέπεια σχετίζεται έμμεσα ή άμεσα με την ίδια την αγωγή του παιδιού. Σκοπός της είναι να 
παρουσιάσει και να καταγράψει την κατάσταση που επικρατεί στο Παιδαγωγικό Τμήμα 
Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας γύρω από την Πρακτική Άσκηση καθώς και
να δώσει μία σαφή εικόνα για το ρόλο και τη συμβολή που διαδραματίζουν διάφοροι παράγοντες 
που σχετίζονται μ’ αυτήν. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να μελετήσει ένα αναπόσπαστο στοιχείο 
αλλά και διάσταση του Προγράμματος Σπουδών των υποψήφιων εκπαιδευτικών, την Πρακτική 
τους Άσκηση. 
Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει το θεωρητικό πλαίσιο το οποίο 
περιλαμβάνει δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται ορισμένες γενικές πληροφορίες για τη 
σημασία της Πρακτικής Άσκησης στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και επιχειρείται μια πρώτη 
επαφή του αναγνώστη με το συγκεκριμένο θεσμό. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι 
βασικές αρχές που διέπουν την Πρακτική Άσκηση στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καθώς επίσης και οι σκοποί της.
Το δεύτερο μέρος αφορά στην έρευνα της παρούσας εργασίας όπου διερευνώνται οι απόψεις και οι
γνώμες των απόφοιτων υποψήφιων εκπαιδευτικών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 όσον αφορά τον θεσμό 
της Πρακτική Άσκησης. Ειδικότερα στο μέρος αυτό εκτίθενται η αφετηρία, οι στόχοι και η 
μεθοδολογία της έρευνας, καθώς και η ανάλυση των δεδομένων και τα συμπεράσματά της.
 Στο τέλος της εργασίας παρατίθεται η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή της 
και το παράρτημα που περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε στα Υποκείμενα της 
έρευνας, Φύλλο Παρακολούθησης, Φύλλο Σχεδιασμού Διδασκαλίας.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
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1. Η Πρακτική Άσκηση στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών

Ο εκπαιδευτικός αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο 
ρόλος του εδώ είναι κυρίαρχος και συνάμα ξεχωριστός και ιδιότυπος. Αποτελεί μια σημαντική 
κοινωνική παρουσία καθώς καλείται να δραστηριοποιηθεί στο ισχύον κάθε φορά εκπαιδευτικό 
σύστημα. Αναλαμβάνει το βαρύ και υπεύθυνο έργο, να παραδώσει στην κοινωνία ανθρώπους με 
προσωπικότητα και χαρακτήρα, ανθρώπους με ελεύθερο πνεύμα, με αξίες και ιδανικά, ανθρώπους 
που θα μπορέσουν να χαράξουν τη δική τους ανεξάρτητη πορεία στη ζωή ως άτομα ελεύθερα και 
υπεύθυνα. Για το λόγο αυτό χρειάζεται περισσότερα προσόντα από άλλους επιστήμονες, τόσο 
έμφυτα όσο και επίκτητα. Η επιστημονική κατάρτιση, η γνώση μορφών και μεθόδων διδασκαλίας 
και η ενημέρωση πάνω σε παιδαγωγικά θέματα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη δουλειά 
του (Εξαρχάκος, 2001: 27-29). Ωστόσο, υπάρχει διάχυτη αντίληψη ότι η εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών παρουσιάζει αδυναμίες που είναι ολοφάνερες στα πρώτα χρόνια σταδιοδρομίας 
τους. Η αφελής θεωρία της εμπειρίας, σύμφωνα με την οποία οι νέοι εκπαιδευτικοί αποκτούν την 
απαραίτητη για τη δουλειά τους πείρα, όταν μπουν στο επάγγελμα, είναι ευρέως διαδεδομένη. Οι 
παλαιότεροι ομολογούν ότι έγιναν δάσκαλοι μετά από αρκετά χρόνια εργασίας σε σχολεία και 
πληροφορούν τους νέους εκπαιδευτικούς πως με τον καιρό έρχεται η πείρα. Ισχυρισμοί αυτού του 
είδους δε θα πρέπει να γίνονται αβασάνιστα δεκτοί, αφού από τη μια δεν είναι εύκολο για τον 
καθένα να αναπληρώσει σοβαρές ελλείψεις μόνος του, μέσω της δοκιμής και της πλάνης και από 
την άλλη δεν είναι βέβαιο πως αυτός που θα φύγει ακατάρτιστος από τη σχολή του θα μπορέσει να 
αποκτήσει τις ικανότητες που του λείπουν. Οι αβεβαιότητες αυτές οδηγούν στη σύλληψη της 
βασικής αρχής που θα πρέπει να διέπει τη παρεχόμενη εκπαίδευση των υποψηφίων εκπαιδευτικών:
«η πείρα των νέων εκπαιδευτικών που αποκτιέται στη σχολή που φοιτούν πρέπει να είναι τόση και 
τέτοια, που να διασφαλίζεται η αγωγή και η υγεία των παιδιών» (Φιλίππου, 1984: 42).
Το Υπουργείο Παιδείας αναγνωρίζοντας τη σημασία και τη σπουδαιότητα της Πρακτικής Άσκησης
για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των υποψηφίων εκπαιδευτικών, ορίζει με
το Προεδρικό Διάταγμα 320 της 7ης Σεπτεμβρίου1983 ότι «Για την Άσκηση των φοιτητών των 
Παιδαγωγικών Τμημάτων στη διδασκαλία των μαθημάτων στην πράξη, στην οργάνωση της 
σχολικής ζωής και στη μελέτη του χαρακτήρα και του τρόπου λειτουργίας του μαθητή, 
χρησιμοποιούνται σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης και νηπιαγωγεία τα οποία μπορούν να 
εναλλάσσονται σε κάθε ακαδημαϊκό έτος» (Προεδρικό Διάταγμα 320 / 1983, άρθρο 4, παρ. 1).
 Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των υποψηφίων εκπαιδευτικών, η Πρακτική Άσκηση αποτελεί 
αναπόσπαστο και αξονικό στοιχείο-διάσταση του προγράμματος σπουδών. Εάν επιτευχθεί η πλέξη 
των προγραμμάτων σπουδών γύρω από το νήμα της Πρακτικής Άσκησης, θα μπορούμε να 
αισιοδοξούμε για την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Θα πρέπει η Πρακτική Άσκηση 
να αποτελεί αφετηρία και τέρμα όχι μόνο των ειδικών αλλά και των παιδαγωγικών σπουδών 
(Φιλίππου, 1984: 45). Η Πρακτική κατάρτιση στοχεύει τόσο στο να μυήσει τους φοιτητές στο 
χώρο της εκπαιδευτικής πράξης, με την εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων και μεθοδολογικών 
προσεγγίσεων που κατακτήθηκαν στη διάρκεια των μαθημάτων και των εργαστηρίων, όσο και στο 
να τους ευαισθητοποιήσει για το μελλοντικό τους ρόλο ως εκπαιδευτικών στη σύγχρονη κοινωνία. 
Αποβλέπει στην εξοικείωση των φοιτητών με την ατμόσφαιρα και τα προβλήματα της σχολικής 
τάξης. 
Με τον όρο Πρακτική Άσκηση εννοούμε όλα όσα παρακολουθεί ή πράττει ο υποψήφιος για 
εκπαιδευτικός σπουδαστής στα σχολεία σε αντιδιαστολή με τα θεωρητικά μαθήματα, 
αποτελούμενη από διδακτικές ασκήσεις και παρακολουθήσεις (Φιλίππου, 1984: 40).
 Όπως ο γιατρός έτσι και ο παιδαγωγός έχει ανάγκη την Πρακτική Άσκηση, απαιτείται να ασκηθεί 
στο «παιδαγωγείν» όπως ο γιατρός στο «θεραπεύειν». Οφείλει να γνωρίζει λειτουργικά, δηλαδή 
«στην πράξη» α) τι θα κάνει και γιατί, β) πώς θα το κάνει και γιατί, γ) τι επιδιώκει να κάνει και για 
ποιο λόγο. Χωρίς την άσκηση δε γνωρίζει ο φοιτητής εάν γνωρίζει, δε μπορεί να ξέρει εάν είναι 
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ικανός να κάνει μορφωτικές επεμβάσεις, οι οποίες φέρνουν αποτελέσματα επιθυμητά και 
προβλεπόμενα. 
Η Πρακτική Άσκηση λοιπόν είναι η «υλοποίηση της γνώσης» (Πολυχρονόπουλος, 1994: 43), είναι 
ο πόλος γύρω από τον οποίο συγκεντρώνονται όλες οι γνώσεις και οι ικανότητες του 
εκπαιδευτικού. Δεν απομνημονεύει ούτε φαντάζεται απλώς πράγματα και διαδικασίες, αλλά 
κατασκευάζει πράγματα και συμμετέχει σε διαδικασίες για να φτάσει σε απτά συχνά 
αποτελέσματα. Ο φοιτητής που πρόκειται να γίνει εκπαιδευτικός, δε θα πρέπει να αποστηθίζει 
μόνο πληροφορίες και γεγονότα αλλά να χρησιμοποιεί και να αξιοποιεί τις γνώσεις στο πεδίο της 
πράξης. Τότε μόνο μαθαίνει πραγματικά (Φιλίππου, 1984: 44). Έχει τη δυνατότητα να δοκιμάζει 
παιδαγωγικές πρακτικές και να εξοικειώνεται με ζητήματα διδακτικής πράξης ενώ βρίσκεται στην 
αφετηρία, ώστε να αποκρυσταλλώσει την αυτοεικόνα του ως εκπαιδευτικός (Γρόλλιος, Λιάμπας, 
Λιάμπας, 1996: 19).

2. Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

2.1. Βασικές αρχές και σκοποί της Πρακτικής Άσκησης

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την παρουσίαση ενός ικανοποιητικού σχεδίου διεξαγωγής 
Πρακτικών Ασκήσεων, εντάσσεται και η διαδικασία προσέγγισης της φιλοσοφίας ή διαφορετικά 
των αρχών που διέπουν τις Πρακτικές Ασκήσεις, καθώς και των σκοπών που αυτές επιτελούν. Στις 
επόμενες λοιπόν σελίδες γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές και τους σκοπούς του θεσμού των 
πρακτικών ασκήσεων για να φανεί η σπουδαιότητά τους στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. 

2.1.1. Αρχές Πρακτικής Άσκησης

Η Πρακτική Άσκηση, η απόκτηση δηλαδή σχολικής εμπειρίας από τους υποψήφιους 
εκπαιδευτικούς, αναπόσπαστο τμήμα του Προγράμματος Σπουδών τους, αποτελεί μία σημαντική 
διάσταση στην εκπαίδευσή τους. Κατά συνέπεια, οι αρχές που διέπουν την οργάνωση και την 
εφαρμογή αυτής της διαδικασίας απορρέουν από τις επιλογές και τους προσανατολισμούς σε 
ευρύτερα φιλοσοφικά ερωτήματα αναφορικά με τους σκοπούς του παιδευτικού φαινομένου «με 
πεδίου πραγματοποιήσεις στην κοινωνία» (Φιλίππου, Καΐλα, 1994: 11). 
Οι Πρακτικές Ασκήσεις αποτελούν πλέον την αφετηρία επεξεργασίας εκσυγχρονισμένων 
προγραμμάτων μάθησης και διδασκαλίας με άνοιγμα προς διάφορες κατευθύνσεις, αποβλέποντας 
σε μια δημοκρατική προοπτική της Παιδείας και κατά επέκταση της κοινωνίας. 
Συναπαρτίζονται από δραστηριότητες που επιδιώκουν να οδηγήσουν τους εκπαιδευόμενους 
εκπαιδευτικούς στον άμεσο προβληματισμό και στη μελέτη του σχολικού πλαισίου, της 
λειτουργικότητάς του και της δυναμικής της τάξης, δημιουργώντας την αντίληψη ότι το σχολείο δε
θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με την πραγματικότητα. Οφείλει να επικοινωνεί διαλεκτικά μαζί 
της στοχεύοντας στη συνειδητοποίηση και δραστηριοποίηση του ατόμου προς την ποιοτική του 
αναβάθμιση. Οι Πρακτικές Ασκήσεις καλούνται να προετοιμάσουν τις συνθήκες που θα 
διαμορφώσουν με ευαισθησία, υπευθυνότητα, συνέπεια, τόλμη και προγραμματισμό τους νέους 
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ρόλους και τις ευθύνες που επωμίζεται ο εκπαιδευτικός δίνοντας προτεραιότητα στον 
τεκμηριωμένο, έγκυρο, επιστημονικό και ερευνητικό λόγο. 
Οι Πρακτικές Ασκήσεις, ως οργανωτικό μέρος ενός λειτουργικού προγράμματος παιδαγωγικών 
σπουδών, συνδέουν διαδοχικά τους εκπαιδευτικούς με την παιδαγωγική γνώση και έρευνα με 
σκοπό να τους προβληματίσουν σχετικά με τις προοπτικές μετασχηματισμού των θεωρητικών 
αρχών σε πράξη. 
Κατά τη διάρκεια των Πρακτικών Ασκήσεων οι φοιτητές ασκούνται σε ποικίλες οργανωτικές και 
διδακτικές δεξιότητες, οι οποίες εμφανίζονται με τη μορφή του συμμετοχικού τρόπου διδασκαλίας 
και προϋποθέτουν τον ενεργητικό ρόλο των μαθητών στην διαδικασία της μάθησης. Το 
πολυσύνθετο και πολύπλευρο φαινόμενο της διδασκαλίας μπορεί να αναπτυχθεί, να αναλυθεί και 
να μετασχηματιστεί, ώστε να γίνει κατανοητό, μέσω της διδακτικής διαδικασίας που 
πραγματοποιείται στη σχολική τάξη με συγκεκριμένο υλικό. 

2.1.2. Σκοποί της Πρακτικής Άσκησης

Κύρια επιδίωξη της Πρακτικής Άσκησης είναι να βοηθήσει τον μελλοντικό εκπαιδευτικό να 
αποκτήσει πρακτική εμπειρία και όχι διδακτικές συνταγές, να συνειδητοποιήσει τη σχετικότητα 
της αξίας της μιας και μοναδικής μεθόδου διδασκαλίας και να αναλάβει πρωτοβουλίες προς την 
κατεύθυνση της εξατομικευμένης διδασκαλίας και της ομαδικής εργασίας των μαθητών.
Η αναγκαιότητα της διπλής εκπαίδευσης που πραγματοποιείται, τόσο στο χώρο του 
Πανεπιστημίου όσο και στο χώρο των σχολείων υπογραμμίζεται από όλους. Ωστόσο, υπάρχουν 
διαφορετικές στάσεις στο πλαίσιο της προσπάθειας να προσδιοριστούν με σαφήνεια 
αποτελεσματικές μορφές οργάνωσης, ώστε η παιδαγωγική θεωρία, όπως αυτή διδάσκεται στα 
Πανεπιστήμια, να σχετίζεται με την πραγματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται ριζικές 
αλλαγές οι οποίες είναι δυνατόν να επιτευχθούν με τη δοκιμασία των εκπαιδευόμενων φοιτητών σε
διάφορα λειτουργικά «μοντέλα-στρατηγικές» (Καΐλα, Ανδρεαδάκης, 1990: 187).
 Με βάση λοιπόν τις παραπάνω σκέψεις κρίνουμε αναγκαίο να αναφερθούμε με συντομία στους 
σκοπούς της Πρακτικής Άσκησης όπως αυτοί λαμβάνουν χώρα σε σχετικές βιβλιογραφικές 
αναφορές:
Η Πρακτική Άσκηση ως σύζευξη θεωρίας και πράξης στοχεύει κατά κανόνα να εμπλουτίσει τους 
φοιτητές με γνώσεις και ταυτόχρονα εμπειρίες, οι οποίες θα λειτουργήσουν δυναμικά στο να 
κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν οι ίδιοι οι φοιτητές τις ποικίλες θεωρητικές και διδακτικές 
αρχές.
Οι φοιτητές εξοικειώνονται με το πρακτικό μέρος της παιδαγωγικής διαδικασίας, ώστε να 
καταστούν τελικά ικανοί να εκπληρώσουν το εκπαιδευτικό τους έργο με την ικανότητα και την 
υπευθυνότητα του επαγγελματία παιδαγωγού. Τους δίνεται η δυνατότητα, δηλαδή να σχεδιάζουν, 
να οργανώνουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν τελικά μια παιδαγωγικοδιδακτική ενέργεια με 
σχετική αυτονομία (Ζαχαρενάκης, 1990: 123). 
Οι φοιτητές γνωρίζουν και εξοικειώνονται με το σχολικό περιβάλλον. Γνωρίζουν σε βάθος τις 
συνθήκες λειτουργίας του σημερινού ελληνικού σχολείου και αποκτούν στοιχειώδη οικειότητα με 
το πρακτικό μέρος της παιδαγωγικής διαδικασίας (Φιλίππου, 1990: 61). Ανακαλύπτουν το σχολικό 
περίγυρο, την ύπαρξη ουσιαστικών προβλημάτων και δυσκολιών, που εντοπίζονται στο χώρο αυτό,
και τα οποία πρέπει να υπερνικηθούν, αναζητώντας τρόπους δράσης, όταν επιδιώκει κανείς να 
υλοποιήσει συγκεκριμένες ενέργειες (Καΐλα, Ανδρεαδάκης, 1990: 187). 
Ο φοιτητής, μέσω της Πρακτικής Άσκησης, αντιλαμβάνεται την πολυπλοκότητα του ρόλου του 
εκπαιδευτικού στην εποχή μας, αντικρίζει το δυναμικό πλέγμα σχέσεων μαθητήμαθητή, μαθητών-
εκπαιδευτικού, εκπαιδευτικού-εκπαιδευτικού, εκπαιδευτικού-διεύθυνσης και σχολείου-γονέων. Του
δίνεται έτσι η δυνατότητα να κατανοήσει από την αρχή ποιος θα είναι ο ρόλος του μέσα σε αυτήν 
τη μικρή κοινωνία με το συγκεκριμένο σύστημα αλληλεπιδράσεων (Φιλίππου, 1990: 61). Μέσα 
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από τη διδασκαλία, την οργάνωση σχολικής εργασίας, τη δημιουργία συνεργατικού πνεύματος 
μέσα στην τάξη, τη συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς, με την οικογένεια, και τη διεύθυνσή 
του σχολείου αλλά και με τη δράση του στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή της ευρύτερης 
περιοχής, αποκτά βαθύτερη γνώση του ιδιότυπου αυτού ρόλου του ως εκπαιδευτικός 
(Φιλίππου1990: 187). Αποκτά σύγχρονη επαγγελματική ταυτότητα, αφού του δίνεται η ευκαιρία να
καλλιεργήσει την ιδέα του εκπαιδευτικού-ερευνητή στην εκπαίδευση. Του δίνεται η δυνατότητα να
γνωρίσει και να αναλύσει παιδαγωγικές καταστάσεις που συναντά, να κατανοήσει και να 
αξιολογήσει το περιβάλλον όπου αναπτύσσεται η επαγγελματική του δραστηριότητα, ώστε να 
είναι επαρκής η ένταξη του ως μελλοντικός εκπαιδευτικός στις κατά τόπου συνθήκες και να 
παρουσιάζει μία δυναμική συμμετοχή στις βελτιώσεις και αλλαγές με τα μέσα που θα του 
διατίθενται. (Φιλίππου, 1990: 187). 
Η Πρακτική Άσκηση συμβάλλει επίσης στη διδακτική άσκηση των φοιτητών. Ο εκπαιδευόμενος 
φοιτητής περνά προοδευτικά από την απλή παρατήρηση και την καταγραφή, στην ανάληψη του 
σχεδιασμού και στην διεκπεραίωση της διδασκαλίας των μαθημάτων του καθημερινού ωρολογίου 
προγράμματος των Δημοτικών σχολείων (Φιλίππου, 1990: 62). Οι φοιτητές κατανοούν τη σημασία
της προετοιμασίας μιας διδασκαλίας και εθίζονται σε αυτή, ενώ αποκαλύπτονται και αξιοποιούνται
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της διδασκαλίας οι ιδιαίτερες ικανότητες και η θεωρητική τους 
κατάρτιση. Εμβαθύνουν σε μια ολοκληρωμένη επαγγελματική διαδικασία σχεδιασμού, οργάνωσης
εφαρμογής και αξιολόγησης της διδασκαλίας και παράλληλα ασκούν συνολική αυτοκριτική στην 
διδασκαλία που εφάρμοσαν, αναλύοντας και αξιολογώντας τα αποτελέσματά της. Πολλές φορές 
οδηγούνται σε αμφισβήτηση της διδακτικής τους πράξης, όταν διδάσκουν, και αυτής των 
εκπαιδευτικών, των οποίων παρακολουθούν τη διδασκαλία, πράξη η οποία υποκινείται από 
σιωπηρές θεωρίες, απόψεις και υποθέσεις που έχουν αποκρυσταλλώσει από τα μαθητικά τους 
χρόνια (Μπούφη, 1990: 173). 
Ο εκπαιδευτικός του μέλλοντος πρέπει να είναι σε θέση να ξεπερνά τις εσωτερικές συγκρούσεις 
και τις ισχυρές αυτές αφομοιωτικές επιδράσεις, τις οποίες αναμφισβήτητα θα δεχτεί με την είσοδο 
του στο επαγγελματικό πεδίο. Με την Πρακτική Άσκηση λοιπόν γεννιούνται στους φοιτητές 
ερεθίσματα για συζήτηση με τους αρμόδιους καθηγητές σχετικά με τη διδακτική πρακτική. 
Εκκολάπτονται έτσι νέες ευκαιρίες δόμησης παιδαγωγικών γνώσεων που αφορούν στη διδασκαλία 
διαφόρων μαθημάτων (Μπούφη, 1990: 173). 
Η Πρακτική Άσκηση έχει ως βασικό σκοπό την υπέρβαση των στεγανών μεταξύ θεωρίας και 
πράξης, την αντιμετώπιση των δυσκολιών εφαρμογής που προκύπτουν, καθώς και τη δημιουργία 
περισσότερων τομέων σύνδεσης ανάμεσα στα σχολεία και το Πανεπιστήμιο, τους εκπαιδευτικούς 
της πράξης και τους ερευνητές από το χώρο της επιστήμης. Πραγματοποιεί, επίσης, τη σύνδεση 
της θεωρητικής γνώσης με την παιδαγωγική πρακτική. Η σύνδεση αυτή πραγματοποιείται με την 
συζήτηση και την σύγκριση των παρατηρήσεων από τη σχολική πραγματικότητα με τη θεωρία 
μέσα στο Πανεπιστήμιο, καθώς και με τη δοκιμή-εφαρμογή των θεωρητικών προσεγγίσεων στις 
πραγματικές συνθήκες του σχολικού πλαισίου. 
Η θεωρητική γνώση επομένως από μόνη της καταδεικνύεται να παρουσιάζει μικρή μόνο αξία. Η 
απαρίθμηση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων καθώς και η περιγραφή ενός διδακτικού 
μοντέλου δεν καθίστανται ικανά ώστε να γίνει κατανοητό από το φοιτητή, πράγμα που αποκτάται 
μόνο στην περίπτωση που ο ίδιος ο φοιτητής το ζήσει στην πράξη και συμμετάσχει στην εφαρμογή
του. Επομένως η πρακτική είναι απαραίτητη τόσο για την κατανόηση μιας θεωρίας όσο και για την
αξιολόγηση της μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες (Φιλίππου,1990: 61-62). 
Τέλος, με την Πρακτική Άσκηση οι φοιτητές εφαρμόζουν ανάλογες κατά περίπτωση στρατηγικές 
της αγωγής σε συνδυασμό με την ορθή αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνικών γνώσεων οι οποίες 
σχετίζονται με τη διδακτική και με μεθόδους, μοντέλα και τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας. 
Αποκτιέται έτσι η γνώση και η χρήση της σύγχρονης διδακτικής τεχνολογίας.
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2.2. Η Πρακτική Άσκηση στον Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Πρακτική άσκηση Στη σύνδεση της παιδαγωγικής και διδακτικής θεωρίας και πράξης των 
υποψηφίων νηπιαγωγών συμβάλλει η πρακτική άσκηση στο νηπιαγωγείο, στον τόπο της αγωγής 
και διδασκαλίας. Η πρακτική άσκηση δίνει την ευκαιρία συνειδητοποίησης των προσωπικών 
εκπαιδευτικών θεωριών των υποψηφίων νηπιαγωγών και του τρόπου που συνδέονται με τις 
εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές και διδακτικές τους επιλογές. Η πρακτική άσκηση συνοδεύεται και 
στηρίζεται από τον κλάδο της παιδαγωγικής επιστήμης που έχει ως αντικείμενο τη διδακτική 
πράξη, δηλαδή από τη Διδακτική Μεθοδολογία. Τη μεσολάβηση μεταξύ θεωρίας και πράξης, 
Πανεπιστημίου και Νηπιαγωγείου, σπουδών και επαγγέλματος, αναλαμβάνει το πρόγραμμα της 
Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης. Τα επιμέρους μαθήματα της Διδακτικής 
Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης συγκαταλέγονται στα υποχρεωτικά μαθήματα. Το 
πρόγραμμα της Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιείται στο έβδομο 
ή όγδοο εξάμηνο και αποβλέπει α) στην εισαγωγή των φοιτητριών/τών στη θεωρία και πράξη του 
νηπιαγωγείου και της διδασκαλίας, με σχετικά μαθήματα στη Σχολή και συστηματική παρατήρηση
της παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας στα νηπιαγωγεία, β) στην ικανότητά τους να 
σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν το εκπαιδευτικό τους έργο με θεωρητική και 
ερευνητική πλαισίωση και γ) στην ικανότητά τους να αναστοχάζονται κριτικά και να βελτιώνουν 
συνεχώς το εκπαιδευτικό τους έργο. Η απόσπαση νηπιαγωγών (μεντόρων) αποσκοπεί 
αποκλειστικά στην υποστήριξη των φοιτητών/τριών για την καλύτερη δυνατή διενέργεια των 
Πρακτικών Ασκήσεων σε στενή συνεργασία με τους εκάστοτε υπεύθυνους της πρακτικής 
άσκησης, όπως ορίζει ο Οδηγός Σπουδών. 

Κανονισμός προγράμματος πρακτικών ασκήσεων 

Το πρόγραμμα των πρακτικών ασκήσεων αποτελεί ουσιαστικό και υποχρεωτικό μέρος της 
εκπαίδευσης των φοιτητών/τριών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας. Αποσκοπεί 
κυρίως στη αρχική εκπαίδευση των μελλοντικών Νηπιαγωγών. 
 Η πρακτική άσκηση διεξάγεται στο έβδομο ή όγδοο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών και 
έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Δεν προβλέπεται επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου. 
Φοιτητές /τριες που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους είναι 
υποχρεωμένοι/νες να επαναλάβουν ολόκληρο το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης, το εξάμηνο που 
προσφέρεται. 
 Την ευθύνη του προγράμματος την έχουν τα μέλη ΔΕΠ που εμπλέκονται στο πρόγραμμα των 
Πρακτικών Ασκήσεων σε συνεργασία με το ειδικό εργαστηριακό και διδακτικό προσωπικό και τις 
αποσπασμένες νηπιαγωγούς. 

Οι εμπλεκόμενοι στο πρόγραμμα των Πρακτικών Ασκήσεων έχουν τις εξής υποχρεώσεις: 

Α. Φοιτήτριες / Φοιτητές:
 
 Οφείλουν να παρακολουθούν όλο το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης (θεωρητικά μαθήματα,
παρατηρήσεις στο νηπιαγωγείο και ανάληψη παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού έργου) γιατί η 
πρακτική άσκηση έχει εργαστηριακό – υποχρεωτικό χαρακτήρα. 
 Οφείλουν να παρουσιάζονται στο νηπιαγωγείο που προγραμματίστηκε τις καθορισμένες ημέρες 
και ώρες. Αντικατάσταση της καθορισμένης ημέρας ή του καθορισμένου νηπιαγωγείου είναι 
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δυνατή μόνο σε περίπτωση ασθένειας (με βάση σχετική ιατρική βεβαίωση) και μόνο ύστερα από 
συνεννόηση με τα αρμόδια μέλη ΔΕΠ. 
 Έχουν υποχρέωση να συνεργάζονται με τις υπεύθυνες καθηγήτριες, το ειδικό εργαστηριακό και 
διδακτικό προσωπικό και τις αποσπασμένες νηπιαγωγούς για την προετοιμασία και την εφαρμογή 
των σχετικών δραστηριοτήτων/προγραμμάτων. 
 Επιβάλλεται να συνεργάζονται και να ενημερώνουν τη νηπιαγωγό της τάξης για τις 
προβλεπόμενες επισκέψεις ή δραστηριότητες /προγράμματα που πρόκειται να πραγματοποιήσουν. 

Β. Οι αποσπασμένες νηπιαγωγοί: 

 Παρακολουθούν και συμμετέχουν στα θεωρητικά μαθήματα του προγράμματος της πρακτικής 
άσκησης. 
 Συνεργάζονται με τους φοιτητές. Λειτουργούν συντονιστικά και συμβουλευτικά. Οργανώνουν 
συναντήσεις με τους φοιτητές/τριες προκειμένου να ενισχύσουν τον αναστοχασμό των 
φοιτητριών/ών για όσα παρατηρούν στα νηπιαγωγεία ή αναλαμβάνουν να οργανώσουν σε αυτά. 
Επίσης, συζητούν ή τροποποιούν ή συμπληρώνουν ή βελτιώνουν τον προτεινόμενο ημερήσιο 
σχεδιασμό δραστηριοτήτων/προγραμμάτων του κάθε φοιτητή. 
 Επισκέπτονται τις τάξεις στις οποίες ασκούνται οι φοιτητές/τριες με σκοπό να 
παρακολουθήσουν το παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό τους έργο, να συζητήσουν ενδεχόμενα 
προβλήματα και να προσφέρουν συστηματική υποστήριξη. 

Γ. Το ειδικό εργαστηριακό και διδακτικό προσωπικό: 

 Σχεδιάζει το οργανόγραμμα της πρακτικής άσκησης και ενημερώνει τα συνεργαζόμενα 
νηπιαγωγεία σε συνεργασία με τις υπεύθυνες καθηγήτριες. 
 Παρακολουθεί και συμμετέχει στα θεωρητικά μαθήματα του προγράμματος της πρακτικής 
άσκησης και οργανώνει εργαστήρια υποστήριξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών στην πρακτική 
άσκηση. 
 Συνεργάζεται με τις υπεύθυνες καθηγήτριες καθ’ όλη τη διάρκεια προγραμματισμού, 
υλοποίησης και αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης. 
 Συνεργάζεται με τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς. Λειτουργεί συντονιστικά και συμβουλευτικά.
Οργανώνει συναντήσεις με τους φοιτητές/τριες προκειμένου να ενισχύσει τον αναστοχασμό των 
φοιτητριών/ών για όσα παρατηρούν στα νηπιαγωγεία ή αναλαμβάνουν να οργανώσουν σε αυτά. 
Επίσης, συζητά ή τροποποιεί ή βελτιώνει τον προτεινόμενο ημερήσιο σχεδιασμό 
δραστηριοτήτων/προγραμμάτων του κάθε φοιτητή. 
 Επισκέπτεται τις τάξεις στις οποίες ασκούνται οι φοιτητές/τριες με σκοπό να παρακολουθήσουν 
το παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό τους έργο, να συζητήσουν ενδεχόμενα προβλήματα και να 
προσφέρουν συστηματική υποστήριξη. 

Δ. Οι νηπιαγωγοί των συνεργαζόμενων νηπιαγωγείων: 

 Έχουν την ευθύνη της τάξης, παρευρίσκονται στην τάξη και δεν παρεμβαίνουν κατά το 
ημερήσιο πρόγραμμα των φοιτητών, παρά μόνο αν ζητηθεί η βοήθειά τους. 
 Διευκολύνουν τους φοιτητές στην οργάνωση των προβλεπόμενων επισκέψεων ή εορτών, όπως 
και στην παροχή παιδαγωγικού υλικού. 
 Ενημερώνουν τους γονείς για την πρακτική άσκηση των φοιτητών και φοιτητριών.  
Ενημερώνουν τους φοιτητές για τα στοιχεία της τάξης τους και τον τρόπο δουλειάς τους.  
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Συνεργάζονται με το ειδικό εργαστηριακό προσωπικό, τις αποσπασμένες νηπιαγωγούς και τα μέλη 
ΔΕΠ για την αντιμετώπιση προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν. 

Ε. Οι υπεύθυνες/οι των Πρακτικών Ασκήσεων (μέλη ΔΕΠ) οφείλουν: 

 Πριν από την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης: 
 Να προβαίνουν σε κοινές συναντήσεις όλων των εμπλεκομένων προκειμένου να τους 
ενημερώνουν για την πρακτική άσκηση και τον τρόπο εργασίας των φοιτητών. 

 Μετά την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης: 
 Επαναλαμβάνουν τη συνάντηση με την παρουσία και των φοιτητών για την αξιολόγηση της 
όλης διαδικασίας. Ανταλλάσσονται απόψεις για συμπληρώσεις, τροποποιήσεις με τελικό σκοπό τη 
βελτίωση του προγράμματος των πρακτικών ασκήσεων.
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3. Η πρακτική άσκηση στον Τμήμα Επιστημών Προσχολικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης

Οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης
Το Πρόγραμμα Πρακτικών Ασκήσεων αποτελεί σημαντικό και υποχρεωτικό τμήμα της 
εκπαίδευσης των φοιτητών/-τριών. Αρχίζει, σύμφωνα με το Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών στο 
τρίτο εξάμηνο και ολοκληρώνεται στο όγδοο με τρεις αλληλένδετες φάσεις. Καταρτίζεται και τελεί
υπό την εποπτεία της

Επιτροπής Πρακτικών Ασκήσεων, της οποίας προεδρεύει ο εκάστοτε Διευθυντής του Τομέα 
Παιδαγωγικής και αποτελείται από μέλη του Τομέα Παιδαγωγικής και εκπροσώπους των 
υπολοίπων τριών Τομέων. Για τα οργανωτικά θέματα της Πρακτικής Άσκησης λειτουργεί ιδιαίτερη
Γραμματεία.
Η πρακτική άσκηση διεξάγεται σε συγκεκριμένες ημέρες ή εβδομάδες που κατ’ έτος αποφασίζεται 
από την Επιτροπή Πρακτικών Ασκήσεων και εγκρίνεται από τη Γ.Σ του Τμήματος.

Οι τρεις φάσεις της Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιούνται:
Α’ Φάση (8 δ.μ.) στα εξάμηνα Γ’ και Δ’,
Β’ φάση (22 δ.μ.) στα εξάμηνα Ε΄, Στ΄, Ζ΄ και η
Γ’ Φάση (10 δ.μ.) στα Η΄ εξάμηνο σπουδών.

Αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο βρίσκονται στον Οδηγό Σπουδών στους τίτλους: Α’ 
φάση «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική Ι και ΙΙ», Β’ φάση  «Εφαρμοσμένη Προσχολική 
Παιδαγωγική ΙΙΙ, ΙV, V» και Γ’ Φάση «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική VI» αντίστοιχα.

Λειτουργίας της Πρακτικής Άσκησης

Κάθε φοιτητής/-τρια παραλαμβάνει στην αρχή του Γ΄ εξαμήνου ένα «Βιβλιάριο Πρακτικών 
Ασκήσεων», το οποίο να ενημερώνεται από τους υπευθύνους για την πορεία των πρακτικών του 
ασκήσεων.

Η παρουσία των φοιτητών/τριών στις ενημερώσεις, στη διαδικασία προετοιμασίας, στη 
συνεργασία με τους/τις αποσπασμένους/-ες νηπιαγωγούς και στις τάξεις των νηπιαγωγείων, όπως 
ορίζεται από τους συντονιστές, είναι υποχρεωτική. Ο κάθε φοιτητής/-τρια παρακολουθεί τις 
ανακοινώσεις της Γραμματείας Πρακτικών Ασκήσεων, δηλώνει έγκαιρα τη συμμετοχή του και 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του.

Όλες οι φάσεις της Πρακτικής Άσκησης επέχουν θέση εργαστηρίου. Με την έννοια αυτή:
Α. Για να συμμετάσχει ο φοιτητής σε επόμενη φάση της Πρακτικής Άσκησης πρέπει να έχει 
ολοκληρώσει την προηγούμενη.
Β. Δεν προβλέπεται επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου. Φοιτητές/-τριες, που δεν 
έχουν εκπληρώσει τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους είναι υποχρεωμένοι/-ες να επαναλάβουν 
τη συγκεκριμένη φάση της Πρακτικής Άσκησης κατά το εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται.
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Πρακτική Άσκηση στον Τομέα Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής
Η πρακτική άσκηση στην ειδική αγωγή αρχίζει από το ΣΤ’ εξάμηνο και διενεργείται επιπλέον της 
γενικής πρακτικής. Έχει ως στόχο οι φοιτήτριες/ές του Τομέα Ψυχολογίας & Ειδικής Αγωγής να 
αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στις διάφορες δομές ειδικής αγωγής και ένταξης. Συγκεκριμένα το 
ΣΤ’ εξάμηνο οι φοιτήτριες/ές επισκέπτονται ειδικά πλαίσια (ειδικά νηπιαγωγεία, ιδρύματα με 
διάφορες περιπτώσεις αναπηρίας) για 1 βδομάδα, στο Ζ’ εξάμηνο οι φοιτήτριες/ές παραμένουν 1 
εβδομάδα (επιπλέον της γενικής πρακτικής) σε τμήματα ένταξης νηπιαγωγείων και τέλος στο Η’ 
εξάμηνο η πρακτική της ειδικής αγωγής πραγματοποιείται στα τμήματα ένταξης που ήδη οι 
φοιτήτριες/ές παρακολουθούσαν στο προηγούμενο εξάμηνο και διαρκεί  είκοσι (20) μέρες.

4. Η Πρακτική Άσκηση στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης που ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 έχει οργανωθεί 
με τέτοιο τρόπο, ώστε να συνδέει την επιστημονική γνώση με την εκπαιδευτική πράξη και να δίνει 
τη δυνατότητα συνεχούς συμμετοχής των φοιτητών και των φοιτητριών στη ζωή του 
νηπιαγωγείου. Αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελεί προτεραιότητα στο Τμήμα μας να εξασφαλιστεί, 
μέσω της Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.), ένας ουσιαστικός και λειτουργικός συγκερασμός της 
Παιδαγωγικής Θεωρίας -όπως αυτή αποτυπώνεται στα σύγχρονα πορίσματα των Επιστημών της 
Αγωγής- με την εκπαιδευτική πράξη, διαμέσου της ανάπτυξης πρακτικών αναστοχασμού. Σκοπός 
της Π.Α είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, να αναπτύξουν 
επαγγελματική συνείδηση, στην κατεύθυνση του (ανα)στοχαζόμενου εκπαιδευτικού που 
διερωτάται και ερευνά το έργο του.
Η Πρακτική Άσκηση ξεκινά στο 3ο εξάμηνο σπουδών και ολοκληρώνεται στο τέλος του 8ου 
εξαμήνου. Ωστόσο δεδομένου ότι η πλήρης υλοποίηση του προγράμματος εξαρτάται από τον 
αριθμό των Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών που εγκρίνει κάθε χρόνο το ΥΠΔΒΜΘ, καθώς και τις 
πιστώσεις των συμβασιούχων διδασκόντων που συμμετέχουν στην ΠΑ, ενδέχεται να τροποποιηθεί.
Για τις όποιες τροποποιήσεις λαμβάνεται απόφαση στη Γ.Σ. του τμήματος.
Η Π.Α. περιλαμβάνει τρία αλληλένδετα επίπεδα,  εκτείνεται σε πέντε εξάμηνα σπουδών και 
διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Επίπεδο
Κατά το Γ' εξάμηνο, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στο πλαίσιο του υποχρεωτικού μαθήματος 
"Συστηματική παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας" ασκούνται στις μεθόδους της 
συστηματικής παρατήρησης της εκπαιδευτικής πράξης, με σκοπό τη σταδιακή «μύηση» και  
γνωριμία τους με το πολύπλοκο εκπαιδευτικό περιβάλλον του νηπιαγωγείου (παρατήρηση και 
καταγραφή της διδακτικής μεθοδολογίας, του προγράμματος, του παιδαγωγικού κλίματος, του 
χώρου, του χρόνου, κ.λ.π.) Η άσκηση περιλαμβάνει επισκέψεις σε σχολεία, βιντεοσκοπημένες 
διδασκαλίες, ανάλυση διδασκαλιών, κριτική συζήτηση και αναστοχασμό.
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Β΄ Επίπεδο
Η διδακτική κατάρτιση των υποψηφίων εκπαιδευτικών και η ικανότητα σύνδεσης της 
επιστημονικής θεωρίας των διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων με την παιδαγωγική πρακτική 
αποτελούν σημαντικές επιδιώξεις του προγράμματος Π.Α. Για την επίτευξη των παραπάνω 
στόχων, η Π.Α. συνδέεται άμεσα με συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα και τη διδακτική τους 
μεθοδολογία μέσω των μαθημάτων που τα υποστηρίζουν. Τα μαθήματα αυτά ονομάζονται κατ’ 
επιλογήν υποχρεωτικά, είναι κατανεμημένα στο 4ο, 5ο και 6ο εξάμηνο σπουδών και με βάση τις 
Ενότητες (Τομείς) των μαθημάτων, είναι τα ακόλουθα:

Ενότητα Παιδαγωγικών μαθημάτων
1.Η εκπαιδευτική διαχείριση της προκλητικής συμπεριφοράς των παιδιών   με ειδικές ανάγκες.
2.Σχεδιασμός, οργάνωση και αξιολόγηση διαπολιτισμικών δράσεων
3.Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Ενότητα Ιστορίας, Γλώσσας και Λογοτεχνίας
1.Ιστορικοί τόποι και περιβάλλον: Διδακτικές προσεγγίσεις για παιδιά προσχολικής ηλικίας
2.Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στο νηπιαγωγείο: Διδακτικές προσεγγίσεις του προφορικού 
λόγου
3.Η αφήγηση στην προσχολική εκπαίδευση: διδακτικές εφαρμογές

Ενότητα Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
1.Ψηφιακά μαθηματικά: Σχεδιασμός μαθησιακής δραστηριότητας και παιχνίδι
2.Μάθηση με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας

Ενότητα Τεχνών
1.Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε μουσειακούς χώρους και χώρους πολιτισμικής 
αναφοράς
2.Ζωγραφική-Χαρακτική: Θεωρία και πράξη στο νηπιαγωγείο
3.Κινητικές δραστηριότητες και παιδαγωγικές αρχές του δημιουργικού  χορού
4.Σύγχρονες εφαρμογές της μουσειοπαιδαγωγικής και νηπιαγωγείο
5.Εργαστήριο μουσικής παιδαγωγικής: βιωματική κατανόηση της   διδακτικής μεθοδολογίας
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των εξαμήνων που αναφέρθηκαν (4ο, 5ο και 6ο), οι φοιτητές 
/τριες επιλέγουν συνολικά τέσσερα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα από τα παραπάνω 
προσφερόμενα (ένα κατ’ επιλογήν μάθημα από κάθε ενότητα μαθημάτων). Την ευθύνη τους έχουν 
οι διδάσκοντες/ουσες του κάθε μαθήματος, οι οποίοι αφιερώνουν το 30% των διδακτικών ωρών 
τους σε πειραματικές εφαρμογές συναφείς προς τη διδακτική του γνωστικού τους αντικειμένου 
(σχεδιασμός δραστηριοτήτων στη σχολή, υλοποίηση αυτών σε κάποια νηπιαγωγεία, 
βιντεοσκόπηση και αξιολόγησή τους, μικροδιδασκαλίες κ.λ.π.). Οι εφαρμογές αυτές 
παρακολουθούνται υποχρεωτικά από όλους τους/ις φοιτητές/ριες που είναι εγγεγραμμένοι στο 
μάθημα. 
Επιπλέον, η Ενότητα Τεχνών οργανώνει στο 6ο εξάμηνο σπουδών κύκλο σεμιναρίων με τίτλο 
«Τέχνη και πολιτισμός στην εκπαίδευση», ο οποίος παρέχει στις φοιτήτριες και τους φοιτητές του 
Τμήματος τη δυνατότητα ενημέρωσης και εμβάθυνσης σε πλειάδα ειδικότερων ζητημάτων, που 
συνδέονται με θεμελιώδεις έννοιες των τεχνών και του πολιτισμού, με τη διδακτική τους, καθώς 
και με την ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής αξιοποίησής τους, κυρίως στον χώρο της 
εκπαίδευσης. Η παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι υποχρεωτική. Το πρόγραμμα των 
σεμιναρίων ανακοινώνεται στην αρχή του 6ου εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Κατά το 7ο εξάμηνο, οι φοιτητές/τριες στο πλαίσιο του υποχρεωτικού μαθήματος «Η διαδικασία 
αξιολόγησης στην προσχολική εκπαίδευση»  αναλαμβάνουν, ανά ζεύγη, εκπαιδευτικό και 
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παιδαγωγικό ρόλο σε μια τάξη νηπιαγωγείου ανά μία φορά την εβδομάδα, προκειμένου να 
εξοικειωθούν με το γενικότερο σχεδιασμό, προγραμματισμό, υλοποίηση και αξιολόγηση του 
ημερήσιου και εβδομαδιαίου προγράμματος αλλά και γενικότερα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
και να προετοιμαστούν για την Πρακτική Άσκηση του 8ου εξαμήνου 
Η επιτυχής Υλοποίηση των A & Β΄ Επιπέδων της Π.Α. αποτελούν προαπαιτούμενο για τη 
μετάβαση στο Γ' Επίπεδο του 8ου Εξαμήνου. Επιπλέον προαπαιτούμενο αποτελεί η επιτυχής 
ολοκλήρωση των κάτωθι υποχρεωτικών μαθημάτων που σχετίζονται άμεσα με την πρακτική 
άσκηση:
1.Ανάπτυξη μαθηματικής σκέψης στις μικρές ηλικίες και διδακτική πράξη (4ο εξάμηνο)
2.Εισαγωγή στο γραμματισμό (4ο εξάμηνο)
3.Διδακτική των φυσικών επιστημών (5ο εξάμηνο)
Σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά το 4ο, 5ο, 6ο και 7ο εξάμηνο σπουδών οι φοιτήτριες/τές θα πρέπει
να έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει 8 μαθήματα (4 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα και 4 
υποχρεωτικά) για να συμμετάσχουν στην πρακτική του 8ου εξαμήνου. Από αυτά τα μαθήματα 
δίνεται η δυνατότητα, σε έκτακτες περιπτώσεις, να χρωστούν μόνο το ένα μάθημα, εφόσον βέβαια 
το έχουν παρακολουθήσει. 
Ειδικότερα για τα υποχρεωτικά μαθήματα που θεωρούνται προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο 
Γ’ Επίπεδο της Πρακτικής Άσκησης, δίνεται η δυνατότητα –όπως προβλέπεται από την παράγραφο
3α του άρθρου 14 του Ν. 3549/07- μετά από τρεις αποτυχημένες εξετάσεις (π.χ. περίοδος Ιουνίου, 
Σεπτεμβρίου, Ιουνίου) ο φοιτητής ή η φοιτήτρια να ζητήσει εξέταση από τριμελή εξεταστική 
επιτροπή. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να κατατεθεί αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος 
ένα (1) μήνα πριν από την επόμενη εξεταστική περίοδο.  Σε περίπτωση αποτυχίας, δεν μπορεί να 
συνεχίσει την εγγραφή στο 8ο εξάμηνο (αυτό της Πρακτικής Άσκησης),  πριν εξεταστεί επιτυχώς 
στο υποχρεωτικό μάθημα.

Γ΄ Επίπεδο

Κατά το 8ο εξάμηνο οι φοιτητές/τριες ασχολούνται αποκλειστικά με την Π.Α., που έχει ένα 
συνθετικό χαρακτήρα όλων των προηγούμενων δράσεων. Η διάρκεια αυτής της άσκησης είναι 6 
εβδομάδες, κατά τις οποίες οι φοιτητές/τριες αναλαμβάνουν υπό την πλήρη ευθύνη τους, ανά 
ζεύγη, μία τάξη νηπιαγωγείου. 
Η Π.Α. αυτού του εξαμήνου ουσιαστικά αποσκοπεί στο να δώσει στους μελλοντικούς 
εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να έχουν μια ουσιαστική αλληλεπίδραση με τα νήπια σε βάθος 
χρόνου, να εφαρμόσουν  καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις με ολοκληρωμένο τρόπο 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της τάξης τους, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και 
να αντιμετωπίσουν δημιουργικά την υπέρβαση των όποιων προβλημάτων. 
Παράλληλα, η Πρακτική Άσκηση πλαισιώνεται από τα τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα, που έχουν
υποστηρικτικό χαρακτήρα και τα οποία συσχετίζουν την παιδαγωγική, την κοινωνική και τη 
ψυχολογική διάσταση της διδασκαλίας με την εκπαιδευτική πράξη: (1) Εφαρμοσμένη προσχολική 
παιδαγωγική  (2) Κοινωνικά θέματα προσχολικής παιδαγωγικής και (3) Εφαρμογές σχολικής 
ψυχολογίας. 
Στο πλαίσιο της Π.Α. του 8ου εξαμήνου συμπεριλαμβάνεται το Υποχρεωτικό Σεμινάριο με τίτλο 
«Ετερότητα και εκπαιδευτική πράξη», που έχει ως στόχο τη σύνδεση της Πρακτικής Άσκησης με 
ζητήματα διαχείρισης της ετερότητας (διαπολιτισμική ετερότητα, παιδιά μεταναστών, παιδιά με 
δυσκολίες μάθησης, παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες κ.λ.π.). Έμφαση δίνεται στην 
ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των φοιτητών/τριών για την αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση 
των παιδαγωγικών και διδακτικών τους επιλογών μέσω  αναστοχαστικών διεργασιών, καθώς και 
στην επαγγελματική και επιστημονική συγκρότηση των αποφοίτων μας ως μελλοντικών 
εκπαιδευτικών
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Αξιολόγηση: Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια σχεδιάζει, οργανώνει  και παρουσιάζει εκ των 
προτέρων το φάκελο με τις δραστηριότητες, που σκοπεύει να υλοποιήσει στην τάξη του 
νηπιαγωγείου, ώστε να αποφευχθούν τυχόν λάθη, αλλά και να αναδειχθούν καινοτόμες διδακτικές 
προσεγγίσεις, που μπορούν να εφαρμοστούν στα νηπιαγωγεία. Ο τελικός φάκελος περιλαμβάνει το
ολοκληρωμένο πρόγραμμα που σχεδίασε, οργάνωσε και υλοποίησε με την αξιολόγησή του, καθώς 
και την αυτοαξιολόγηση του φοιτητή ή της φοιτήτριας.
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 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
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Εισαγωγή

Το ερωτηματολόγιο θεωρείται ένα από τα πιο συνηθισμένα ερευνητικά εργαλεία στις μέρες μας. 
Αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων που έχουν στόχο να βοηθήσουν τον ερευνητή να συλλέξει 
τα στοιχεία που χρειάζεται ώστε να επιτύχει τους στόχους που χρειάζεται. (Κυριαζή, 1999)

Για την επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας εφαρμόζονται κάποια βήματα ώστε το ερωτηματολόγιο να 
δομηθεί με πληρότητα, σαφήνεια, συνοχή και κατάλληλη δομή. Επίσης πρέπει να έχει τελειότητα 
στη δομή του και να παρέχει βασικές οδηγίες για την συμπλήρωσή του.

Πιο συγκεκριμένα, η πληρότητα σχετίζεται με την κάλυψη κάθε ερευνώμενου χαρακτηριστικού, Η 
σαφήνεια αναφέρεται στον πληθυσμό που θα απαντήσουν στις ερωτήσεις για το θέμα που 
ερευνάται, καθώς τα άτομα που θα απαντήσουν πρέπει να έχουν γνώση σχετικά με το αντικείμενο 
που θα ερωτηθούν. Επομένως, οι ερωτήσεις θα πρέπει να έχουν συνοχή με αποτέλεσμα ο 
ερωτώμενος να οδηγείται έμμεσα στην επιθυμητή κατεύθυνση..

Η έκταση του ερωτηματολογίου θα πρέπει να είναι μικρή ώστε ο ερωτώμενος να μην χάσει το 
ενδιαφέρον του και οι απαντήσεις του δεν είναι ορθές, καθώς η έρευνα θα οδηγηθεί σε 
λανθασμένα συμπεράσματά. (Φιλιάς,2001) 

Η συνοχή αναφέρεται στη σύνδεση των επιμέρους ερωτημάτων μεταξύ τους. Συγγενή ερωτήματα 
πρέπει να εμφανίζονται στο ερωτηματολόγιο ομαδοποιημένα και να ερωτώνται μαζί, προκειμένου 
η σκέψη και η μνήμη του ερωτώμενου να κατευθύνεται ευκολότερα στις σωστές απαντήσεις.

Τέλος, η έκταση του ερωτηματολογίου πρέπει να είναι μικρή διότι σε αντίθετη περίπτωση ο 
ερωτώμενος ενδέχεται να κουραστεί και οι απαντήσεις του να μην βασίζονται στην 
ορθολογικότητα με αποτέλεσμα η έρευνα να μην έχει την προσδοκώμενη επιτυχία. 
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2.1 Έρευνα με ερωτηματολόγιο

Η μέθοδος του ερωτηματολογίου θεωρήθηκε η καταλληλότερη μέθοδος για αυτήν την έρευνα 
καθώς οι διανομή και η ανάκτηση των πληροφοριών επιτυγχάνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

2.2 Πληθυσμός της έρευνας

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην παρούσα πτυχιακή εργασία επικεντρώνεται στη Φλώρινα 
και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Ο πληθυσμός αποτελείται από φοιτητές
του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών καθώς ο πληθυσμός θα έπρεπε να είναι όσο το δυνατόν 
ομοιογενής ως προς την κατανόηση ορισμένων εννοιών,

2.3 Το δείγμα της έρευνας

Το δείγμα της παρούσας έρευνας περιορίζεται μόνο σε φοιτητές/φοιτήτριες του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Νηπιαγωγών που πραγματοποιούν το 8ο εξάμηνο της τεταρτοετούς φοίτησής τους 
καθώς η έρευνα περιορίζεται στον Οδηγό Σπουδών του 2014-2015. Σύμφωνα με τον κανονισμό 
του Πανεπιστημίου ο Οδηγός Σπουδών αναθεωρείται σε κάθε έτος εισαγωγής. Επομένως, για την 
Πρακτική Άσκηση όπως παρουσιάζεται στον Οδηγό Σπουδών του 2014-2015 κατάλληλα άτομα 
για τη συμμετοχή στην έρευνα θεωρήθηκαν τα παραπάνω. Ο αριθμός των ερωτώμενων που 
συμμετείχαν στην έρευνα ήταν εκατό φοιτητές.

2.4 Αφετηρία και στόχος της έρευνας

Η ανάγκη επανατοποθέτησης του ρόλου του εκπαιδευτικού, ο οποίος θα πρέπει να ξεφύγει από το 
παραδοσιακό σχήμα που τον θέλει αυθεντία γνώσεων και κυρίαρχο πρωταγωνιστή της σχολικής 
πράξης και να αναλάβει το ρόλο του καθοδηγητή, ώστε να καταστεί τελικά εγγυητής μιας 
δημοκρατικής προοπτικής της παιδείας, απαιτεί ιδιαίτερη παιδαγωγική επάρκεια, η οποία 
συνδέεται αναμφίβολα με το θεσμό των Πρακτικών Ασκήσεων. Η παιδαγωγική του κατάρτιση θα 
πρέπει αβασάνιστα να σχετίζεται με τη διδακτική του πράξη στο χώρο του σχολείου κατά τη 
διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών και να αποτελέσει τον πυρήνα της εκπαίδευσής του. 
Για το λόγο αυτό, επιχειρήσαμε να προσεγγίσουμε θεωρητικά και εμπειρικά την παρούσα θεματική
θέτοντας ως στόχο τη διερεύνηση των απόψεων των τελειόφοιτων φοιτητών του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-
2018 για την Πρακτική Άσκηση καθώς και για ορισμένες παραμέτρους τις οποίες θεωρούμε 
σημαντικές για το υπό συζήτηση αντικείμενο, ώστε να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση μιας 
εικόνας. 
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2.5 Μεθοδολογία της έρευνας

Για τη διερεύνηση του αντικειμένου της έρευνας και για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, 
χρησιμοποιήθηκε ως μεθοδολογικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο προσφέρεται
για γρήγορη συλλογή δεδομένων και για προσέγγιση πολυπληθούς δείγματος και χρησιμοποιήθηκε
από μας στην παρούσα έρευνα, επειδή θεωρήθηκε κατάλληλο και αποτελεσματικό για τη 
διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών σχετικά με την Πρακτική τους Άσκηση. 
Στη φάση της κατασκευής του ερωτηματολογίου χρειάστηκε ιδιαίτερη προσοχή διότι οι ερωτήσεις 
δίνουν κατευθύνσεις στα Υποκείμενα του δείγματος, οι οποίες στη συνέχεια συμβάλλουν στην 
κατηγοριοποίηση των απόψεών τους. Βέβαια οι ερωτήσεις αυτές αναφέρονται στις παραμέτρους 
που ενδιαφέρεται να μελετήσει η παρούσα έρευνα. 
Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ήταν 9 εκ των οποίων η 1 αναφέρεται στα ατομικά-
δημογραφικά στοιχεία των Υποκειμένων του δείγματος και οι υπόλοιπες 8 διερευνούν τις απόψεις 
τους.  Πήραμε 100 απαντήσεις, και συγκεκριμένα, από 98 γυναίκες και 2 άνδρες, ηλικίας από 21 
έως 55 χρονών. Οι ερωτήσεις αφορούσαν τις απόψεις τους για τη σπουδαιότητα της πρακτικής 
άσκησης, την επάρκειά της για την προετοιμασία τους ως νηπιαγωγών, καθώς και το βαθμό 
υποστήριξης που είχαν από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου, από τις αποσπασμένες στο 
Πανεπιστήμιο νηπιαγωγούς και από τις νηπιαγωγούς των νηπιαγωγείων στα οποία υλοποίησαν την
πρακτική τους άσκηση. Οι υπόλοιπες ερωτήσεις αφορούσαν: α) τα προβλήματα που 
αντιμετώπισαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης και β) τις προτεινόμενες 
αλλαγές για την καλύτερη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης. Όλες οι ερωτήσεις ήταν κλειστού 
τύπου και απαντήθηκαν με ΝΑΙ ή ΟΧΙ ενώ σε μερικές ζητούσαμε από τους φοιτητές να 
αιτιολογήσουν την απάντηση τους.
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2.6 Παρουσίαση ερωτηματολογίου

"Οι απόψεις των φοιτητών για την πρακτική άσκηση στο ΠΤΝ". 
Ερωτηματολόγιο

Σας παρακαλούμε απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:
1. Είσαστε ευχαριστημένη/ος από την οργάνωση της πρακτικής άσκησης; 
ΝΑΙ                    ΟΧΙ
2. Είσαστε ευχαριστημένη/ος από τον τρόπο που υλοποιήθηκε η πρακτική σας άσκηση; 
ΝΑΙ                    ΟΧΙ
3. Υπήρξαν προβλήματα με τη συνεργασία σας με τη νηπιαγωγό της τάξης; 
ΝΑΙ                    ΟΧΙ. 
Εάν ναι, ποια είναι αυτά;
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………
4. Νιώθατε έτοιμη/ος να αναλάβετε εκπαιδευτικό έργο; 
ΝΑΙ                     ΟΧΙ 
και για ποιους λόγους;
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………
5. Ποια μαθήματα του οδηγού σπουδών σας βοήθησαν στην πρακτική σας άσκηση;
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………….
6. Είσαστε ευχαριστημένη/ος από τη συνεργασία σας με τους υπεύθυνους καθηγητές;
ΝΑΙ                  ΟΧΙ
Και για ποιους λόγους;
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………….
7. Υπήρξαν προβλήματα με τη συνεργασία με το ζευγάρι σας;
ΝΑΙ                ΟΧΙ
Τι είδους προβλήματα;
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………
8. Πώς θα θέλατε να γινόταν η πρακτική σας άσκηση; Καταθέστε τις απόψεις-προτάσεις σας
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………
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MΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΕΡΕΥΝΑ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018
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3.1 Ποσοτική Ανάλυση

Σκοπός της ποσοτικής έρευνας είναι η εύρεση σχέσεων μεταξύ διαφόρων παραγόντων. Η 
ποσοτική έρευνα αναφέρεται στη συστηματική διερεύνηση φαινομένων με στατιστικές 
μεθόδους, μαθηματικά μοντέλα και αριθμητικά δεδομένα. Χρησιμοποιείται συνήθως 
αντιπροσωπευτικό δείγμα παρατηρήσεων και επιδιώκεται γενίκευση σε ένα ευρύτερο 
πληθυσμό. Η συλλογή δεδομένων γίνεται με δομημένα πρωτόκολλα, όπως ερωτηματολόγια, 
κλίμακες και δοκίμια επιτευγμάτων.

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας αποτελείται κατά κύριο λόγο από ερωτήσεις κλειστού τύπου. 
Υπάρχουν και μεικτές ερωτήσεις που συνδυάζουν ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους κατά το 
μεθοδολογικό τους σχεδιασμό για να αξιοποιούν καλύτερα τα πλεονεκτήματα της κάθε 
μεθόδου και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα τις αδυναμίες της κάθε μιας. (Martin,2008)

3.2Ανάλυση των δεδομένων – πορίσματα έρευνας

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται και ερμηνεύονται οι πίνακες των απαντήσεων κάθε ερώτησης 
(μεταβλητής) όλων των ερωτηματολογίων, δηλαδή του ερωτηματολογίου του συνολικού 
δείγματος της έρευνας, με σκοπό να φανούν οι γνώμες όλων των Υποκειμένων του δείγματος 
για τη συμβολή συγκεκριμένων παραγόντων στην Πρακτική τους Άσκηση. 

α) Χαρακτηριστικά του δείγματος 

Από την ανάλυση των δεδομένων του ερωτηματολογίου του δείγματος της έρευνας προκύπτει, 
σχετικά με τα ατομικά δημογραφικά των Υποκειμένων, η παρακάτω εικόνα. Το σύνολο των 
Υποκειμένων που έλαβαν μέρος στην έρευνα είναι 100 υποψήφιοι εκπαιδευτικοί του Ζ΄ και Η΄ 
Εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Από αυτά 2 άτομα, δηλαδή ποσοστό 2% είναι άνδρες, 
και 98, δηλαδή ποσοστό 98% είναι γυναίκες (πίν. 1). 

Πίν. 1. Κατανομή Υποκειμένων ως προς το φύλο (V1) 
xi f %

Άνδρας
Γυναίκα

2
98

2%
98%

Σύνολο 100 100%

Από την παρουσίαση των παραπάνω στοιχείων η εικόνα που διαμορφώνεται για το δείγμα της 
έρευνας είναι ότι οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία των υποψήφιων εκπαιδευτικών που 
φοιτούν στο Ζ΄ και Η΄ εξάμηνο στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. 

β) Ανάλυση των στοιχείων των πινάκων 

Όσον αφορά στην ανάλυση των απαντήσεων που έδωσε το δείγμα της έρευνας στις ερωτήσεις 
του ερωτηματολογίου για την Πρακτική Άσκηση, διαπιστώνονται τα παρακάτω: 
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Είσαστε ευχαριστημένη/ος από την οργάνωση της πρακτικής άσκησης; 

Τα Υποκείμενα του δείγματος της έρευνας, απαντώντας στην ερώτηση αν είναι ευχαριστημένοι 
από  την οργάνωση της πρακτικής άσκησης απάντησαν θετικά (ΝΑΙ) σε ποσοστό 85% ενώ το 
υπόλοιπο 15% απάντησε αρνητικά (ΟΧΙ).

Από την ανάλυση των δεδομένων της πρώτης ερώτησης γίνεται φανερό ότι το μεγαλύτερο μέρος 
του δείγματος έμεινε ευχαριστημένο από την οργάνωση της πρακτικής άσκησης ενώ ελάχιστοι 
ήταν εκείνοι που απάντησαν αρνητικά.
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Είσαστε ευχαριστημένη/ος από τον τρόπο που υλοποιήθηκε η πρακτική σας άσκηση; 

Τα Υποκείμενα του δείγματος της έρευνας, απαντώντας στην ερώτηση αν είναι ευχαριστημένοι 
από τον τρόπο που υλοποιήθηκε η πρακτική τους άσκηση απάντησαν θετικά (ΝΑΙ) κατά 90% ενώ 
το υπόλοιπο 10% δηλώνει δυσαρεστημένο.

 

Από την ανάλυση των δεδομένων της δεύτερης ερώτησης διαπιστώνουμε πως σχεδόν όλοι οι 
φοιτητές που έλαβαν μέρος στην έρευνα έμειναν ευχαριστημένοι από τον τρόπο με τον οποίο 
πραγματοποιήθηκε η πρακτική τους άσκηση.
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Υπήρξαν προβλήματα με τη συνεργασία σας με τη νηπιαγωγό της τάξης; 

Στην ερώτηση αν υπήρξαν προβλήματα με τη συνεργασία μεταξύ φοιτητών και νηπιαγωγών  το 
35% του δείγματος απάντησε θετικά (ΝΑΙ) ενώ το 65% απάντησε πως δεν υπήρχαν προβλήματα 
(ΟΧΙ).

Στο συγκεκριμένο ερώτημα ζητούσαμε από τους φοιτητές που απάντησαν θετικά, να αναφέρουν 
ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετώπισαν με την νηπιαγωγό. Η πλειοψηφία απάντησε πως οι 
νηπιαγωγοί ήταν αρκετά παρεμβατικές στο έργο των φοιτητών ενώ άλλοι αναφέρθηκαν σε άρνηση
συνεργασίας και αγένεια εκ μέρους των νηπιαγωγών.
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Νιώθατε έτοιμη/ος να αναλάβετε εκπαιδευτικό έργο; 

Τα Υποκείμενα του δείγματος της έρευνας, απαντώντας στην ερώτηση αν νιώθουν έτοιμοι να 
αναλάβουν εκπαιδευτικό έργο απάντησαν κατά 53% θετικά (ΝΑΙ) ενώ το 47% απάντησε αρνητικά
(ΟΧΙ). 

Στο συγκριμένο ερώτημα ζητήσαμε από τους φοιτητές να αιτιολογήσουν την απάντηση τους. Όσοι 
απάντησαν θετικά, αιτιολόγησαν την απάντηση τους στηριζόμενοι στην καλή προετοιμασία που 
είχαν κάνει αλλά και στην εξαιρετική καθοδήγηση και υποστήριξη που είχαν λάβει από τις 
υπεύθυνες καθηγήτριες. Αντίθετα, όσοι απάντησαν αρνητικά αιτιολόγησαν την απάντηση τους στο 
άγχος που τους είχε κυριεύσει αλλά και στο γεγονός ότι δεν είχαν ξαναβρεθεί ποτέ σε τάξη 
νωρίτερα. 
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Ποια μαθήματα του οδηγού σπουδών σας βοήθησαν στην πρακτική σας άσκηση;

Στην ερώτηση σχετικά με το ποια μαθήματα του οδηγού σπουδών βοήθησαν τους φοιτητές στην 
διεκπεραίωση της πρακτικής τους άσκησης οι απαντήσεις ήταν ποικίλες. Πολλές από τις 
απαντήσεις στράφηκαν στα θεωρητικά μαθήματα της πρακτικής άσκησης που πραγματοποιούνται 
στο Ζ΄ και Η΄ εξάμηνο. 

Στις απαντήσεις συμπεριλαμβάνονταν τα μαθήματα: Κινητική – Ρυθμική Αγωγή με το 25% των 
απαντήσεων, η Οργάνωση του Μαθησιακού Περιβάλλοντος στο νηπιαγωγείο με 18%, η 
Ολιστικότητα στην εκπαίδευση (θεωρία και πράξη) με 45%, οι Έννοιες των φυσικών επιστημών 
και η διδασκαλία τους με 12%.
Επίσης, οι Διδακτικές που πραγματοποιήθηκαν στα εξάμηνα Ε΄ και Στ΄ αναφέρθηκαν από όλους 
ανεξαιρέτως τους φοιτητές και για τον λόγο αυτό δεν αναφέρονται στο διάγραμμα.
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Είσαστε ευχαριστημένη/ος από τη συνεργασία σας με τους υπεύθυνους καθηγητές;

Τα υποκείμενα της έρευνας όταν κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση αν είναι ευχαριστημένοι 
από την συνεργασία τους με τους υπεύθυνους καθηγητές απάντησαν ως επί των πλείστων θετικά. 
Ένα μικρό αλλά όχι αμελητέο ποσοστό. Οι φοιτητές που απάντησαν θετικά αποτελούν το 75% σε 
αντίθεση με το 25% που απάντησε αρνητικά.

Ζητήσαμε από τους φοιτητές να αιτιολογήσουν την απάντηση τους αναφέροντας τυχόν 
προβλήματα που αντιμετώπισαν. Όσοι απάντησαν θετικά μιλούν για άψογη συνεργασία με τους 
υπεύθυνους καθηγητές, για άμεση ανταπόκριση όταν χρειαζόταν η βοήθεια τους και για πολύ 
στοχευμένες συμβουλές. Αντίθετα, όσοι απάντησαν αρνητικά αιτιολογούν την άποψη τους 
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Υπήρξαν προβλήματα με τη συνεργασία με το ζευγάρι σας;

Στην ερώτηση αν υπήρξαν προβλήματα σχετικά με την συνεργασία των ζευγαριών οι περισσότερε;
απαντήσεις ήταν αρνητικές. Το 93% απάντησε πως δεν υπήρξαν προβλήματα ενώ μόνο το 7% 
απάντησε θετικά.

Στην συγκεκριμένη ερώτηση ζητούσαμε από τους φοιτητές να αναφέρουν κάποια από τα 
προβλήματα που αντιμετώπισαν. Τα προβλήματα που αναφέρθηκαν ήταν δύο. Από τη μια κάποιοι 
φοιτητές δήλωσαν πως το ζευγάρι τους δεν ήταν συνεπές, γεγονός που προκαλούσε παρατηρήσεις 
από τις νηπιαγωγούς και συγκρούσεις μεταξύ τους. Από την άλλη, κάποιοι φοιτητές ανέφεραν πως 
υπήρχαν αντιπαραθέσεις σχετικά με το ποιες εβδομάδες θα αναλάβει έργο το κάθε άτομο. 
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Πώς θα θέλατε να γινόταν η πρακτική σας άσκηση; Καταθέστε τις απόψεις-προτάσεις σας.

Στη συνέχεια οι φοιτητές ρωτήθηκαν τι αλλαγές θα πρότειναν για την καλύτερη διεξαγωγή της 
πρακτικής άσκησης στο μέλλον. Η σημαντικότερη προτεινόμενη αλλαγή ήταν η διάθεση από τους 
καθηγητές του Πανεπιστημίου περισσότερου χρόνου συνεργασίας και ακολούθησαν η χορήγηση 
περισσότερων βοηθημάτων (βιβλία, παιδαγωγικό υλικό) για την υλοποίηση της άσκησης , η 
μεγαλύτερη επιδότηση από το Πανεπιστήμιο της αγοράς υλικών, καθώς και η αύξηση του χρόνου 
της πρακτικής άσκησης.
Ακόμα, μερικές προτάσεις για την πρακτική άσκηση ενός μελλοντικού νηπιαγωγού, για όλα τα έτη
σπουδών, οι φοιτητές απάντησαν ότι θα πρέπει: α) να έχει μεγαλύτερη χρονική διάρκεια (πάνω 
από 6 μήνες), β) να πραγματοποιείται σε ένα ολόκληρο εξάμηνο ή έτος κατά το οποίο δεν θα 
γίνονται μαθήματα στο Πανεπιστήμιο, γ) να διδάσκονται από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου 
δεξιότητες τις οποίες να μπορούν να αξιοποιήσουν, δ) να δίνονται κάποιες κατευθύνσεις για τη 
σχέση νηπιαγωγού και φοιτητή υπό τη μορφή οδηγιών και προς τους δύο, με τις οποίες θα 
προσδιορίζεται σε ποιο βαθμό μπορεί να παρεμβαίνει η νηπιαγωγός (νηπιαγωγείου κυρίως, αλλά 
και αποσπασμένη), ο τρόπος με τον οποίο θα «διορθώνει» ή θα τροποποιεί μια δραστηριότητα του 
φοιτητή και, ε) να προσφέρεται οικονομική βοήθεια για την αγορά υλικών απαραίτητων για την 
υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.
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3.5 Συμπεράσματα

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας κύριος σκοπός της Πρακτικής Άσκησης 
κατά τους φοιτητές πρέπει να είναι η εξοικείωση τους με τη σχολική τάξη, ώστε να είναι σε θέση 
να εμπλέκονται αποτελεσματικά στη σχολική εκπαιδευτική διαδικασία. Η εξοικείωση πρέπει να 
έχει την έννοια της κριτικής προσέγγισης που οδηγεί στην ανάλυση και τροποποίηση πτυχών της 
σχολικής πραγματικότητας και όχι στην έννοια της άκριτης προσαρμογής, που οδηγεί στην 
αναπαραγωγή και διατήρηση δεδομένων τρόπων παιδαγωγικής δράσης και δεν επιτρέπει τον 
πειραματισμό και την ανανέωση (Κοσσυβάκη, 2003). Η εξοικείωση αυτή υποβοηθείται αλλά είναι 
ευρύτερη από τη διδακτική τους κατάρτιση και την εφαρμογή των γνώσεων που αποκομίζουν από 
τις σπουδές τους στη σχολική πράξη. Είναι θετικό ότι οι φοιτητές διαπιστώνουν ότι η Πρακτική 
Άσκηση  συμβάλλοντας στην εξοικείωση τους με τη σχολική τάξη επιτυγχάνει τους σκοπούς της..

Οι φοιτητές εντόπισαν δυσαρμονία μεταξύ των πανεπιστημιακών μαθημάτων και της σχολικής 
πράξης. Η σύνδεση της θεωρίας με τη σχολική πράξη είναι από τα βασικά ζητήματα της 
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Ακόμα, είναι αναμενόμενο οι φοιτητές λόγω της απειρίας και του 
άγχους τους να επιζητούν τον εφοδιασμό τους από τα πανεπιστημιακά μαθήματα με άμεσα 
εφαρμόσιμες στο Νηπιαγωγείο ιδέες και πρακτικές. Δεν πρέπει όμως να ξεχνούν ότι ο σκοπός των 
σπουδών τους δεν είναι μόνο η κατάρτιση τους σε μεθόδους και πρακτικές διδασκαλίας, αλλά η 
ευρύτερη παιδαγωγική συγκρότηση που τους εξοπλίζει με σαφής γνώσεις για τους παράγοντες και 
τις συνθήκες αγωγής, τους τρόπους προσέγγισης της γνώσης και τους βοηθάει να αναπτύσσουν 
ιδέες και πρακτικές που ανανεώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι σαφές ότι όλοι οι 
διδάσκοντες θα πρέπει να μην ξεχνούν ότι απευθύνονται σε μελλοντικούς νηπιαγωγούς και να 
συνδέουν κατά το δυνατόν τα μαθήματα τους με θέματα της προσχολικής ηλικίας και αγωγής.

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η παραπάνω έρευνα, που αφορούσε την 
αξιολόγηση όλης της πρακτικής άσκησης των τελειοφοίτων φοιτητών, του ακαδημαϊκού έτους 
2017-2018, του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 
μας έδωσε κάποια χρήσιμα στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωσή της. 
Πιστεύουμε ότι η αξιολόγηση αυτή, καθώς και οι επόμενες που θα ακολουθήσουν, στο 
συγκεκριμένο Τμήμα, αλλά και σε άλλα Παιδαγωγικά Τμήματα, θα πρέπει να έχουν ως στόχο, όχι 
μόνον την αναβάθμιση της πρακτικής άσκησης, αλλά και όλου του προγράμματος σπουδών των 
μελλοντικών νηπιαγωγών.

Οι περισσότεροι φοιτητές πιστεύουν ότι πέτυχαν τους περισσότερους στόχους που έθεσαν για 
την πρακτική τους άσκηση και δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα κατά τη διάρκειά της, 
εκτός από τη συνεργασία με τους καθηγητές του Πανεπιστημίου, τη συνεργασία με το συμφοιτητή 
τους και το άγχος. Το πρόβλημα της συνεργασίας με τους καθηγητές έχει ήδη αρχίσει να λύνεται, 
δεδομένου ότι πλέον στην άσκηση του Τμήματος συμμετέχει μία ομάδα που αποτελείται από 
αρκετούς διδάσκοντες, αντί για ένα άτομο που είχε την ευθύνη αυτού του έργου μέχρι πρόσφατα. 

Η συνεργασία με το συμφοιτητή χρησιμεύει ως εξάσκηση για επόμενες συνεργασίες του 
φοιτητή κατά τη διάρκεια των σπουδών του, αλλά κυρίως μετά απ’ αυτή, γι’ αυτό καλό θα ήταν 
ενδεχομένως να δίνονται κάποιες σχετικές κατευθυντήριες γραμμές. Φυσικά η συνεργασία δεν 
είναι κάτι που επιτυγχάνεται ως δια μαγείας από τη μία στιγμή στην άλλη, αλλά ορισμένα 
παραδείγματα επιτυχημένης συνεργασίας και πιθανών τρόπων επίτευξής της θα μπορούσαν να 
υποδεικνύονται στους φοιτητές. Άλλωστε η αποτελεσματική συνεργασία, όχι μόνον μεταξύ των 
φοιτητών, αλλά κυρίως των φοιτητών με τους καθηγητές και τις νηπιαγωγούς, νηπιαγωγείου και 
Πανεπιστημίου, κρίνεται ενδεχομένως ως ο πλέον σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη των 

34



στόχων της πρακτικής άσκησης (προγραμματισμός και υλοποίηση των δραστηριοτήτων, 
αξιολόγηση κ.ά.).

Οι αλλαγές που πρότειναν οι φοιτητές για την καλύτερη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης στο 
μέλλον ήταν και πάλι, περισσότερη συνεργασία με τους καθηγητές του Πανεπιστημίου, επιπλέον 
βοηθήματα, καθώς και επιδότηση για την αγορά υλικών απαραίτητων για την υλοποίηση της 
άσκησης αυτής. Και αυτό το τελευταίο αίτημα έχει ήδη αρχίσει να ικανοποιείται, δεδομένου ότι το 
Τμήμα ανέλαβε ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα για την πρακτική άσκηση, το οποίο θα τεθεί σε
ισχύ σύντομα. Αξίζει να αναφερθεί ότι, όπως ήταν φυσικό, παρόμοιες με τις παραπάνω προτάσεις 
έκαναν οι φοιτητές όταν ρωτήθηκαν πώς φαντάζονται την «ιδανική» πρακτική άσκηση.

Οι φοιτητές που θεωρούσαν ότι είχαν υψηλό βαθμό υποστήριξης από τους καθηγητές και τις 
νηπιαγωγούς, τις αποσπασμένες και του Πανεπιστημίου, είχαν, όπως ήταν αναμενόμενο, 
περισσότερη και καλύτερη συνεργασία με αυτούς. Επίσης, καλύτερη συνεργασία με τους 
καθηγητές, τις νηπιαγωγούς και των δύο κατηγοριών και το συμφοιτητή τους με τον οποίο 
πραγματοποιούσαν από κοινού την άσκηση, είχαν οι φοιτητές με υψηλό βαθμό εκπλήρωσης των 
στόχων της πρακτικής άσκησης. Όπως είναι γνωστό, τα οφέλη της καλής συνεργασίας είναι 
πολλαπλά, όχι μόνον για τους φοιτητές, αλλά και για τα παιδιά τα οποία διδάσκουν. Αντίθετα, 
όπως ήταν φυσικό, οι φοιτητές που αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα στην πρακτική τους άσκηση
είχαν ελλιπή συνεργασία, κυρίως με τις νηπιαγωγούς και των δύο κατηγοριών.

Οι παραπάνω φοιτητές είχαν ακόμα περισσότερο χρόνο για τον προγραμματισμό και την 
προετοιμασία των δραστηριοτήτων τους, λιγότερο άγχος και καλύτερη επιβολή της πειθαρχίας 
μέσα στην τάξη. Σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι ενδεχομένως η 
εμφάνιση ή μη προβλημάτων κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, όπως η επιβολή της 
πειθαρχίας,  έχει κυρίως σχέση με το τι κάνει ο φοιτητής πριν από την έναρξή της και λιγότερο 
κατά τη διάρκειά της -η προετοιμασία της δηλαδή θεωρείται πολύ σημαντική. Τέλος, οι 
μελλοντικές αλλαγές στην πρακτική άσκηση που πρότειναν πολλοί από τους συγκεκριμένους 
φοιτητές, ήταν η αύξηση του χρόνου άσκησης αλλά και του χρόνου συνεργασίας με τους 
καθηγητές.
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