
Ενδεικτικό κείμενο συμφωνίας συνεργασίας ΑΕΙ-Π&ΠΣ 

για θέματα πρακτικής άσκησης φοιτητών 

 

Ι. Υποχρεώσεις του σχολείου και ο ρόλος των υπηρετούντων εκπαιδευτικών 

Το σχολείο αναλαμβάνει την υποχρέωση να:  

Α. ορίσει έναν εκπαιδευτικό ως σύνδεσμο με το ΑΕΙ σε θέματα πρακτικής άσκησης 

Οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του συνδέσμου-εκπαιδευτικού περιλαμβάνουν: 

Α1. Την υποδοχή και ενημέρωση των νέων φοιτητών 

Α2. Τη σύνταξη σε συνεργασία με τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης από την πλευρά του ΑΕΙ του 

ετήσιου προγράμματος της πρακτικής άσκησης, στο οποίο θα περιγράφονται με σαφήνεια οι στόχοι 

και οι μορφές πρακτικής άσκησης (παρακολουθήσεις μαθημάτων στην τάξη και δειγματικές 

διδασκαλίες, συμμετοχή σε σχολικές δραστηριότητες, σεμινάρια συμβουλευτικής, αυτοδύναμες 

διδασκαλίες κλπ), τη διάρκειά της, το χρονοδιάγραμμα της πρακτικής άσκησης, τον αριθμό και το 

πρόγραμμα των ασκούμενων φοιτητών  

Α3. Την εποπτεία της πιστής εφαρμογής του προγράμματος και την παρακολούθησή του από τους 

φοιτητές 

Α4. Τη διαμόρφωση κλίματος συνεργασίας και συναντίληψης και τη στήριξη του έργου των φοιτητών 

Α5. Τη δημιουργία και αξιοποίηση συστήματος διασφάλισης και διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας 

της παρεχόμενης πρακτικής άσκησης 

Β. εξασφαλίσει τον απαιτούμενο αριθμό έμπειρων εκπαιδευτικών οι οποίοι θα εποπτεύσουν την πρακτική 

άσκηση των φοιτητών, στηρίζοντας και θα ενθαρρύνοντάς τους, και θα την αξιολογούν και θα ενημερώνουν 

τον υπεύθυνο της πρακτικής άσκησης του Τμήματος/Σχολής ΑΕΙ 

Γ. διαθέσει έμπειρους προσοντούχους εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία θεωρητικών ενοτήτων μαθημάτων 

που θα σχετίζονται με την πρακτική άσκηση, εφόσον αυτό ζητηθεί από το Τμήμα/Σχολή. Στην περίπτωση αυτή 

καταβάλλεται συμπεφωνημένη αποζημίωση από τον ΕΛΚΕ στους διδάσκοντες 

Δ. διαθέσει τον απαραίτητο για την πρακτική άσκηση εξοπλισμό 

Ε. υποβάλει συνοπτική έκθεση στο τέλος του σχολικού έτους για την ποιότητα της πρακτικής άσκησης 

 

  



ΙΙ. Υποχρεώσεις της Σχολής/Τμήματος και ο ρόλος των διδασκόντων 

Η Σχολή αναλαμβάνει την υποχρέωση να: 

Α. ορίσει ένα μέλος ΔΕΠ ή άλλον διδάσκοντα ως σύνδεσμο με τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης του Π ή ΠΣ . 

Οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του συνδέσμου-μέλους ΔΕΠ περιλαμβάνουν  

Α1. τη σύνταξη σε συνεργασία με τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης από την πλευρά του Π/ΠΣ του 

ετήσιου προγράμματος της πρακτικής άσκησης στο οποίο θα περιγράφονται με σαφήνεια οι στόχοι 

και οι μορφές πρακτικής άσκησης (παρακολουθήσεις μαθημάτων στην τάξη και δειγματικές 

διδασκαλίες, συμμετοχή σε σχολικές δραστηριότητες, σεμινάρια συμβουλευτικής, αυτοδύναμες 

διδασκαλίες κλπ), τη διάρκειά της, το χρονοδιάγραμμα της πρακτικής άσκησης, τον αριθμό και το 

πρόγραμμα των ασκούμενων φοιτητών  

Α2. την εποπτεία της πιστής εφαρμογής του προγράμματος και την παροχή εκπαιδευτικής συνδρομής 

στο έργο των εκπαιδευτικών-μεντόρων του σχολείου στην οποία περιλαμβάνεται και η διάθεση 

συνεργατών του (π.χ. αποσπασμένων εκπαιδευτικών, υποψήφιων διδακτόρων, μεταπτυχιακών 

φοιτητών κλπ) προς υποβοήθηση του έργου της πρακτικής άσκησης 

Α3. τη διαμόρφωση κλίματος συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς που στηρίζεται στον αμοιβαίο 

σεβασμό, την αναγνώριση των διακριτών ρόλων και των διαφορετικών εκπαιδευτικών 

προτεραιοτήτων 

Α4. τη συμμετοχή του στις διαδικασίες διασφάλισης και διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας της 

πρακτικής άσκησης 

Β. επιμορφώσει, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο οι εμπλεκόμενοι και από τις δύο πλευρές, τους 

εκπαιδευτικούς των Π&ΠΣ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και να τους παράσχει οποιαδήποτε 

εκπαιδευτική βοήθεια της ζητηθεί κατά τη διεκπεραίωσή του 

Γ. συνεργάζεται σε θέματα εκπαιδευτικής έρευνας που αφορούν την πρακτική άσκηση 

Δ. προετοιμάζει κατάλληλα τους φοιτητές και να τους ενημερώνει για τις συνθήκες και τους κανόνες της 

σχολικής ζωής 

Ε. ανταποκρίνεται με αμεσότητα και να αντιμετωπίζει προβλήματα που τυχόν προκύψουν  

ΣΤ. λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις υποδείξεις του Π/ΠΣ που αφορούν τη λειτουργία της πρακτικής άσκησης  

Ζ. καταβάλει συμπεφωνημένη αποζημίωση μέσω του ΕΛΚΕ στους εκπαιδευτικούς που παρέχουν διδακτικό 

έργο στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης 

Η. χορηγεί βεβαίωση συμμετοχής του εκπαιδευτικού στο πρόγραμμα 

Θ. ενημερώνει το ΕΠΕΣ για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος  


