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Β.4.4. Κανονισμός για τη διενέργεια της ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ των φοιτητών/τριών σε σχολεία
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Διδακτική Άσκηση προσφέρεται από το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Κρήτης και απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές / τις φοιτήτριες που διανύουν το
τέταρτο έτος των σπουδών τους στη Φιλοσοφική Σχολή, δηλαδή φοιτούν στα Τμήματα Φιλολογίας,
Ιστορίας & Αρχαιολογίας και Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών.
Η Διδακτική Άσκηση είναι οργανωμένη σε δύο βασικά σκέλη: στην προετοιμασία των ασκούμενων
φοιτητών στο Πανεπιστήμιο και στην Άσκησή τους εντός του σχολείου.
Ενέργειες που γίνονται στο Πανεπιστήμιο από τα μέλη ΕΔΙΠ του Τμήματος με την Επιστημονική
ευθύνη της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ελένης Κατσαρού:
•

•

•

Επικοινωνία με τα σχολεία: Στο πλαίσιο της Διδακτικής Άσκησης συνεργάζονται σχολεία
όχι μόνο από το νομό Ρεθύμνου, αλλά και από το Ηράκλειο και τα Χανιά.
Αρχικά αποστέλλεται στα σχολεία επιστολή, η οποία ενημερώνει τους φιλολόγους για τη
διαδικασία της Διδακτικής Άσκησης και καλεί τους εκπαιδευτικούς να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον για την εθελοντική συμμετοχή τους στη διαδικασία. Στη Διδακτική Άσκηση
γίνονται δεκτοί να συμμετάσχουν όλοι οι φιλόλογοι που εκδηλώνουν κάθε φορά
ενδιαφέρον (δε γίνεται επιλογή).
Επιλογή Φοιτητών: Αφού συγκεντρωθεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται
να αναλάβουν ως μέντορες την άσκηση φοιτητών, γίνεται η επιλογή των φοιτητών που θα
συμμετέχουν στη Διδακτική Άσκηση.
Κριτήρια για την επιλογή των φοιτητών:
α) η επιτυχία τους στο προαπαιτούμενο μάθημα της Διδακτικής Μεθοδολογίας,
β) ο αριθμός των μαθημάτων που τους απομένουν για τη λήψη του πτυχίου. Κάθε
εξάμηνο καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να επιλεγούν όλοι οι φοιτητές που τους
απομένουν μαθήματα αντίστοιχα με 40 ECTS και ενδέχεται να πάρουν πτυχίο κατά τη λήξη
του εξαμήνου.
Σημαντικό κριτήριο για την τοποθέτησή τους αποτελεί και η προσωπική επιθυμία που
εκφράζουν για τον νομό στον οποίο επιθυμούν να τοποθετηθούν, σε ειδική ηλεκτρονική
πλατφόρμα που αναρτάται γι’ αυτό το σκοπό.
Θεωρητική Κατάρτιση: Η θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο έχει τρία
σκέλη: α) εισαγωγική θεωρητική κατάρτιση, β) υποστήριξη στη διαμόρφωση των σχεδίων
διδασκαλίας των φοιτητών, γ) μαθήματα παιδαγωγικής ανατροφοδότησης.
Α) Πριν από την έλευσή τους στα σχολεία, οι φοιτητές/-τριες παρακολουθούν εισαγωγικά
μαθήματα, στα οποία λαμβάνουν την απαιτούμενη θεωρητική κατάρτιση (εισαγωγική
παιδαγωγική κατάρτιση), προκειμένου να ανταποκριθούν καλύτερα στις δράσεις της
Διδακτικής Άσκησης. Στις παραδόσεις αυτές τίθενται επίσης α) οι άξονες της συμμετοχής
στο σχολικό περιβάλλον, που βασίζονται στην αρχή της συνεργατικότητας, της ευπρέπειας
και της συνέπειας, β) οι άξονες της παρατήρησης διδασκαλιών φιλολογικών μαθημάτων,
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τις οποίες καλούνται να περιγράψουν διακρίνοντας τις φάσεις της διδασκαλίας, τους
στόχους, τις μεθόδους, τα μέσα διδασκαλίας και τις αρχές που τα διέπουν και γ) οι άξονες
για την εκπόνηση σχεδίου διδασκαλίας, με παρουσίαση σχεδίων στα μαθήματα των
Αρχαίων Ελληνικών, της Ιστορίας, της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας. Τα
μαθήματα θεωρητικής κατάρτισης συνεχίζονται καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου, όπως
παρουσιάζεται πιο κάτω.
Β) Όταν οι φοιτητές πάνε στα σχολεία, αποφασίσουν ποιο/α μάθημα/τα θα διδάξουν κι
επιλέξουν τον μέντορά τους (φιλόλογο που θα τους παρακολουθεί) χωρίζονται σε ομάδες,
ανάλογα με τα μαθήματα που επιθυμούν να διδάξουν. Όσοι επιθυμούν να διδάξουν
Αρχαία Ελληνικά και Έκθεση ή Γλώσσα εντάσσονται στις ομάδες της επόπτριας (μέλους
ΕΔΙΠ του Τμήματος) που έχει ειδικευτεί στο συγκεκριμένο τομέα και όσοι επιθυμούν Νέα
Ελληνικά ή Ιστορία εντάσσονται στις ομάδες της επόπτριας του συγκεκριμένου
προσανατολισμού.
Εκπόνηση Σχεδίων Διδασκαλίας: Για την εκπόνηση των Σχεδίων Διδασκαλίας που θα
υλοποιήσουν οι φοιτητές/τριες, αλλά και για την επίλυση των αποριών που σχετίζονται με
τη Διδακτική Άσκηση πραγματοποιούνται τρεις συναντήσεις ομάδων φοιτητών με τις
επόπτριες, μέλη ΕΔΙΠ του Τμήματος, περίπου μια συνάντηση ανά 15 ημέρες. Σε αυτές
παίρνουν κατευθυντήριες γραμμές για την εκπόνηση του σχεδίου διδασκαλίας, τους
επιλύονται απορίες που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο που θα διδάξουν και
ανταλλάσσουν μεταξύ τους απόψεις πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία
των συγκεκριμένων μαθημάτων.
Γ) Μαθήματα Παιδαγωγικής Ανατροφοδότησης: Στο μέσο του εξαμήνου, αφού οι
ασκούμενοι έχουν εξοικειωθεί με τις παιδαγωγικές διαδικασίες και πρακτικές του
σχολείου, παρακολουθούν μαθήματα Παιδαγωγικής Ανατροφοδότησης πάλι από μέλος
ΕΔΙΠ του Τμήματος. Στα μαθήματα αυτά περιγράφουν τις εμπειρίες τους στο σχολείο,
λαμβάνουν απαντήσεις για ζητήματα που προκύπτουν και εξηγήσεις για τις
ακολουθούμενες από το σχολείο παιδαγωγικές πρακτικές. Επιδιώκεται εκτεταμένη
συζήτηση και ανατροφοδότηση για όλα τα παιδαγωγικά φαινόμενα που παρατήρησαν στο
σχολείο.
Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να κάνουν μέχρι τρεις απουσίες στα θεωρητικά μαθήματα της
Διδακτικής Άσκησης. Αν κάποιος ξεπεράσει αυτό τον αριθμό απουσιών, κόβεται και
επαναλαμβάνει την Άσκηση το επόμενο εξάμηνο από την αρχή.
•

Παράλληλα γίνεται ενημέρωση των σχολείων για τον αριθμό και τα ονόματα των
φοιτητών που θα φιλοξενήσουν. Αποστέλλεται έγγραφο το οποίο ενημερώνει τα σχολεία
για τον αριθμό και τα ονόματα των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν σε αυτά τη
Διδακτική τους Άσκηση. Εντωμεταξύ έχει φτάσει στο Πανεπιστήμιο και η έγκριση
διενέργειας της Διδακτικής Άσκησης από το Υπουργείο και αποστέλλεται κι αυτή στα
σχολεία.
Δράσεις που γίνονται στα συνεργαζόμενα σχολεία:
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•

•

Έλευση Φοιτητών στα σχολεία – Επιλογή μέντορα: Οι φοιτήτριες / φοιτητές
παρουσιάζονται στα σχολεία και ανάλογα με τα μαθήματα που ενδιαφέρονται να διδάξουν
επιλέγουν έναν μέντορα (φιλόλογο του σχολείου) που τα διδάσκει.
Οι Δραστηριότητες των φοιτητών στα σχολεία: Οι φοιτητές έχουν 72 ώρες υποχρεωτικής
παρουσίας στα σχολεία, που καταγράφονται σε ένα ημερολόγιο, η φόρμα του οποίου είναι
αναρτημένη στο students’ web, από το οποίο την εκτυπώνουν. Για κάθε ώρα απασχόλησης
του φοιτητή στο σχολείο υπογράφει στο ημερολόγιο ο υπεύθυνος για κάθε δραστηριότητα
από την πλευρά του σχολείου. Από αυτές τις 72 ώρες, οι 10 τουλάχιστον αφιερώνονται σε
παρακολουθήσεις διδασκαλιών φιλολογικών μαθημάτων, οι δύο ώρες είναι οι ώρες που
θα διδάξουν και τις 60 εναπομείνασες ώρες τις αφιερώνουν, κατόπιν συνεννοήσεως με το
διευθυντή είτε σε γραμματειακή υποστήριξη είτε σε παρακολουθήσεις διδασκαλιών ή στη
συμμετοχή τους σε άλλες δράσεις του σχολείου, όπως είναι οι σχολικές εορτές, οι
εκδρομές, η έκδοση ενός σχολικού εντύπου, κτλ.
Η Αξιολόγηση των ασκούμενων φοιτητών/τριών - Δημιουργία Πορτφόλιο: Η αξιολόγηση
των ασκούμενων φοιτητών/τριών γίνεται μέσω φακέλου υλικού (πορτφόλιο) που
παραδίδουν στις επόπτριες (μέλη ΕΔΙΠ του Τμήματος) στο τέλος του εξαμήνου και
βαθμολογείται.
Το πορτφόλιο που καταθέτουν οι ασκούμενοι/-ες περιέχει:
Περιεχόμενα, Σύντομη Εισαγωγή, Περιγραφή δέκα διδασκαλιών που παρακολουθήθηκαν
(με βάση τους άξονες παρατήρησης που διδάχτηκαν) και τα σχέδια Διδασκαλίας των
Διδασκαλιών τους. Τα σχέδια περιέχουν Διδακτικούς Στόχους, Μορφές Διδασκαλίας,
Διδακτικές Μεθόδους, Διδακτικά Μέσα και Περιγραφή της Πορείας Διδασκαλίας
(Αφόρμηση, Παρουσίαση νέας γνώσης, Επεξεργασία, Ανακεφαλαίωση, Αξιολόγηση). Το
πορτφόλιο περιλαμβάνει επίσης εκτυπωμένο το υποστηρικτικό διδακτικό υλικό που
χρησιμοποίησαν οι ασκούμενοι κατά τις διδασκαλίες που πραγματοποίησαν και το
ημερολόγιο των παρουσιών τους στο σχολείο. Τέλος περιλαμβάνει τις αξιολογικές εκθέσεις
των μεντόρων – φιλολόγων που παρακολούθησαν τις διδασκαλίες τους, την αυτόαξιολόγησή τους για τις διδασκαλίες τους, όπως και την αξιολογική έκθεση του Διευθυντή
της σχολικής μονάδας για την εν γένει παρουσία τους σε αυτήν.
Το πορτφόλιο παραδίδεται από κάθε ασκούμενο φοιτητή/τρια εντός 15 ημερών από τη
λήξη της Άσκησης στην επόπτρια που τον/την είχε αναλάβει και βαθμολογείται εντός 10
ημερών.
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