Πρακτικές Ασκήσεις ∆ιδασκαλίας (ΠΑ∆)
Το «Σύστηµα Πρακτικής Άσκησης ∆ιδασκαλίας» της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
αποτελεί επί σειρά ετών µια πρωτοπορία στην ελληνική εκπαιδευτική
κοινότητα, καθώς συνιστά ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα παιδαγωγικής
κατάρτισης µε εξάσκηση σε ασφαλές και ελεγχόµενο περιβάλλον αρχικά και σε
πραγµατικές συνθήκες, σε επιλεγµένα σχολεία, στη συνέχεια.

Περιγραφή Συστήµατος ΠΑ∆
Το σύστηµα Πρακτικής Άσκησης ∆ιδασκαλίας είναι ένα οργανωµένο
πλέγµα εφαρµοσµένων δραστηριοτήτων, που συµβάλλουν στην ολοκλήρωση
της

κατάρτισης

των

σπουδαστών/στριών

των

Τµηµάτων

και

των

Προγραµµάτων Παιδαγωγικής Κατάρτισης και Επιµόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Η Πρακτική Άσκηση ∆ιδασκαλίας (ΠΑ∆) αποβλέπει στην ενσωµάτωση της
θεωρίας στην πράξη, καταδεικνύοντας ότι η διδασκαλία είναι ενιαία, ανοιχτή, µη
τυποποιηµένη διαδικασία, η οποία όµως έχει ανάγκη από προγραµµατισµό,
σχεδιασµό και προετοιµασία, αρχικά σε ασφαλές και ελεγχόµενο περιβάλλον
(Εργαστήρια ΠΑ∆), και στη συνέχεια σε πραγµατικές συνθήκες (Σχολικές
Μονάδες).
Οι επιµέρους δραστηριότητες του συστήµατος ΠΑ∆ εντάσσονται σε
σειριακή

κλίµακα διαβαθµισµένης δυσκολίας, σε δύο είδη, την Εσωτερική

Πρακτική

Άσκηση

∆ιδασκαλίας

(πραγµατοποίηση

και

παρακολούθηση

Μικροδιδασκαλιών και Προκαταρκτικών ∆ιδασκαλιών) και την Εξωτερική
Πρακτική Άσκηση ∆ιδασκαλίας (πραγµατοποίηση Τελικής και Πτυχιακής
∆ιδασκαλίας

σε

Σχολική

Μονάδα

εκπαιδευτικών της Σχολικής Μονάδας) :

και

παρακολούθηση

διδασκαλιών

¾ Η «Μικροδιδασκαλία» είναι µια σύντοµη διδασκαλία (15 λεπτών) που γίνεται
στα Εργαστήρια ΠΑ∆ σε προσοµοιωτικές συνθήκες. Η διδασκαλία
µαγνητοσκοπείται και προβάλλεται, ώστε ο ασκούµενος να έχει την ευκαιρία
αφενός της αυτοαξιολόγησης, αφετέρου της ετεροαξιολόγησης από τον
επόπτη και τους συνασκούµενους σπουδαστές. Η συνολική διάρκεια όλων
των δραστηριοτήτων µιας µικροδιδασκαλίας είναι µία διδακτική ώρα.

¾ Η Προκαταρκτική ∆ιδασκαλία αποτελεί µία 30λεπτη διδασκαλία που
πραγµατοποιείται στα Εργαστήρια ΠΑ∆ µε τους ίδιους όρους, εκτός της
µαγνητοσκόπησης και της παρακολούθησής της.
¾ Η

Τελική

και

η

Πτυχιακή

∆ιδασκαλία

πραγµατοποιούνται

στις

συνεργαζόµενες µε την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σχολικές Μονάδες, σε πραγµατικές
συνθήκες (µέσα στη σχολική τάξη), στις οποίες ο ασκούµενος αντικαθιστά
τον

καθηγητή

τάξης

στο

µάθηµα

της

ηµέρας,

κατόπιν

σχετικού

προγραµµατισµού.
Συνολικά το προτεινόµενο πλαίσιο διδασκαλίας στοχεύει να οδηγήσει τους
σπουδαστές να δοµούν µαθησιακά περιβάλλοντα στα οποία θα παράγεται
αυθεντική µάθηση.

