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Αγαπητοί φοιτητές, 

Μετά και την ενημέρωση της Παρασκευής, 15/5, τα δεδομένα για την Πρακτική Άσκηση, τα 
οποία συζητήσαμε εκτενώς και στην ενημέρωση, έχουν ως εξής:  

Η  Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) ξεκίνησε στις 11/5. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να 
αρχίσετε αργότερα, σε συμφωνία πάντα με το πλαίσιό σας.  Θα πρέπει να ξέρετε ότι όσοι 
ξεκινήσουν τώρα και είναι με ΟΑΕΔ, θα πρέπει να αρχίζουν την 1η κάθε μήνα (1η Ιουνίου, 1η 
Ιουλίου, κλπ). Για όσους ξεκινήσουν με ΕΠΑνΕΚ δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό σημείο 
έναρξης.  

Όσοι είχαν αρχίσει την ΠΑ την 1η Οκτωβρίου και σταμάτησαν την 10η Μαρτίου δεν είναι 
υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τον υπόλοιπο χρόνο μέχρι την 31η Μαρτίου. Αν δεν τον 
συμπληρώσουν, θα πρέπει να καταθέσουν, μαζί με το βιβλίο της ΠΑ, μια εργασία. Οδηγίες 
γι αυτή την εργασία δίνονται στην επόμενη σελίδα.                                                                       
Αν, σε συμφωνία με το πλαίσιό τους πάντα, αποφασίσουν να συμπληρώσουν την ΠΑ, θα 
πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική σύμβαση.  

Όλοι οι υπόλοιποι φοιτητές θα διεξάγουν κανονικά την εξάμηνη ΠΑ.  Κάποιοι λίγοι φοιτητές 
που άρχισαν την ΠΑ την 1η Νοέμβρη και κάποιος που την άρχισε την 1η Ιανουαρίου θα 
πρέπει επίσης να υποβάλουν τροποποιητική σύμβαση. Τόσο η τροποποιητική σύμβαση, 
όσο και η νέα σύμβαση, γι αυτούς που αρχίζουν τώρα, βρίσκονται στη σελίδα της ΠΑ στο e-
class. 

Οι παραπάνω πληροφορίες θα αναρτηθούν εντός της ημέρας, Κυριακής, 17/5, και στη 
σελίδα της ΠΑ στο e-class. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Επιλέξτε ένα από τα περιστατικά της ΠΑ που πραγματοποιήσατε και γράψτε μία κλινική 
αναφορά.  Ιδανικά, επιλέξτε ένα περιστατικό για το οποίο έχετε την πιο ολοκληρωμένη 
εικόνα και το οποίο βρίσκετε ενδιαφέρον. 
 
Στην αναφορά σας να συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω πληροφορίες: 
 
Τίτλος: Να δώσετε τίτλο για την περιστατικό που αναλύετε.  
Εισαγωγή: Να εισάγετε βασικές πληροφορίες, με συγκεκριμένη βιβλιογραφία, που είναι 
σχετικές με το περιστατικό που αναλύετε (γενικά συμπτώματα, χαρακτηριστικά 
επικοινωνίας, διαθέσιμες θεραπευτικές προσεγγίσεις κλπ.). 
Διάγνωση: Να παραθέσετε την αξιολόγηση, τα βασικά κλινικά ευρήματα, την διάγνωση, και 
αναλύστε τους επιμέρους τομείς που εξετάστηκαν και βοήθησαν στη διάγνωση.  
Θεραπευτικό πρόγραμμα: (α) Να περιγράψετε το θεραπευτικό πλάνο, τη στοχοθέτηση, και 
τη συλλογιστική για το θεραπευτικό πρόγραμμα, (β) Να περιγράψετε θεραπευτικές 
δραστηριότητες, συγκεκριμένες για κάθε στόχο. 
Αποτελεσματικότητα Θεραπευτικού Προγράμματος: Να αναφέρετε αποτελέσματα 
επαναξιολόγησης και συγκεκριμένα αποτελέσματα σε επιμέρους στόχους του 
θεραπευτικού προγράμματος.   
Συζήτηση: Να συμπεριλάβετε γενική συζήτηση και παρατηρήσεις για το περιστατικό που 
αναλύσατε. Συζητήστε βάσει βιβλιογραφίας τα αποτελέσματά σας και αναφέρετε τυχόν 
βήματα που θα θέλατε να ακολουθήσετε στο μέλλον ή αλλαγές του θεραπευτικού πλάνου, 
αν αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί. 
Βιβλιογραφία: Να αναφέρετε τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήσατε. 
 

Η έκταση της εργασίας/αναφοράς να είναι γύρω στις 3000 λέξεις. 

 

 

 


