


 Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ και κριτιρια επιλογισ 

 για  το μάκθμα ΠΑ0801 

 Π.Α. ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ ΕΣΠΑ 
◦ Ώρεσ Π.Α. και δραςτθριότθτεσ φοιτθτϊν/τριϊν 

◦ Ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα Π.Α.  

 Π.Α. εκτόσ του Προγράμματοσ ΕΣΠΑ 
◦ Ώρεσ Π.Α. και δραςτθριότθτεσ φοιτθτϊν/τριϊν 

◦ Ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα Π.Α.  

 Τελικι εργαςία (Bericht) (με ι χωρίσ ΕΣΠΑ) 

 Βεβαιϊςεισ Π.Α. (με ι χωρίσ ΕΣΠΑ) 
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 72 κζςεισ Π.Α. 
◦ 65 κζςεισ ςε φ/φ που εξετάςτθκαν επιτυχϊσ ςτθ ΔΙΔ ΙΙΙ το τρζχον 

ακαδθμαϊκό ζτοσ και φ/φ ERASMUS + (90%) 
◦ 7 κζςεισ ςε φ/φ προθγοφμενων ετϊν (10%) 

 

 Αιτιςεισ μζχρι τζλθ Νοεμβρίου του Χ.Ε. του ακαδθμαϊκοφ 
ζτουσ  κατά το οποίο επικυμεί κάποιοσ/α φοιτθτισ/τρια 
να ςυμμετάςχει ςτθν Π.Α. ςτο Γραφείο Π.Α. του Τμιματοσ 
(βλ. και ςτο http://www.del.auth.gr/index.php/el/dhloseis-
aithseis/aithseis). 

 
 Η ςυμμετοχι ςτο μάκθμα ΠΑ0801 αποτελεί προχπόκεςθ  

για τθ ςυμμετοχι ςτθν Π.Α. ςε εκπαιδευτικά ιδρφματα  
με ι χωρίσ ΕΣΠΑ. 
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 Κατά 40%: ο μ.ό. βαθμολογίασ του/τθσ φ/φ ςτα 
μακιματα μζχρι και τθν εξεταςτικι περίοδο του 
Σεπτεμβρίου του εκάςτοτε προθγοφμενου 
ακαδθμαϊκοφ ζτουσ. 

 Κατά 30%: ο μ.ό. βακμολογίασ του/τθσ φ/φ ςτα 
μαθήματα:  
◦ Διδακτικι Ι και ΙΙ 

◦ Γερμανικι γλϊςςα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV 

 Κατά 30%: θ βακμολογία του/τθσ φ/φ ςτο μάκθμα  

    Διδακτική ΙΙΙ (MT). 
Βλζπε και http://daf-praktikum.del.auth.gr/index.php/ 

ekpaidefsi/microdidaskalies-praktikh-askhsh 
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Η διαδικαςία 2θσ επιλογισ των επιλαχόντων από τισ 

λίςτεσ όςων ζχουν κάνει αίτθςθ πραγματοποιείται ςτισ 

εξισ περιπτϊςεισ: 
1. Σε περίπτωςθ που φοιτθτισ/τρια υπζβαλε αίτθςθ και, παρότι 

επελζγθ, δεν ςυμμετζχει ςτθν Π.Α., θ κζςθ του καταλαμβάνεται 
από τον/τθν αμζςωσ επόμενο/η ενδιαφερόμενο/θ από τθ λίςτα 
των επιλαχόντων υποψθφίων τθσ ίδιασ κατθγορίασ που ζχουν 
κάνει αίτθςθ. 

2. Σε περίπτωςθ που δεν καλυφκοφν οι κζςεισ των παραπάνω 
ομάδων, του 90% ι του 10%, τότε κατά τθ διαδικαςία τθσ 2θσ  
επιλογισ, δίνονται οι κζςεισ που δεν ζχουν καταλθφκεί ςτουσ 
πρϊτουσ επιλαχόντεσ τθσ άλλησ κατθγορίασ. 

Σε περίπτωςη ιςοβαθμίασ του μζςου όρου που προκφπτει από τα 

παραπάνω (τρία) κριτιρια για τθν τελευταία διακζςιμθ κζςθ ανά 

Κατθγορία  (90% ι 10%), γίνεται κλήρωςη. 
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 Δικαιοφνται να ςυμμετάςχουν φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ του 
μακιματοσ ΠΑ0801 από το 8ο μζχρι και το 12ο εξάμθνο (με 
αςφάλιςθ ατομικι ι από τουσ γονείσ) 

 Για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2016/17 επιδοτοφνται 25 θζςεισ 
Π.Α. 

 Αμοιβι: 250 ευρώ ςυνολικά (για 8 εβδομάδεσ) 

 Κριτιρια επιλογισ για ςυμμετοχι ςτο ΕΣΠΑ: αλγόριθμοσ 
ανταποδοτικών υποτροφιών 

 Αίτθςθ ςε ομάδεσ των 3 που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν 
ςτο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ςτο Γραφείο Π.Α.  και ςτο 
http://www.del.auth.gr/lessons/ESPA/Aitisi_Dilosi_foit_gia_PA_2
016-17-me_ESPA.docx 
 

6 

http://www.del.auth.gr/lessons/ESPA/Aitisi_Dilosi_foit_gia_PA_2016-17-me_ESPA.docx
http://www.del.auth.gr/lessons/ESPA/Aitisi_Dilosi_foit_gia_PA_2016-17-me_ESPA.docx
http://www.del.auth.gr/lessons/ESPA/Aitisi_Dilosi_foit_gia_PA_2016-17-me_ESPA.docx
http://www.del.auth.gr/lessons/ESPA/Aitisi_Dilosi_foit_gia_PA_2016-17-me_ESPA.docx
http://www.del.auth.gr/lessons/ESPA/Aitisi_Dilosi_foit_gia_PA_2016-17-me_ESPA.docx
http://www.del.auth.gr/lessons/ESPA/Aitisi_Dilosi_foit_gia_PA_2016-17-me_ESPA.docx


Η Πρακτικι Άςκθςθ (Π.Α.) των φοιτθτϊν/τριϊν 

του Τμιματοσ, διάρκειασ δφο μηνών, 

πραγματοποιείται ςε ζνα εκπαιδευτικό ίδρυμα, 

ςε δφο περιόδουσ τεςςάρων εβδομάδων, μία 

πριν και μία μετά τισ διακοπζσ του Πάςχα. 
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Οι φοιτθτζσ/τριεσ ςε ομάδεσ των 3 ατόμων οφείλουν ςε 
κάκε κφκλο Π.Α., διάρκειασ τεςςάρων εβδομάδων:  
να ςυμπληρώςουν ςυνολικά 60 ώρεσ (κατ’ ελάχιςτον) 
Π.Α. 
 
 δθλαδι να βρίςκονται επιβεβαιωμζνα τουλάχιςτον  
 15 ώρεσ/εβδομάδα ςτο εκπαιδευτικό ίδρυμα για: 
◦ παρατιρθςθ και  
◦ διδαςκαλία μακιματοσ 
◦ εξοικείωςθ με το εκπαιδευτικό ίδρυμα 
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Υποχρεωτικζσ δράςεισ των αςκοφμενων 
ανά κφκλο Π.Α. (ΕΣΠΑ 3) 
 
Κάθε αςκοφμενοσ/η πρζπει μζςα ςτισ 60 ϊρεσ (κατ’ 
ελάχιςτον) Π.Α.:  
• να ζχει παρατηρήςει τουλάχιςτον 11-12 ώρεσ μάθημα πριν 

διδάξει ο/θ ίδιοσ/α 
• να διδάξει –ςε ςυνεννόθςθ με τον/τθν επόπτθ/επόπτρια 

κακθγθτι/τρια– τουλάχιςτον μία διδακτική ώρα (45 λεπτϊν), 
(δθλ. απαιτοφνται 3 ώρεσ για να διδάξουν  όλοι/εσ οι φ/φ τθσ 
ομάδασ) 

• να παρατηρήςει κατόπιν τουλάχιςτον 1-2 ώρεσ το μάκθμα 
του/τθσ επόπτθ/τριασ κακθγθτι/τριασ, ςτο ίδιο τμιμα, όπου 
δίδαξε ο/θ φ/φ 

9 



10 

Δράςεισ 
Σε ποιο τμήμα Π.Α.; 

(π.χ.:) 
Διδακτικζσ 

ώρεσ 
Τρόποσ παρατήρηςησ/διδαςκαλίασ 

παρατήρηςη  Α1 ι/και Α2 1-2  ελεφκερθ, χωρίσ πρωτόκολλα παρατιρθςθσ 

παρατήρηςη  Α1 και Α2 11-9 με πρωτόκολλα παρατιρθςθσ: 
Για κάθε μάθημα: 

 Ausgewählte Aspekte der Unterrichts-
beobachtung 

 Lehrskizze  
Για κάθε τάξη: 

 1x Beobachtung der Interaktion 

 1x KL-Sprache/TN-Sprache/Korrektur 
Σε κάθε μάθημα, όπου είναι απαραίτητο: 

 Beobachtungsbogen zu HV/LV 

 Beobachtungsbogen zu GR 
 

ατομική διδαςκαλία 
καθενόσ/καθεμιάσ φοιτ. & 
παρατήρηςη από τουσ/τισ 
άλλουσ/εσ 2 φ/φ 

Α1 ι/και Α2 3  3 x 45ϋ ϊρα ατομικι διδαςκαλία κάκε   
αςκοφμενου/θσ 

 παρατιρθςθ από τουσ/τισ άλλουσ/εσ 2 
φοιτθτ. με πρωτόκολλα παρατιρθςθσ (όπωσ 
παραπάνω) 

παρατήρηςη  Α1 ι/και Α2 1-2  με πρωτόκολλα παρατιρθςθσ (όπωσ 
παραπάνω) 

εξοικείωςη των φοιτ. με την 
οργάν. του εκπαιδευτικοφ 
ιδρφματοσ 

 44 εξοικείωςθ με τον φορζα και ενιςχυτικό 
διοικθτικό ζργο 

ςφνολο ωρών:  60  
 



 Η Π.Α. των φοιτθτϊν/τριϊν του μακιματοσ ΠΑ0801  
εκτόσ Προγράμματοσ ΕΣΠΑ ζχει διάρκεια δφο μήνεσ 
και πραγματοποιείται ςε δφο διαφορετικά 
εκπαιδευτικά ιδρφματα ςε δφο περιόδουσ των 4 
εβδομάδων.  

 

 Η Αϋ περίοδοσ ξεκινάει ςυνικωσ αρχζσ Μαρτίου, 
ενϊ θ Βϋ αρχίηει τον Απρίλιο και τελειϊνει – λόγω 
των διακοπϊν του Πάςχα– ζωσ τα 
μζςα/τζλθ Μαΐου.  
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 Η Π.Α. διεξάγεται ςε δημόςια ςχολεία γενικισ 
παιδείασ Αϋ/βάκμιασ και Βϋ/βάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
κακϊσ και ςε ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρφματα.  

 

 Κάκε φοιτθτισ/τρια ςυμμετζχει και ςτισ 2 περιόδουσ 
και αςκείται – εφόςον είναι οργανωτικά εφικτό – και 
ςτουσ 2 τφπουσ ιδρυμάτων.  

 

 Αιτιςεισ ςτο Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ του 
Τμιματοσ και ςτο: 
http://www.del.auth.gr/index.php/el/dhloseis-aithseis/il-
listes-gia-mathmata/1009-aitisi-symmetoxis-sto-programma-
praktikis-askisis-xoris-espa-to-ee-2017 
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 Οι φοιτθτζσ/τριεσ ςε ομάδεσ των 3 ατόμων οφείλουν 
ςε κάκε κφκλο Π.Α., διάρκειασ ενόσ μινα, και ςε κάκε 
εκπαιδευτικό ίδρυμα 

 αντίςτοιχα να ςυμπλθρϊςουν ςυνολικά 20 ϊρεσ (κατ’ 
ελάχιςτον) Πρακτικισ Άςκθςθσ, ώςτε κατά μζςο όρο 
για κάθε εβδομάδα να αναλογοφν 5 ώρεσ παραμονήσ 
τουσ ςτο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
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 Οι 5 ϊρεσ ςυμπλθρϊνονται με παρατήρηςη 
μαθήματοσ και διδαςκαλία από τουσ ίδιουσ τουσ 
φοιτθτζσ και τισ φοιτιτριεσ  

 

 Αν όχι, τότε αναπλθρϊνονται με ώρεσ εξοικείωςησ 
των φ/φ με την οργάνωςη/διοίκηςη του 
εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ, ϊςτε ςε κάκε περίπτωςθ 
να ςυμπληρώνονται ςυνολικά 20 ώρεσ Π.Α. το μήνα. 
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Δράςεισ* 

Διδακτικζσ 
ώρεσ 

Τρόποσ παρατήρηςησ/διδαςκαλίασ 

  παρατήρηςη 1-2   ελεφκερθ, χωρίσ πρωτόκολλα παρατιρθςθσ 
παρατήρηςη 11-6   με πρωτόκολλα παρατιρθςθσ: 

Για κάθε μάθημα: 

 Ausgewählte Aspekte der 
Unterrichtsbeobachtung 

 Lehrskizze 
Για κάθε τάξη: 

 1x Beobachtung der Interaktion 

 1x KL-Sprache/TN-Sprache/Korrektur 
Σε κάθε μάθημα, όπου είναι απαραίτητο: 

 Beobachtungsbogen zu HV/LV 

 Beobachtungsbogen zu GR 

ατομική διδαςκαλία 
καθενόσ/καθεμιάσ φοιτ. & 
παρατήρηςη από τουσ/τισ 
άλλουσ/εσ 2 φ/φ 

3  3x 45ϋ ϊρα ατομικι διδαςκαλία κάκε 
αςκοφμενου/θσ 

 παρατιρθςθ από τουσ/τισ άλλουσ/εσ 2 φοιτθτ. 
με πρωτόκολλα παρατιρθςθσ (όπωσ 
παραπάνω)  

παρατήρηςη 1-2   με πρωτόκολλα παρατιρθςθσ (όπωσ παραπάνω) 

εξοικείωςη με τον φορζα και 
ενιςχυτικό διοικητικό ζργο 

4-7  

ςφνολο ωρών: 20  



Οι φοιτθτζσ/τριεσ κατακζτουν γραπτά ςτο τζλοσ του 

εξαμινου ομαδικι ζκκεςθ πεπραγμζνων, ςτθν οποία 

γίνεται λεπτομερισ ανάλυςθ 8 ωρών παρατιρθςθσ 

μακιματοσ και 3 ωρών διδαςκαλίασ, ενϊ τα 

υπόλοιπα πρωτόκολλα κατατίκενται ςτο 

Παράρτθμα ΙΙ τθσ εργαςίασ. 
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 Αφοφ ολοκλθρωκεί θ Π.Α., κάκε φοιτθτισ/τρια προςκομίηει 
το Ζντυπο Βεβαίωςθ Σχολικισ Πρακτικισ Άςκθςθσ 
ςυμπλθρωμζνο με τισ θμζρεσ και ϊρεσ που παρακολοφκθςε 
μακιματα, δίδαξε ο/θ ίδιοσ/α και εξοικειϊκθκε με τθν 
οργάνωςθ/διοίκθςθ του εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ (κατόπιν 
ελζγχου και με υπογραφι από το Διευκυντι/τθ Διευκφντρια 
και από τον/τθν επόπτθ/τρια κακθγθτι/κακθγιτρια του 
εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ).   

 

 Ο/θ φοιτθτισ/τρια παίρνει Βεβαίωςη Συμμετοχήσ ςτο 
ΠρόγραμμαΠρακτικήσ  είτε από το Γραφείο Πρακτικισ 
Άςκθςθσ του Τμιματοσ είτε από το Γραφείο Πρακτικισ 
Άςκθςθσ του ΑΠΘ, ανάλογα με το εάν ζχει ςυμμετάςχει ςτο 
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ι όχι. 
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