
Πώς καταχωρούν οι φορείς θέσεις Π.Α. στο σύστημα ΑΤΛΑΣ 

 

 

 

 

Αν έχουμε ήδη προσφέρει θέσεις Π.Α. στο παρελθόν, τότε βγαίνει ένας πίνακας όπως ο 

παρακάτω: 

 

Αν δεν έχουμε προσφέρει στο παρελθόν θέσεις Πρακτικής Άσκησης, τότε εμφανίζεται ο 

εξής πίνακας: 

Πατάμε το "Θέσεις 

Πρακτικής Άσκησης", 

είτε εδώ είτε επάνω, 

στο μενού. 

Πατάμε το 

"Προσθήκη θέσης 

Πρακτικής Άσκησης". 
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Μετά εμφανίζεται ο παρακάτω πίνακας. 

Εδώ εισάγουμε τα εξής στοιχεία: 

Τίτλος: Πρακτική Άσκηση Γερμανικής 

Αριθμός διαθέσιμων θέσεων: Εδώ εισάγουμε όσες θέσεις προσφέρουμε, π.χ. αν 

δεχόμαστε 2 ομάδες των τριών φ/φ στην Α περίοδο και 1 ομάδα στη Β περίοδο, τότε 

εισάγουμε συνολικά 9 θέσεις. Αν πάλι έχουμε δηλώσει στο Έντυπο εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος που έχουμε αποστείλει στο daf-praktikum@del.auth.gr μία ομάδα των 3 

φ/φ, τότε εισάγουμε 3. 

Περιγραφή: Παρατήρηση μαθημάτων Γερμανικής και διδασκαλία 

Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης: 6  

(παρακαλούμε να εισάγετε 6 εβδομάδες, ώστε να μπορούμε καλύψουμε και την Α περίοδο, 

στην οποία απαιτούνται μόνο 4 εβδομάδες, αλλά και τη Β περίοδο, η οποία συνήθως 

συμπεριλαμβάνει και τις διακοπές του Πάσχα, οπότε απαιτούνται 6 εβδομάδες). 

Διαθέσιμη χρονική περίοδος για την εκτέλεση της ΠΑ: Εδώ δεν είναι απαραίτητο να 

γράψουμε ακριβείς ημερομηνίες, το αφήνουμε καλύτερα χωρίς χρονικό περιορισμό, διότι 

οι ασκούμενοι ούτως ή άλλως έρχονται το διάστημα που δηλώνουμε στο Έντυπο 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το οποίο έχουμε αποστείλει στο daf-praktikum@del.auth.gr . 

Είδος θέσης: Μερικό ωράριο 

Πατάμε το "Προσθήκη Θέσης 

Πρακτικής Άσκησης" 

mailto:daf-praktikum@del.auth.gr
mailto:daf-praktikum@del.auth.gr
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Εισάγουμε επίσης όλα τα 

στοιχεία του Σχολείου μας.  

Τέλος, πατάμε 

"Αποθήκευση & Συνέχεια" 

Εδώ πατάμε "Προσθήκη 

Αντικειμένου Θέσης" 
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Εδώ κάνουμε κλικ στο 

"Εκπαίδευση" και μετά 

πατάμε "Αποθήκευση" 

Εδώ πατάμε "Αποθήκευση 

& Συνέχεια" 
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Εδώ πατάμε 

"Προσθήκη 

Σχολών/Τμημάτων"  

Εδώ κάνουμε κλικ 

και μετά πατάμε 

"Συνέχεια" 
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Εδώ κάνουμε κλικ  

Ελέγχουμε και πατάμε 

"Αποθήκευση & 

Συνέχεια" 
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Ελέγχουμε αν 

είναι όλα σωστά 

και πατάμε 

"Αποθήκευση 

Θέσης" 

Για να ολοκληρωθεί η προσφορά 

θέσεων Π.Α., πρέπει οπωσδήποτε 

να πατήσουμε "Δημοσίευση" 
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Μόλις πρασινίσει το φόντο, είναι 

ορατή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ η 

προσφορά θέσεων Π.Α. που κάνατε.  

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!! 

Τέλος, πατάμε 

"Αποσύνδεση" και 

βγαίνουμε από το 

σύστημα ΑΤΛΑΣ. 


