
Πρακηική Άζκηζη  

ζε εκπαιδεσηικά ιδρύμαηα 

Καηανομή ηων θέζεων Π.Α. για ηο ΥΕ μάθημα  

«ΠΑ 0801 Ανάλσζη ηοσ μαθήμαηος – Πρακηική Άζκηζη ζε ζτολεία» 

 

Καζώο ε Πξαθηηθή Άζθεζε ζε εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, ε νπνία ήηαλ από ην 2001 έσο ην 2015 ππνρξεσηηθή 

(βι. απόθαζε Γ.. 199/16.3.2001), είναι πλέον προαιρεηική ζύμθωνα με ηο νέο Πρόγραμμα ζποσδών 

ποσ ηίθεηαι ζε εθαρμογή από ηο ΦΕ 2015/16, ηα κριηήρια επιλογής ησλ ελδηαθεξόκελσλ θνηηεηώλ/ηξηώλ 

θαζνξίζηεθαλ από ηε Σσνέλεσζη ηοσ Τμήμαηος με αρ. πρωη. 364/17.9.2015) θαη είλαη ηα εμήο:  

Ποζόζηωζη και διαθέζιμες θέζεις 

Κάζε αθαδεκατθό έηνο δηαηίζεληαη έσο 72 ζέζεηο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζε εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, επνκέλσο 

ην αλώηαην όξην ησλ θνηηεηώλ/ηξηώλ πνπ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ΤΕ κάζεκα ΠΑ 0801, ην νπνίν ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε δύν παξάιιεια ηκήκαηα, είλαη 72 θνηηεηέο/ηξηεο. 

Από ηηο 72 ππάξρνπζεο ζέζεηο δηαηίζεηαη:  

 πεξίπνπ ην 90% ησλ ζέζεσλ, δειαδή, 65 ζέζεηο ζηνπο/ζηηο ελδηαθεξόκελνπο/εο πνπ εμεηάζηεθαλ 

επηηπρώο ζην κάζεκα «ΔΙΔ 703 Δηδαθηηθή ΙΙΙ: Παξαθνινύζεζε θαη πξνγξακκαηηζκόο ηνπ καζήκαηνο 

ηεο Γεξκαληθήο σο μέλεο γιώζζαο – Μηθξνδηδαζθαιίεο» ην ηξέρνλ ΥΕ ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν γίλνληαη 

νη αηηήζεηο γηα ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε (Π.Α.). Οη ελδηαθεξόκελνη/εο θαηαζέηνπλ ηελ Αίηηζη 

Σσμμεηοτής-Υπεύθσνη Δήλωζη (ο ζύνδεζμος βρίζκεηαι ζηο ηέλος ηοσ παρόνηος εγγράθοσ & ζηο 

http://www.del.auth.gr/index.php/el/dhloseis-aithseis/aithseis) ζην Γξαθείν Π.Α. ηνπ Σκήκαηνο (γξ. 

313Γ, ΠΚ ΦΛ). 

 πεξίπνπ ην 10% ησλ ζέζεσλ, δειαδή, 7 ζέζεηο ζηνπο/ζηηο ελδηαθεξόκελνπο/εο πνπ είραλ εμεηαζηεί 

επηηπρώο ζην κάζεκα «ΔΙΔ 703 Δηδαθηηθή ΙΙΙ: Παξαθνινύζεζε θαη πξνγξακκαηηζκόο ηνπ καζήκαηνο 

ηεο Γεξκαληθήο σο μέλεο γιώζζαο – Μηθξνδηδαζθαιίεο» ζε πξνεγνύκελα έηε, αθόκε θαη αλ δελ έρνπλ 

ππνβάιεη ην πξνεγνύκελν έηνο αίηεζε. Οη ελδηαθεξόκελνη/εο θαηαζέηνπλ ηελ Αίηηζη Σσμμεηοτής-

Υπεύθσνη Δήλωζη γηα ην ΕΕ ηνπ ηξέρνληνο αθαδεκατθνύ έηνπο ζην Γξαθείν Π.Α. ηνπ Σκήκαηνο (γξ. 

313Γ, ΠΚ ΦΛ). 

Σημείωση: 

Οη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ θαηνρπξώζεη ζηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ/Φεβξνπαξίνπ (θαζώο θαη 

ζηελ επαλαιεπηηθή πεξίνδν επηεκβξίνπ) πξνβηβάζηκν βαζκό ζηηο Μηθξνδηδαζθαιίεο θαη κεηά ηελ 

παξαθνινύζεζε ηνπ καζήκαηνο ΔΙΔ 703, δειαδή ην επόκελν ΕΕ, έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζην πξόγξακκα 

αληαιιαγώλ ERASMUS+, θαη επνκέλσο δελ θαηέζηε δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε Π.Α., έρνπλ ην δηθαίσκα ην 

επόκελν αθαδεκατθό έηνο λα θαηαζέζνπλ αίηεζε ζηελ παξαπάλσ θαηεγνξία ηνπ 90%. Οη αηηήζεηο (Αίηηζη 

Σσμμεηοτής-Υπεύθσνη Δήλωζη) θαηαηίζεληαη ζην Γξαθείν Π.Α. ηνπ Σκήκαηνο (γξ. 313Γ, ΠΚ ΦΛ) 

εγθαίξσο (1 έσο 30 Ννεκβξίνπ) θαη ζπλνδεύνληαη από θσηνηππίεο εγγξάθσλ πνπ απνδεηθλύνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξόγξακκα ERASMUS+. 

 

Κριηήρια επιλογής 

Γηα ηελ επηινγή ησλ 72 θνηηεηώλ/ηξηώλ πνπ δηθαηνύληαη εηεζίσο λα παξαθνινπζήζνπλ ην ΤΕ κάζεκα «ΠΑ 

0801 Αλάιπζε ηνπ καζήκαηνο – Πξαθηηθή Άζθεζε ζε ζρνιεία» ζπλππνινγίδνληαη ηα παξαθάησ: 

1. Καηά 40%: ν κέζνο όξνο βαζκνινγίαο ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο ζηα καζήκαηα, γηα ηα νπνία έρεη 

θαηνρπξώζεη πξνβηβάζηκν βαζκό κέρξη θαη ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ εθάζηνηε 

πξνεγνύκελνπ αθαδεκατθνύ έηνπο. 

2. Καηά 30%: ν κέζνο όξνο βαζκνινγίαο ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο ζηα καζήκαηα: 
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i. «ΔΙΔ 207 Δηδαθηηθή Ι: Εηζαγσγή ζηε Δηδαθηηθή θαη Μεζνδνινγία – Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα – 

ΚΕΠΑΓ – Καηαλόεζε γξαπηνύ ιόγνπ»,  

ii. «ΔΙΔ 403 Δηδαθηηθή ΙΙ: Σερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληώλ (ΣΠΕ) ζην κάζεκα ηεο 

Γεξκαληθήο σο μέλεο γιώζζαο»,  

iii. «ΓΕΡ 101 Γεξκαληθή γιώζζα Ι»,  

iv. «ΓΕΡ 201 Γεξκαληθή γιώζζα ΙΙ»,  

v. «ΓΕΡ 301 Γεξκαληθή γιώζζα ΙΙΙ» θαη  

vi. «ΓΕΡ 401 Γεξκαληθή γιώζζα IV». 

3. Καηά 30%: ε βαζκνινγία ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο ζην κάζεκα «ΔΙΔ 703 Δηδαθηηθή ΙΙΙ: Παξαθνινύζεζε 

θαη πξνγξακκαηηζκόο ηνπ καζήκαηνο ηεο Γεξκαληθήο σο μέλεο γιώζζαο – Μηθξνδηδαζθαιίεο». 

 

Διαδικαζία 2
ης

 επιλογής 

Η δηαδηθαζία 2
εο

 επηινγήο ησλ επηιαρόλησλ από ηηο ιίζηεο όζσλ έρνπλ θάλεη αίηεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο 

εμήο πεξηπηώζεηο: 

1.  ε πεξίπησζε πνπ θνηηεηήο/ηξηα ππέβαιε αίηεζε θαη, παξόηη επειέγε, δελ ζπκκεηέρεη ζηελ Π.Α., ράλεη 

ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπ ζε απηή, ελώ ε ζέζε ηνπ θαηαιακβάλεηαη από ηνλ/ηελ ακέζσο επόκελν/ε 

ελδηαθεξόκελν/ε από ηε ιίζηα ησλ επηιαρόλησλ ππνςεθίσλ ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο πνπ έρνπλ θάλεη ηελ 

αίηεζε. 

2.  ε πεξίπησζε πνπ δελ θαιπθζνύλ νη ζέζεηο ησλ παξαπάλσ νκάδσλ ηνπ 90% ή 10%, ηόηε θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο 2
εο

 επηινγήο, δίλνληαη νη ζέζεηο πνπ δελ έρνπλ θαηαιεθζεί ζηνπο πξώηνπο επηιαρόληεο 

ηεο αληίζηνηρα άιιεο θαηεγνξίαο. 

 

Σε περίπηωζη ιζοβαθμίας 

ε πεξίπησζε πνπ γηα ηελ ηειεπηαία δηαζέζηκε ζέζε αλά θαηεγνξία ησλ πξναλαθεξζέλησλ νκάδσλ ηνπ 90% 

ή 10% ππάξμεη ηζνβαζκία ηνπ κέζνπ όξνπ πνπ πξνθύπηεη από ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, γίλεηαη θιήξσζε. 

 

Αιηήζεις: Τόπος και ημερομηνίες καηάθεζης  

Οη αηηήζεηο (Αίηηζη Σσμμεηοτής-Υπεύθσνη Δήλωζη ζην http://www.del.auth.gr/index.php/el/dhloseis-

aithseis/aithseis) γηα ζπκκεηνρή ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ θαηαηίζεληαη ζην Γξαθείν 

Π.Α. ηνπ Σκήκαηνο (γξ. 313Γ, ΠΚ ΦΛ) από ηελ 1
ε
 έσο ηηο 30 Ννεκβξίνπ ηνπ ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ ηνπ 

ίδηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο. 

 


