


 Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο μάκθμα ΠΑ0801 

 Κριτιρια επιλογισ 

 Π.Α. και ΕΣΠΑ 

 Ώρεσ Π.Α. και δραςτθριότθτεσ φοιτθτϊν 

 Ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα Π.Α.  

 Τελικι εργαςία (Bericht) 

 Βεβαιϊςεισ Π.Α.  

 

 

 



 72 κζςεισ ΠΑ 
◦ 65 κζςεισ ςε φ/φ που εξετάςτθκαν επιτυχϊσ ςτο ΔΙΔ ΙΙΙ το 

τρζχον ακαδθμαϊκό ζτοσ και φ/φ ERASMUS + (90%) 

◦ 7 κζςεισ ςε φ/φ προθγοφμενων ετϊν (10%) 

 

 Αιτιςεισ μζχρι 15.12. 2017.  
 

Η ςυμμετοχι ςτο μάκθμα ΠΑ0801 αποτελεί προχπόκεςθ  

για τθ ςυμμετοχι ςτθν Π.Α. ςε εκπαιδευτικά ιδρφματα  

εντόσ και εκτόσ ΕΣΠΑ. 

 



 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). 



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. 



 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 2017-18 επιδοτοφνται 3 
θζςεισ ΠΑ 

 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 



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

του Τμιματοσ, διάρκειασ δφο μηνών, 

πραγματοποιείται ςε ζνα εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατά 

τουσ μινεσ Μάρτιο και Απρίλιο, περίοδοσ που λόγω των 

διακοπϊν του Πάςχα μπορεί να διευρυνκεί. 

 

 



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 

 



Υποχρεωτικζσ δράςεισ των αςκοφμενων ανά κφκλο 
Π.Α. (ΕΣΠΑ 3) 
 
Συνοπτικά: 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 



Δράζεις Σε ποιο ημήμα 

Π.Α.; (π.σ.:)  
Διδακηικές 

ώρες  

Τρόπος παραηήρηζης/διδαζκαλίας 

παπαηήπηζη  Α1 ή/και Α2 1-2  ελεύθεπη, σωπίρ ππωηόκολλα παπαηήπηζηρ 

παπαηήπηζη  Α1 και Α2 11-9 με ππωηόκολλα παπαηήπηζηρ: 

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 απαπαίτητο: 

 Beobachtungsbogen zu HV/LV 

 Beobachtungsbogen u GR 
 

αηομική διδαζκαλία 

καθενόρ/καθεμιάρ θοιη. 

& παπαηήπηζη από 
ηοςρ/ηιρ άλλοςρ/ερ 2 θ/θ 

Α1 ή/και Α2 3  3 x 45’ ώπα αηομική διδαζκαλία 

καθενόρ/καθεμιάρ αζκούμενος/ηρ 

 παπαηήπηζη από ηοςρ/ηιρ άλλοςρ/ερ 2 
θοιηηη. με ππωηόκολλα παπαηήπηζηρ 

(όπωρ παπαπάνω) 

παπαηήπηζη  Α1 ή/και Α2 1-2  με ππωηόκολλα παπαηήπηζηρ (όπωρ 

παπαπάνω) 

εξοικείωζη ηων θοιη. με 

ηην οπγάν. ηος 

εκπαιδεςηικού ιδπύμαηορ 

 44 εξοικείωζη με ηον θοπέα και ενιζσςηικό 

διοικηηικό έπγο 

ζύνολο ωρών:  60  

 



 Η Π.Α. των φοιτθτϊν/τριϊν του Τμιματοσ, διάρκειασ 
δφο μηνών, πραγματοποιείται ςε δφο διαφορετικά 
εκπαιδευτικά ιδρφματα ςε δφο περιόδουσ των 4 
εβδομάδων. Η Αϋ περίοδοσ ξεκινάει ςυνικωσ αρχζσ 
Μαρτίου, ενϊ θ Βϋ αρχίηει κατά τον μινα τον 
Απρίλιο και τελειϊνει –λόγω των διακοπϊν του 
Πάςχα– ζωσ τα μζςα/τζλθ Μαΐου.  

 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.  

 



 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 
για κάθε εβδομάδα να αναλογοφν 5 

 ώρεσ παραμονήσ τουσ ςτο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα.  

 



 Οι 5 αυτζσ ϊρεσ εβδομαδιαίωσ πρζπει πρωτίςτωσ να 

 ςυμπλθρϊνονται με παρατήρηςη μαθήματοσ και διδαςκαλία 
από τουσ ίδιουσ τουσ φοιτθτζσ και τισ φοιτιτριεσ  

 Σε περίπτωςθ που ο/θ επόπτθσ κακθγθτισ/τρια π.χ. ςτα 

 ςχολεία γενικισ παιδείασ Αϋ/βάκμιασ και Βϋ/βάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ ζχει μόνο δφο τμιματα Γερμανικισ (δθλ. 
ςυνολικά 4 ϊρεσ/εβδ.) ι χάνονται ζκτακτα ϊρεσ διδαςκαλίασ, 
τότε αυτζσ αναπλθρϊνονται με ώρεσ εξοικείωςησ των φ/φ 
με την οργάνωςη/διοίκηςη του εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ, 
ϊςτε ςε κάκε περίπτωςθ να ςυμπληρώνονται ςυνολικά 20 

 ώρεσ Πρακτικήσ Άςκηςησ ςτθ διάρκεια του ενόσ μινα.  



 2 κφκλοι, διάρκεια 1 μήνα ο κακζνασ 
 ομάδεσ φοιτθτϊν 3 ατόμων 
 ςυνολικά 20 ώρεσ (κατ’ ελάχιςτον) Π.Α.,  
◦ δθλ. 5 ώρεσ παραμονήσ τουσ ςτο εκπαιδευτικό ίδρυμα τθν 

εβδομάδα  
 Οι 5 ϊρεσ ςυμπλθρϊνονται με παρατήρηςη 

μαθήματοσ και διδαςκαλία από τουσ ίδιουσ τουσ 
φοιτθτζσ και τισ φοιτιτριεσ  

 Αν υπάρχουν  μόνο δφο τμιματα Γερμανικισ (δθλ. 
ςυνολικά 4 ϊρεσ/εβδ.) ι χάνονται ϊρεσ διδαςκαλίασ, 
τότε αυτζσ 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. 



Δράζεις Σε ποιο ημήμα 

Π.Α.; (π.σ.:)  
Διδακηικές 

ώρες  

Τρόπος παραηήρηζης/διδαζκαλίας 

παπαηήπηζη  Α1 ή/και Α2 1-2  ελεύθεπη, σωπίρ ππωηόκολλα παπαηήπηζηρ 

παπαηήπηζη  Α1 και Α2 11-9 με ππωηόκολλα παπαηήπηζηρ: 

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 απαπαίτητο: 

 Beobachtungsbogen zu HV/LV 

 Beobachtungsbogen zu GR 
 

αηομική διδαζκαλία 

καθενόρ/καθεμιάρ θοιη. 

& παπαηήπηζη από 
ηοςρ/ηιρ άλλοςρ/ερ 2 θ/θ 

Α1 ή/και Α2 3  3 x 45’ ώπα αηομική διδαζκαλία 

καθενόρ/καθεμιάρ αζκούμενος/ηρ 

 παπαηήπηζη από ηοςρ/ηιρ άλλοςρ/ερ 2 
θοιηηη. με ππωηόκολλα παπαηήπηζηρ 

(όπωρ παπαπάνω) 

παπαηήπηζη  Α1 ή/και Α2 1-2  με ππωηόκολλα παπαηήπηζηρ (όπωρ 

παπαπάνω) 

εξοικείωζη ηων θοιη. με 

ηην οπγάν. ηος 

εκπαιδεςηικού ιδπύμαηορ 

 4 εξοικείωζη με ηον θοπέα και ενιζσςηικό 

διοικηηικό έπγο 

ζύνολο 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. 



Αφοφ ολοκλθρωκεί θ Π.Α., κάκε φοιτθτισ/τρια 
προςκομίηει τθ Βεβαίωςθ Σχολικισ Πρακτικισ Άςκθςθσ 
ςυμπλθρωμζνθ με τισ θμζρεσ και ϊρεσ που 
παρακολοφκθςε μακιματα, δίδαξε ο/θ ίδιοσ/α και 
εξοικειϊκθκε με τθν οργάνωςθ/διοίκθςθ του 
εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ. 
Η Βεβαίωςθ αυτι ελζγχεται και υπογράφεται από το 
Διευκυντι/τθ Διευκφντρια και από τον/τθν επόπτθ/τρια 
κακθγθτι/κακθγιτρια του εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ. 
  
 

http://daf-praktikum.del.auth.gr/files/ESPA2015-16/Bebaiosi_PA_2016-GR.doc



