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Πρακτική Άσκηση 2019/2020



 Προϋποθέσεις συμμετοχής στο μάθημα ΠΑ0801
 Κριτήρια επιλογής
 Π.Α. με ΕΣΠΑ
 Π.Α. εκτός ΕΣΠΑ
 Ώρες Π.Α. και δραστηριότητες φοιτητών
 Ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα Π.Α. 
 Τελική εργασία (Bericht)
 Βεβαιώσεις Π.Α. 
 Αιτήσεις συμμετοχής
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Η συμμετοχή στο μάθημα ΠΑ0801 αποτελεί προϋπόθεση 

για τη συμμετοχή στην Π.Α. σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 

εντός και εκτός ΕΣΠΑ.

 72 θέσεις ΠΑ

◦ 65 θέσεις σε φ/φ που εξετάστηκαν επιτυχώς στο ΔΙΔ ΙΙΙ το 
τρέχον ακαδημαϊκό έτος και φ/φ ERASMUS + (90%)

◦ 7 θέσεις σε φ/φ προηγούμενων ετών (10%)
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 Κατά 40%: ο μ.ό. βαθμολογίας του/της φ/φ στα μαθήματα 
μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του 
εκάστοτε προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.

 Κατά 30%: ο μ.ό. βαθμολογίας του/της φ/φ στα μαθήματα: 

 Διδακτική Ι και ΙΙ

 Γερμανική γλώσσα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV

 Κατά 30%: η βαθμολογία του/της φ/φ στο μάθημα 

Διδακτική ΙΙΙ (MT).
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Η διαδικασία 2ης επιλογής των επιλαχόντων από τις λίστες όσων
έχουν κάνει αίτηση πραγματοποιείται στις εξής περιπτώσεις:

1. Σε περίπτωση που φοιτητής/τρια υπέβαλε αίτηση και, παρότι επελέγη, 
δεν συμμετέχει στην Π.Α., η θέση του καταλαμβάνεται από τον/την 
αμέσως επόμενο/η ενδιαφερόμενο/η από τη λίστα των επιλαχόντων 
υποψηφίων της ίδιας κατηγορίας που έχουν κάνει αίτηση.

2. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις των παραπάνω ομάδων, του 
90% ή του 10%, τότε κατά τη διαδικασία της 2ης επιλογής, δίνονται οι 
θέσεις που δεν έχουν καταληφθεί στους πρώτους επιλαχόντες της άλλης
κατηγορίας.

 Σε περίπτωση ισοβαθμίας του μέσου όρου που προκύπτει από τα
παραπάνω (τρία) κριτήρια για την τελευταία διαθέσιμη θέση ανά
κατηγορία  (90% ή 10%), γίνεται κλήρωση.
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Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

 Φοιτητές και φοιτήτριες του μαθήματος ΠΑ0801 (με 
ασφάλιση ατομική ή από τους γονείς)

 Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 επιδοτούνται 
9 θέσεις ΠΑ

 Αμοιβή 250 ευρώ (μικτά, μείον 10,11 % ΙΚΑ) για 8 
εβδομάδες συνολικά

 Κριτήρια επιλογής για συμμετοχή στο ΕΣΠΑ: αλγόριθμος 
ανταποδοτικών  υποτροφιών

 Ατομική αίτηση όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν στο 
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
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 έχει συνολική διάρκεια δύο μηνών (8 εβδομάδων) 

◦ που χωρίζονται σε δυο κύκλους (4 εβδομάδες ο 
καθένας)

 17.02. – 16.04.2020

 πραγματοποιείται σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα 
(δημόσιο ή ιδιωτικό)
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Οι φοιτητές/τριες σε ομάδες των 3 ατόμων οφείλουν σε
κάθε κύκλο Π.Α., διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων:

 να συμπληρώσουν συνολικά 60 ώρες (κατ’ ελάχιστον) Π.Α.

 δηλαδή να βρίσκονται επιβεβαιωμένα τουλάχιστον 
15 ώρες/εβδομάδα στο εκπαιδευτικό ίδρυμα για:
◦ παρατήρηση και 
◦ διδασκαλία μαθήματος
◦ εξοικείωση με το εκπαιδευτικό ίδρυμα
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Συνοπτικά: 
Κάθε ασκούμενος/η πρέπει μέσα στις 60 ώρες Π.Α.: 

• να έχει παρατηρήσει τουλάχιστον 11-12 ώρες μάθημα
πριν διδάξει ο/η ίδιος/α

• να διδάξει – σε συνεννόηση με τον επόπτη καθηγητή/την 
επόπτρια καθηγήτρια – τουλάχιστον μία διδακτική ώρα
(45 λεπτών), (δηλ. απαιτούνται 3 ώρες για να διδάξουν
όλοι/ες οι φ/φ της ομάδας)

• να παρατηρήσει κατόπιν τουλάχιστον 1-2 ώρες το μάθημα 
του/της επόπτη/τριας καθηγητή/τριας, στο ίδιο τμήμα, 
όπου δίδαξε ο/η φ/φ
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 έχει συνολική διάρκεια δύο μηνών

 πραγματοποιείται σε δύο διαφορετικά εκπαιδευτικά 
ιδρύματα 
◦ σε δύο περιόδους των 4 εβδομάδων:

 Α΄ περίοδος:  Τε, 26.02. – Τε, 25.03.2020

 B‘ περίοδος:  Πε, 26.03. – Σα, 09.05.2020

 Η Π.Α. διεξάγεται 

◦ σε δημόσια σχολεία γενικής παιδείας Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας
Εκπαίδευσης, καθώς και 

◦ σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα 
(εφ’ όσον είναι οργανωτικά εφικτό)

 Κάθε φοιτητής/τρια

◦ συμμετέχει και στις 2 περιόδους και 

◦ ασκείται και στους 2 τύπους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
(εφ’ όσον είναι οργανωτικά εφικτό) 11



 Οι φοιτητές/τριες σε ομάδες των 3 ατόμων 

οφείλουν: 

◦ σε κάθε περίοδο Π.Α., διάρκειας ενός μήνα, και 

◦ σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αντίστοιχα να 

συμπληρώσουν συνολικά: 

 20 ώρες (κατ’ ελάχιστον) Πρακτικής Άσκησης, 

 ώστε για κάθε εβδομάδα να αναλογούν 

5 ώρες παραμονής τους στο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

12



13

 Οι 5 αυτές ώρες εβδομαδιαίως πρέπει πρωτίστως να

συμπληρώνονται με παρατήρηση μαθήματος και διδασκαλία 
από τους ίδιους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες 

 Σε περίπτωση που ο/η επόπτης καθηγητής/τρια π.χ. στα

σχολεία γενικής παιδείας Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας 
Εκπαίδευσης έχει μόνο δύο τμήματα Γερμανικής (δηλ. 
συνολικά 4 ώρες/εβδ.) ή χάνονται έκτακτα ώρες διδασκαλίας, 
τότε αυτές αναπληρώνονται με ώρες εξοικείωσης των φ/φ 
με την οργάνωση/διοίκηση του εκπαιδευτικού ιδρύματος, 
ώστε σε κάθε περίπτωση να συμπληρώνονται συνολικά 20

ώρες Πρακτικής Άσκησης στη διάρκεια του ενός μήνα. 



Συνοπτικά:

 2 περίοδοι, διάρκειας 1 μήνα η καθεμία

 ομάδες φοιτητών 3 ατόμων

 συνολικά 20 ώρες (κατ’ ελάχιστον) ανά περίοδο Π.Α., 

 δηλ. 5 ώρες παραμονής τους στο εκπαιδευτικό ίδρυμα 

την εβδομάδα 

 Οι 5 ώρες συμπληρώνονται με παρατήρηση μαθήματος και 

διδασκαλία από τους ίδιους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες 
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Οι φοιτητές/τριες καταθέτουν γραπτά στο τέλος του

εξαμήνου ομαδική έκθεση πεπραγμένων, στην οποία

γίνεται λεπτομερής ανάλυση:
◦ 8 ωρών παρατήρησης μαθήματος και 

◦ 3 ωρών διδασκαλίας

ενώ τα υπόλοιπα πρωτόκολλα κατατίθενται στο

Παράρτημα ΙΙ της εργασίας.
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 Αφού ολοκληρωθεί η Π.Α., κάθε φοιτητής/τρια 
προσκομίζει τη Βεβαίωση Σχολικής Πρακτικής Άσκησης 
συμπληρωμένη με τις ημέρες και ώρες που 
παρακολούθησε μαθήματα, δίδαξε ο/η ίδιος/α και 
εξοικειώθηκε με την οργάνωση/διοίκηση του 
εκπαιδευτικού ιδρύματος.

 Η Βεβαίωση αυτή ελέγχεται και υπογράφεται από το 
Διευθυντή/τη Διευθύντρια και από τον/την επόπτη/τρια
καθηγητή/καθηγήτρια του εκπαιδευτικού ιδρύματος.
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 στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
(κα Μιχαλοπούλου, γραφείο 313Β, Π.Κτ.)

 28.11. - 16.12.2019
◦ Δευτέρα – Πέμπτη: 11:00 - 13:00

 Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία των αιτήσεων 
θα σας γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.



Με μια ματιά: ΠΑ με ΕΣΠΑ ΠΑ χωρίς ΕΣΠΑ

Αίτηση στο Γραφείο ΠΑ (313Β π.κ.)
28.11.-16.12.2019 (Δε-Πε: 11:00-13:00)

✔ ✔

Κριτήρια επιλογής ✔ ✔

Περιορισμός θέσεων ✔ (9 θέσεις) ✔

Αμοιβή 224,72 € ✗

Kompaktseminar: 17.-21.2.2020 ✔ ✔

Ομάδες 3 ατόμων ✔ ✔

Διάρκεια 2 μήνες 2 μήνες

Ημερομηνίες διεξαγωγής 17.02.-16.04.2020 Α’ περίοδος: 26.02.-25.03.2020
B’ περίοδος: 26.03.-09.05.2020

Εκπαιδευτικά ιδρύματα ένα δύο

Παραμονή στο εκπαιδευτικό ίδρυμα 60 ώρες το μήνα
15 ώρες την εβδομάδα

20 ώρες το μήνα
5 ώρες την εβδομάδα

Ατομική διδασκαλία 1 ώρα ο κάθε φοιτητής 1 ώρα ο κάθε φοιτητής

Παρατήρηση μαθήματος 9-11 ώρες πριν
1-2 ώρες μετά

6-11 ώρες πριν
1-2 ώρες μετά

Bericht (αναλυτική έκθεση πεπραγμένων):
8 ωρών παρατήρησης & 3 ωρών διδασκαλίας ✔ ✔

Τα υπόλοιπα πρωτόκολλα στο Παράρτημα ΙΙ ✔ ✔

Βεβαιώσεις από εκπαιδευτικά ιδρύματα ✔ ✔
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Σας ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας!


