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ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΙ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΟΤ Ο.Π.Α. ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2014-2015 

ΠΡΟ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΣΕΛΕΙΟΦΟΙΣΟΤ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΦΟΙΣΗΣΕ ΟΛΩΝ ΣΩΝ 

ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ Ο.Π.Α. 

 

Καλοφνται οι τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτθτζσ (7ου και 8ου εξαμινου) όλων των 

Τμθμάτων του ΟΠΑ που ενδιαφζρονται να παρακολουκιςουν το Πρόγραμμα 

Σπουδϊν ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ και τθσ Εκπαίδευςθσ, να υποβάλλουν αίτηςη 

ςυμμετοχήσ ςτη διαδικαςία επιλογήσ για το μάκθμα Πρακτικι Άςκθςθ ςτθ 

Διδαςκαλία Ι και ΙΙ ςτη Γραμματεία του Σμήματόσ τουσ αποκλειςτικά από 1 

επτεμβρίου 2014 ζωσ και 15 επτεμβρίου 2014. 

Η επιλογι των υποψθφίων κα γίνει ςφμφωνα με τθν απόφαςθ τθσ Συγκλιτου τθσ 

18/4/2013. 

Κατόπιν τθσ προκεςμίασ αυτισ οι φοιτθτζσ δεν κα μποροφν να δθλϊςουν 

ςυμμετοχι για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ για το μάκθμα 

Πρακτικι Άςκθςθ ςτθ Διδαςκαλία Ι και ΙΙ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2014-2015. 

ΗΜΕΙΩΗ: Η αίτηςη χορηγείται από τισ Γραμματείεσ των Σμημάτων και θα 

πρζπει να ςυνοδεφεται από φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Αναλυτικι βακμολογία και  

2. Δυο φωτογραφίεσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ με αναγραφι ςτθν πίςω πλευρά: 

του ονόματοσ, επωνφμου, Τμιματοσ και αρικμοφ μθτρϊου.  

Το Πρόγραμμα Σπουδϊν Παιδαγωγικισ και Διδακτικισ Επάρκειασ το οποίο ξεκίνθςε 

το ακαδ. ζτοσ 2011-2012, εςτιάηεται ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ και τθ Διδακτικι 

Πράξθ. Οδθγεί ςτθ λιψθ Πιςτοποιθτικοφ Παιδαγωγικισ και Διδακτικισ Επάρκειασ-

Πιςτοποιθτικό ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ ςφμφωνα με τον Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 

689/τ.Β'/26-03-2013 τθσ υπ' αρικμ. 39460/Γ2/21-03-2013 Υπουργικισ Απόφαςθσ). 

Το Πρόγραμμα είναι ετήςιασ διάρκειασ (2 εξάμηνα), απευκφνεται ςε 

τελειόφοιτουσ φοιτητζσ/φοιτήτριεσ (7ου και 8ου εξαμήνου) και αποτελείται από 

τισ ακόλουκεσ δυο ενότθτεσ: 

α. Παιδαγωγική επάρκεια. Απαρτίηεται, για τα δυο εξάμθνα, από ςυνολικά οκτϊ (8) 

μακιματα των Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ, 2ωρθσ εβδομαδιαίασ διδαςκαλίασ. 

β. Διδακτική επάρκεια. Απαρτίηεται, για τα δυο εξάμθνα, από ζνα (1) μάκθμα 

"Πρακτικι Άςκθςθ ςτθ Διδαςκαλία" (ΠΑΔ) που αναλφεται ςε ζνα πλζγμα 

διδακτικϊν δραςτθριοτιτων των φοιτθτϊν/τριϊν. 
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