
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
Γλ3-456 ‘Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας’ 

 
σμπλήρωζη αίηηζης για εγγραθή ζηο μάθημα 

Καλοωνηαι οι θοιηηηέρ/ηπιερ ηος Τμήμαηορ Αγγλικήρ Γλϊζζαρ και Φιλολογίαρ πος 
επιθςμοων να παπακολοςθήζοςν ηο μάθημα Γλ3-456 ‘Ππακηική Άζκηζη ζηη 
Διδαζκαλία ηηρ Αγγλικήρ υρ Ξένηρ Γλϊζζαρ’ (6 ΠΜ) ηο σειμεπινψ εξάμηνο ηηρ 
ακαδημαφκήρ σπονιάρ 2017-2018 να σποβάλλοσν αίηηζη ζσμμεηοτής 
ηλεκηρονικά ΜΕΧΡΙ και ηη Δεσηέρα 9/10/2017, 14:00. Η ζςγκεκπιμένη ππψζκληζη 
απεςθωνεηαι ζε θοιηηηέρ πος πληποων ηιρ πποχποθέζειρ 
(http://www.enl.auth.gr/pa/conditions.html): 

 Έσοςν έηορ ειζαγωγής 2011-12 μέτρι και 2014-15  
 Έσοςν παπακολοςθήζει επιηςσϊρ ηα πποαπαιηοωμενα μαθήμαηα  
 Έσοςν καηοσςπϊζει 162 ΠΜ. Καηά πεπίπηυζη θα εξεηαζηεί η δςναηψηηηα 

ππαγμαηοποίηζηρ ππακηικήρ άζκηζηρ απψ θοιηηηέρ πος έσοςν καηοσςπϊζει 
λιγψηεπερ πιζηυηικέρ μονάδερ.  

 Έσοςν επιηςσή ζςμμεηοσή ζηο Language Competence Test for Prospective 
Teachers 

Επιζημαίνεηαι ψηι ζηο πλαίζιο ηηρ ππακηικήρ άζκηζηρ, η παπακολοωθηζη ηυν 
ζεμιναπίυν καθϊρ και η επί ηψπος παπακολοωθηζη και διδαζκαλία ζηα ζσολεία είναι 
σποτρεωηική. 

Παηήζηε εδώ για ηην αίηηζη. 

Σε πεπίπηυζη ηεσνικοω πποβλήμαηορ, μποπείηε να επικοινυνήζεηε με ηον κ. Τάζο 
Παζσάλη (pasxalis@enl.auth.gr)  

Μεηά ηην ολοκλήπυζη ηηρ ςποβολήρ ηυν αιηήζευν (Δεςηέπα 9/10/2017, 14:00 π.μ.), 
θα ανακοινυθοων ηα ονψμαηα ψζυν θα ππαγμαηοποιήζοςν ηην Ππακηική ηοςρ 
Άζκηζη ηο σειμεπινψ εξάμηνο και πος θα πποκωτει μεηά απψ έλεγσο ηυν 
ςποσπευηικϊν μαθημάηυν, πιζηυηικϊν μονάδυν και έηορ ειζαγυγήρ απψ ηη 
Γπαμμαηεία και θα εγγπαθοων ζηο μάθημα. Τα ονψμαηα θα ανακοινυθοων ηο 
απγψηεπο μέσπι ηην Τεηάπηη 11/10/2017. 
 
Πραγμαηοποίηζη ΠΑ εκηός και μέζω ΕΠΑ 
 
Καηά ηο σειμεπινψ εξάμηνο ηος ακαδημαφκοω έηοςρ 2017-18, οι θοιηηηέρ/ηπιερ πος θα 
παπακολοςθήζοςν ηο μάθημα Γλ3-456 ‘Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της 
Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας’, μποποων να ππαγμαηοποιήζοςν ηην ππακηική ηοςρ 
άζκηζηρ με 2 διαθοπεηικοωρ ηπψποςρ (ζημειϊνεηαι ψηι η παπακολοωθηζη ηυν 
ζεμιναπίυν είναι ςποσπευηική καθϊρ και η ππακηική άζκηζη ζηο ζσολείο). Όλοι οι 
θοιηηηέρ/ηπιερ θα ππέπει να ζςμπληπϊζοςν ηην παπαπάνυ αίηηζη: 
 

- Εκηός ΕΠΑ (συπίρ σπημαηοδψηηζη) με παπαμονή ζηο ζσολείο για 8 ϊπερ 
ηην εβδομάδα καηά ηο σπονικψ διάζηημα απψ 01/11/2017- 31/12/2017. Καηά 
ηην ππακηική άζκηζη, οι θοιηηηέρ/ηπιερ θα εμπλακοων ζε παπακολοςθήζειρ, 
διδακηικέρ παπεμβάζειρ και διοικηηική ςποζηήπιξη. Θα ςπάπξει ενημέπυζη 
ζσεηικά με ηον ηπψπο διεξαγυγήρ.  
 

- Μέζω ΕΠΑ με σπημαηοδψηηζη για πεπιοπιζμένο απιθμψ θέζευν (λψγυ 
πεπιοπιζμένηρ σπημαηοδψηηζηρ απψ ηο Ππψγπαμμα) – Η επιλογή θα 

http://www.enl.auth.gr/pa/conditions.html
http://www.enl.auth.gr/pa/application.htm
mailto:pasxalis@enl.auth.gr


ππαγμαηοποιηθεί με βάζη ηιρ απαιηήζειρ ηος θοπέα ςποδοσήρ και θα 
ληθθοων ςπψτη οι βαθμοί πος έσοςν οι αιηοωνηερ ζηα ςποσπευηικά 
μαθήμαηα  ηος Τομέα Θευπηηικήρ και Εθαπμοζμένηρ Γλυζζολογίαρ και ο 
βαθμψρ ζηο Language Competence Test for Prospective Teachers: 
παπαμονή ζηο ζσολείο για 15 ϊπερ ηην εβδομάδα καηά ηο σπονικψ διάζηημα 
απψ 01/11/2017- 31/12/2017. Καηά ηην ππακηική άζκηζη, οι θοιηηηέρ/ηπιερ θα 
εμπλακοων ζε παπακολοςθήζειρ, διδακηικέρ παπεμβάζειρ και διοικηηική 
ςποζηήπιξη. Η ππακηική άζκηζη μποπεί να ππαγμαηοποιηθεί μψνο ζε 
ζσολεία ηηρ Θεζζαλονίκηρ.  
 

__________________________________________________________ 


