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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΑΞΗΣ» 

Το πρόγραμμα προαιρετικής πρακτικής άσκησης «Συνεργάτης Τάξης» θα λειτουργήσει κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο 1ο Πειραματικό, στο 3ο, στο 5ο, στο 9ο και στο 10ο Δημοτικό Σχολείο 

Αλεξανδρούπολης. Σκοπός του προγράμματος είναι αφενός η ουσιαστική υποστήριξη της διδακτικής-

μαθησιακής διαδικασίας και αφετέρου η εξοικείωση των φοιτητών/ριών με το έργο και τον ρόλο του 

εκπαιδευτικού. Ο φοιτητής-συνεργάτης τάξης παρακολουθεί τη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία και σε 

συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα εξατομικευμένης 

στήριξης συγκεκριμένων μαθητών, εναλλακτικές διδακτικές παρεμβάσεις και projects μικρής κλίμακας 

με όλη την τάξη, συμμετέχει σε εκπαιδευτικές επισκέψεις και άλλες δραστηριότητες εκτός τάξης κ.ά.  

Το πρόγραμμα προβλέπει ενασχόληση του/της φοιτητή/ριας στην τάξη τουλάχιστον τεσσάρων ωρών 

εβδομαδιαίως για χρονικό διάστημα τριών μηνών. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και με την 

προϋπόθεση της εκπλήρωσης εκ μέρους του/της φοιτητή/ριας του συνόλου των υποχρεώσεών του/της 

χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής.  

Δικαίωμα συμμετοχής για την χρονική περίοδο Οκτωβρίου-Ιανουαρίου 2018 έχουν τεταρτοετείς 

φοιτητές/ριες και για την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου-Ιουνίου 2019 τριτοετείς φοιτητές/ριες. 

Φοιτητές/ριες που έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος μπορούν 

να δηλώσουν συμμετοχή, προτεραιότητα ωστόσο θα δοθεί στις νέες αιτήσεις. 

Οι ενδιαφερόμενοι/νες φοιτητές/ριες καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως και την Παρασκευή 

28/09/2018, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση dtheod@eled.duth.gr. Στο μήνυμα θα 

αναγράφονται οπωσδήποτε ο Α.Ε.Μ., το έτος σπουδών και οι προτιμήσεις σχολείων (τουλάχιστον τρεις 

κατά σειρά επιλογές). Η επιλογή των φοιτητών-συνεργατών τάξης θα πραγματοποιηθεί μέσω 

συνέντευξης, η οποία θα λάβει χώρα την Δευτέρα 01/10 (επώνυμα από Α-Κ) και την Τετάρτη 03/10 

(επώνυμα από Λ-Ω), κατά τις ώρες 18:30–20:00, στο γραφείο του υπευθύνου της Πρακτικής Άσκησης 

(Γραφείο 13 στο παλαιό κτίριο της Σχολής).  

Νέα Χηλή, 10/09/2018 

Ο Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης 

 

Δημήτριος Θεοδώρου 

Επίκουρος καθηγητής   
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