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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΑΞΗΣ» 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο πλαίσιο του 

προγράμματος προπτυχιακών σπουδών και σε συνεργασία με σχολικές μονάδες του Δήμου Αλεξανδρούπολης, 

υλοποιεί πρόγραμμα προαιρετικής πρακτικής άσκησης με τίτλο «Συνεργάτης Τάξης». Το πρόγραμμα αυτό, 

συμπληρωματικά προς το πρόγραμμα της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης, προσφέρει την δυνατότητα στους 

φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος να αποκτήσουν πρόσθετη σχολική εμπειρία.  

Σκοπός του προγράμματος είναι αφενός η 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 την διδακτική-μαθησιακή διαδικασία και σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης 

σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα εξατομικευμένης στήριξης συγκεκριμένων μαθητών, μαθησιακές 

δραστηριότητες, 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. Επίσης, η συμμετοχή στο πρόγραμμα καταχωρείται στο Παράρτημα 

Διπλώματος, το οποίο παρέχεται στον φοιτητή / στην φοιτήτρια με την λήψη του πτυχίου. 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 συμμετέχουν στο πρόγραμμα τα παρακάτω δημοτικά σχολεία: 

Πειραματικό, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 9ο, 10ο, 12ο Αλεξανδρούπολης και Δημοτικό Σχολείο Νέας Χηλής. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν τεταρτοετείς και τριτοετείς φοιτητές/ριες. Οι ενδιαφερόμενοι/νες 

καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως και την Τρίτη 11/02/2020, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην 

διεύθυνση smanousi@eled.duth.gr. Στο μήνυμα θα αναγράφονται οπωσδήποτε ο Α.Ε.Μ., το έτος σπουδών και 

οι προτιμήσεις σχολείων (έως τρεις κατά σειρά επιλογές). Οι προτιμήσεις σχολείων θα ληφθούν υπόψη όσο 

αυτό είναι εφικτό. Σημειώνεται ότι επιδιώκεται η κάλυψη θέσεων στο σύνολο των σχολείων. 

Φοιτητές/ριες που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα, απαντώντας στην πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος του Σεπτεμβρίου 2019, δεν χρειάζεται να αποστείλουν νέο μήνυμα-δήλωση συμμετοχής.   

Η ενημερωτική συνάντηση και η τοποθέτηση των φοιτητών στα σχολεία για το εαρινό εξάμηνο θα 

πραγματοποιηθούν το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 12:30-14:30 στην αίθουσα 4 (στο ισόγειο του 

παλαιού κτιρίου της Σχολής). Η παρουσία στην συνάντηση είναι απαραίτητη. Όσοι/ες δεν προσέλθουν θα 

αποκλειστούν από το πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου. Η παρουσία των φοιτητών-συνεργατών τάξης του 

χειμερινού εξαμήνου, οι οποίοι συνεχίζουν την συμμετοχή τους και στο εαρινό εξάμηνο, δεν είναι απαραίτητη.  

Νέα Χηλή, 2 Φεβρουαρίου 2020 

Ο Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης 

 

Δημήτριος Θεοδώρου, Επίκουρος καθηγητής   
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