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Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας συμμετέχει και φέτος (ακαδ. έτος 2017-18)
στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) - ΕΚΤ, και εντάσσεται στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020», του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.
Καλούνται οι φοιτήτριες/φοιτητές των Στ΄ και Η’ εξαμήνων καθώς και οι επί πτυχίω
που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην τρίμηνη αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του
Τμήματος να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στον σύνδεσμο
https://goo.gl/forms/0a4As7xkGYYFKOyJ3 μέχρι την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 και να
προσκομίσουν το συμπληρωμένο έντυπο στην επιστημονική υπεύθυνη του
Προγράμματος Επίκ. Καθηγήτρια Μαρίνα Βήχου (κυψέλη 928, τηλ. 2107277947, email:
mvihou@frl.uoa.gr), την ημέρα που θα κληθούν σε συνέντευξη. (Περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπάρχουν στον
πιο πάνω ηλεκτρονικό σύνδεσμο).
Μετά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι φοιτητές θα
ενημερωθούν από την επιστημονική υπεύθυνη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για
την ημέρα και ώρα της συνέντευξης. Η συνέντευξη είναι υποχρεωτική και όσοι
υποψήφιοι δεν προσέλθουν σε αυτήν αποκλείονται από τη διαδικασία κατάταξης.
H κατάταξη των υποψηφίων γίνεται από την τριμελή Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων
βάσει των εξής τεσσάρων κριτηρίων:
1. Εξάμηνο φοίτησης (Ε)
2. Βαθμολογία στα μαθήματα Γλώσσας: 641029 Γραπτός Λόγος ΙΙΙ. Κείμενα και γραμματική
και 6410129 Προφορικός Λόγος ΙΙΙ. Προφορική παρουσίαση θέματος ή 64714 Γλώσσα ΙΙΙ
και 64741 Γλώσσα ΙV (παλαιού προγράμματος σπουδών) (Γ)
3. Συνέντευξη (Σ)
4. Επιθυμητός χρόνος και διαθεσιμότητα πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης (Χ)
(Περισσότερες πληροφορίες για τη βαρύτητα των κριτηρίων βλ. σχετικό έγγραφο:
http://www.frl.uoa.gr/fileadmin/frl.uoa.gr/uploads/Praktiki_askisi_espa/Kritiria_epilogis.pd
f)

Για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης σε σχολικές μονάδες, απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η επιτυχής εξέταση σε ένα από τα μαθήματα:







64867 Μεθοδολογικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας
(παλαιό πρόγραμμα σπουδών)



641063 Εφαρμοσμένη γλωσσολογία και διδασκαλία των γλωσσών
(αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών)



64872 Οι παράμετροι της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας (παλαιό πρόγραμμα
σπουδών)



641080 Οι παράμετροι της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας (αναμορφωμένο
πρόγραμμα σπουδών)

Επιπλέον, για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης, είναι απαραίτητη η
εγγραφή τόσο των επιλεγέντων φοιτητών όσο και του φορέα απασχόλησης στο
σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών ΑΕΙ ΑΤΛΑΣ
http://atlas.grnet.gr/
Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι τρίμηνη και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
μέχρι τις 31/10/2018. Για την απασχόληση αυτή, οι ασκούμενοι θα λαμβάνουν ως ποσό
αποζημίωσης 260 ευρώ μικτά / μήνα.
Με βάση τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί, σε αυτή τη φάση, μπορούν να
ασκηθούν 60 φοιτήτριες/τές.
Όσες και όσοι φοιτήτριες/τές επιλεγούν, θα ενημερωθούν από την επιστημονική
υπεύθυνη σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να προηγηθούν της έναρξης
απασχόλησής τους στον φορέα.
Διευκρινίζεται, τέλος, ότι στις υποχρεώσεις των ασκουμένων συμπεριλαμβάνεται η
κατάθεση έκθεσης με καταγραφή και αποτίμηση της απασχόλησής τους, μετά την
ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Διοικητική υποστήριξη: Δημήτρης Αδάμος, Tηλ. 210 3689378, email: dadamos@elke.uoa.gr,
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΚΠΑ, Σταδίου 5 (Γραφείο 119), Αθήνα, Τ.Κ. 105 62
Γραμματειακή
υποστήριξη:
Ειρήνη
Συνοδινού,
Τηλ.
2107277863,
email:
renee_renou@frl.uoa.gr, Φιλοσοφική Σχολή (Aίθ. 725), Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ.
15784

H επιστημονική υπεύθυνη
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