Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας συμμετέχει και φέτος (ακαδ. έτος
2016-17) 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 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
2014-2020», του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας, η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) εντάσσεται ως προαιρετική στο
αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος στο 3ο και 4ο έτος σπουδών
και αφορά τρίμηνη απασχόληση των ασκουμένων. Η επιλογή των υποψηφίων
φοιτητών και φοιτητριών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Πρακτικής
Άσκησης γίνεται από τριμελή επιτροπή, η οποία ορίζεται από την Επιστημονική
Υπεύθυνη. Η απόφαση της επιτροπής δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του
Τμήματος.
H κατάταξη των υποψηφίων γίνεται 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).
1

Συγκεκριμένα τα πιο πάνω κριτήρια βαθμολογούνται ως ακολούθως:
Κριτήρια

Ε

Γ

Βαθμός

Σκεπτικό
Ευνοούνται οι
φοιτητές μεγαλυτέρων
εξαμήνων λόγω της
άμεσης ανάγκης τους
να εισαχθούν στην
αγορά εργασίας.

Εξάμηνο
φοίτησης

5ο = 5 β.
6ο = 6 β.
7ο = 7 β.
8ο = 8 β.
⩾9ο = 10 β.

Βαθμολογία
Μαθημάτων
Γλώσσας

[Βαθμός: 641029
Γραπτός Λόγος ΙΙΙ +
6410129
Προφορικός Λόγος
ΙΙΙ ή 64714 Γλώσσα
ΙΙΙ και 64741
Γλώσσα ΙV (παλαιού
προγράμματος
σπουδών)]/2=β.Γ

Τεκμηριώνεται το
επίπεδο
γλωσσομάθειας των
υποψηφίων
ασκουμένων ώστε να
ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις του
εκάστοτε φορέα.
Αξιολογούνται τα
κίνητρα και το
ενδιαφέρον των
φοιτητών για την
πραγματοποίηση της
ΠΑ. Βαθμολογούνται
με μηδέν όσοι δεν
παρουσιάζονται στη
συνέντευξη.

Σ

Συνέντευξη

0-5β.

Χ

Επιθυμητός
χρόνος
πραγματοποίησης
της ΠΑ

Άμεση έναρξη=1β.
Μεταγενέστερος
χρόνος έναρξης=0

Αξιολογείται η
διαθεσιμότητα των
υποψηφίων φοιτητών.

Βαθμολογία κατάταξης = Ε+Γ+Σ+Χ

Σημειώνονται, τέλος, τα εξής:
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α) Για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης σε σχολικές μονάδες,
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής εξέταση σε ένα από τα υποχρεωτικά
μαθήματα Διδακτικής. Συγκεκριμένα:


64867 Μεθοδολογικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας
(παλαιό πρόγραμμα σπουδών) ή 641063 Εφαρμοσμένη γλωσσολογία και
διδασκαλία των γλωσσών (αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών)



64872 Οι παράμετροι της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας (παλαιό
πρόγραμμα σπουδών) ή 641080 Οι παράμετροι της διδασκαλίας της ξένης
γλώσσας (αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών), και

β) Η συνέντευξη είναι υποχρεωτική και όσοι υποψήφιοι δεν προσέλθουν τις
ώρες και ημέρες που έχουν ανακοινωθεί στην πρόσκληση ενδιαφέροντος,
αποκλείονται από τη διαδικασία κατάταξης.

6 Μαρτίου 2017
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