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ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ   

ΣΜΗΜΑΣΟ ΙΣΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ  

1. ΕΓΓΡΑΦΗ 

1.1. Δελτίο διδακτικήσ άςκηςησ 

Κατά τθν εγγραφι ςασ παραλαμβάνετε το Δελτίο, όπου αναγράφονται τα ςτοιχεία ςασ και ο προςωπικόσ 

αύξων αριθμόσ ςασ. φμφωνα με τον αφξοντα κα ενταχκείτε ςε 25μελι ομάδα (π.χ., 1θ ομάδα α/α 1-25, 2θ 

ομάδα α/α 26-50 κ.λπ.). Σο δελτίο ζχει και το ρόλο του παρουςιολογίου και πρζπει να το ζχετε 

απαραιτήτωσ μαηί ςασ κατά τθν παρουςία ςασ ςτο ςχολείο. 

1.2. Ζντυπα παρατήρηςησ διδαςκαλίασ 

το eclass του μακιματοσ είναι αναρτθμζνο το ζντυπο παρατιρθςθσ. Για κάκε διδακτικι ϊρα που 

παρακολουκείτε, κα αναπαραγάγετε τα αντίςτοιχα ζντυπα ςε ιςάρικμα φωτοαντίγραφα ςφμφωνα με τισ 

ϊρεσ που κα παρακολουκιςετε. 

2. ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ 

2.1. Πριν την παρακολοφθηςη 

Σο ςφνολο των ωρϊν παρακολοφκθςθσ κα είναι εννζα (9), δθλαδι 3 ολόκλθρα πρωινά ςε Πειραματικά 

χολεία τθσ Αττικισ.  

Είναι απαραίτθτθ θ έγκαιρη και ακριβήσ άφιξι ςασ ςτον χϊρο του ςχολείου, ςφμφωνα με το πρόγραμμα 

που κα αναρτθκεί, διότι κα υπάρχει ςχετικι προετοιμαςία για τθν παρατιρθςθ των διδαςκαλιϊν που κα 

ακολουκιςει. Επίςθσ, για να ανταποκρικείτε με επιτυχία ςτισ απαιτιςεισ τθσ διδακτικισ άςκθςθσ, εφλογο 

είναι ότι εκ των προτζρων χρειάηεται να μελετιςετε προςεκτικά τα ζντυπα παρατιρθςθσ. 

2.2. Κατά την παρακολοφθηςη 

Κατά τθν παρατιρθςθ των διδαςκαλιϊν τθρείτε λεπτομερείσ ςθμειϊςεισ ςε ζνα τετράδιο που κα ζχετε μαηί 

ςασ. Αυτζσ κα αξιοποιθκοφν τόςο κατά τθ ςυηιτθςθ που κα ακολουκιςει όςο και κατά τθ ςυμπλιρωςθ των 

φυλλαδίων κατ’ οίκον. Απαγορεφεται θ κατανάλωςθ φαγθτοφ και ροφθμάτων εντόσ των αικουςϊν 

διδαςκαλίασ. Απαγορεφεται επίςθσ το κάπνιςμα και θ χριςθ κινθτοφ ςε όλουσ τουσ ςχολικοφσ χϊρουσ. 

2.3. Μετά την παρακολοφθηςη 

Μετά το πζρασ των διδαςκαλιϊν παραμζνετε ςτο χϊρο του ςχολείου για τθ ςυηιτθςθ με τον επόπτθ ςασ 

για περίπου 2 ϊρεσ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ άςκθςθσ όλων των ομάδων, κα ανακοινωκεί θ προκεςμία παράδοςθσ του 

δελτίου άςκθςθσ και των ςυμπλθρωμζνων ζντυπων παρατιρθςθσ εντόσ απλισ διαφάνειασ, όπου κα 

αναγράφονται ευκρινϊσ τα ςτοιχεία ςασ, ςτο Γραφείο Διδακτικισ Αςκθςθσ. 

Όλεσ οι ανακοινϊςεισ για τθ Διδακτικι Άςκθςθ κα αναρτϊνται ΠΡΟΩΡΙΝΑ ςτθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ 

και ζπειτα ςτο e-class του μακιματοσ.  

Από το Γραφείο Διδακτικισ Άςκθςθσ 


