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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ι ΚΑΙ ΙΙ (ΠΑΔ Ι & ΙΙ) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 

Ο.Π.Α. 

Εισαγωγή 

Στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και 
της Εκπαίδευσης που προσφέρει το ΟΠΑ, τα μαθήματα της ΠΑΔ Ι & ΙΙ  
προσφέρονται ανά ακαδημαϊκό έτος για ένα περιορισμένο αριθμό 
θέσεων.  Ο αριθμός αυτός προσδιορίζεται ανά έτος και εξαρτάται από 
τους διαθέσιμους πόρους του ΟΠΑ και από τις θέσεις που διαθέτουν 
για τον σκοπό αυτό τα κατάλληλα σχολεία δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της Αττικής. Το ΟΠΑ σε συνεννόηση  με τα παραπάνω 
σχολεία και με βάση τις δυνατότητές του, καταβάλλει προσπάθεια ώστε 
ο αριθμός αυτών των θέσεων να είναι ο μεγαλύτερος δυνατός.    

Σε περίπτωση που οι διαθέσιμες θέσεις είναι λιγότερες από τον αριθμό 
των ενδιαφερομένων και δικαιούμενων να παρακολουθήσουν τα 
μαθήματα της πρακτικής άσκησης, ακολουθείται η παρακάτω 
διαδικασία επιλογής.   

 

Κεφάλαιο 1ο 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Άρθρο 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής 

1. Στη διαδικασία επιλογής για φοίτηση στην ΠΑΔ Ι & ΙΙ στο πρόγραμμα 
σπουδών στις επιστήμες της αγωγής και της εκπαίδευσης του Ο.Π.Α. δικαιούνται να 
συμμετέχουν προπτυχιακοί φοιτητές των τμημάτων του Ο.Π.Α που κατά την 
προθεσμία υποβολής της αίτησής τους, έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει τουλάχιστον 
το πενήντα τοις εκατό (50%) των Πιστωτικών Μονάδων (ΠΜ)  ή μαθημάτων1

2.  Όσοι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες των οκτώ τμημάτων του Ο.Π.Α. έχουν 
επιτυχώς ολοκληρώσει τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των μαθημάτων ή 
των ΠΜ που απαιτούνται για λήψη πτυχίου και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη 

 που 
απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, σύμφωνα με επίσημη αναλυτική βαθμολογία της 
Γραμματείας του Τμήματός τους. 

                                                           
1 Στις περιπτώσεις Τμημάτων που δεν έχει εφαρμοστεί το σύστημα των Πιστωτικών Μονάδων. 
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διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή τους στην ΠΑΔ Ι & ΙΙ στο  πρόγραμμα 
σπουδών στις επιστήμες της αγωγής και της εκπαίδευσης πρέπει από την 1η  
Σεπτεμβρίου έως και τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους να καταθέτουν 
αίτηση συμμετοχής στην Γραμματεία του Τμήματός τους.  

3. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που 
αναγράφεται στο πρωτόκολλο της Γραμματείας. 

4. Για την παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών στις επιστήμες της 
αγωγής και της εκπαίδευσης του Ο.Π.Α. απαιτείται η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας.  

5. Φοιτητές/τριες οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στην ΠΑΔ Ι & ΙΙ, αλλά δεν έχουν 
επιτύχει στην διαδικασία των τελικών εξετάσεων στις εξεταστικές περιόδους του 
ακαδημαϊκού έτους για το οποίο επιλέχθηκαν και θέλουν να ξανασυμμετάσχουν 
στο μάθημα ΠΑΔ Ι & ΙΙ, υποχρεούνται να δηλώσουν ξανά συμμετοχή στη διαδικασία 
επιλογής το ακαδημαϊκό έτος που θέλουν να συμμετάσχουν. 

Άρθρο 2 -  Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τα κριτήρια που περιγράφονται 
στο Κεφάλαιο 2 του παρόντα κανονισμού και στηρίζεται στα παρακάτω 
δικαιολογητικά που υποβάλλει ο κάθε υποψήφιος: 

1. Αίτηση, η οποία διατίθεται από τις Γραμματείες των τμημάτων. 

2. Αναλυτική βαθμολογία που εκδίδεται από την Γραμματεία, όπου 
εμφανίζονται τα μαθήματα στα οποία έχει επιτύχει ο υποψήφιος/α μέχρι και την 
ημερομηνία της αίτησής του (από 1 μέχρι 15 Σεπτέμβρη), ο μέσος όρος 
βαθμολογίας καθώς και ο αριθμός των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη 
πτυχίου. 
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Κεφάλαιο 2ο 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Άρθρο 3 -  Κριτήρια επιλογής 

Οι υποψήφιοι που θα κριθούν ως αξιολογήσιμοι σύμφωνα με το Κεφάλαιο 1 
του παρόντος θα συγκριθούν μεταξύ τους με βάση τα εξής κριτήρια: 

1. Το Μ.Ο. που έχουν στα μαθήματα, τα οποία έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς, 
σύμφωνα με την παραπάνω αναλυτική βαθμολογία. 

2. Τον αριθμό των μαθημάτων που οφείλουν σύμφωνα με την παραπάνω 
αναλυτική βαθμολογία. 

Άρθρο 4 -  Βαθμολογική αξία κριτηρίων 

Η βαθμολογική αξία για κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια, καθώς και ο 
τρόπος βαθμολόγησης αντίστοιχα, προσδιορίζονται ως εξής: 

1. Βαθμός μαθημάτων 

Ο υποψήφιος βαθμολογείται με βάση τις μονάδες που προκύπτουν από τον 
μέσο όρο βαθμολογίας των μαθημάτων με συντελεστή βαρύτητας 3 (π.χ. μέσος 
όρος βαθμολογίας μαθημάτων: 6,90 αντιστοιχεί σε μόρια: 20.7). Μέγιστος αριθμός 
μορίων 30. 

Άρθρο 5  -  Η βαθμολογική κλίμακα 

2. Αριθμός μαθημάτων 

Ο υποψήφιος βαθμολογείται με βάση τον αριθμό των μαθημάτων που οφείλει. 
Μέγιστος αριθμός μορίων 6. 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων εκφράζεται σε κλίμακα βαθμολογίας των 36 
μορίων ως εξής: 

Κλίμακα βαθμολογίας υποψηφίων για φοίτηση στο μάθημα ΠΑΔ Ι και ΙΙ στο 
πρόγραμμα σπουδών στις επιστήμες της αγωγής και της εκπαίδευσης του Ο.Π.Α. 

 α/α Κριτήριο         Μέγιστος βαθμός 

1. 
Μέσος όρος βαθμολογίας μαθημάτων 
σύμφωνα με την αναλυτική 
βαθμολογία 

10 x 3   30 
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Κλίμακα βαθμολογίας υποψηφίων για φοίτηση στο μάθημα ΠΑΔ Ι και ΙΙ στο 
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2. 
Αριθμός οφειλομένων μαθημάτων 
σύμφωνα με την αναλυτική 
βαθμολογία 

Έως 0  λαμβάνονται 6 μόρια 

 

Έως και 2 λαμβάνονται 3 
μόρια 

 

Από 3 και πάνω δεν 
μοριοδοτούνται 

   6 

Μέγιστο Σύνολο Μορίων  36 

 

 

Κεφάλαιο 3ο 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Άρθρο 6 -  Διαδικασία Βαθμολόγησης και Προτεραιοποίησης 
Υποψηφίων 

1. Με βάση την παραπάνω βαθμολόγηση, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος συντάσσει 
πίνακα με τους υποψηφίους σε φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.  

2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση του αριθμού των εισακτέων 
γίνεται ανοιχτή κλήρωση για την επιλογή των επιτυχόντων από το σύνολο των 
ισοβαθμούντων, την οποία διοργανώνει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και καλούνται 
όλοι οι ισοβαθμούντες  φοιτητές. 

3. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος έχει την ευθύνη της τελικής 
σύνταξης του πίνακα επιλεχθέντων και μη επιλεχθέντων φοιτητών, ο οποίος 
περιλαμβάνει τα ονόματα των φοιτητών, τη βαθμολόγηση και προτεραιοποίησή 
τους σε φθίνουσα σειρά. 

4. Τα αποτελέσματα αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων των Τμημάτων και 
στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Α.  

5. Διαδικασία για ενστάσεις δεν προβλέπεται. 
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Κεφάλαιο 4ο 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Άρθρο 7 - Μεταβατική διαδικασία για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 

1. Προτεραιότητα για συμμετοχή στην ΠΑΔ Ι & ΙΙ έχουν οι φοιτητές/τριες που 

έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 τα 8 λοιπά 

μαθήματα του προγράμματος σπουδών στις επιστήμες της αγωγής και της 

εκπαίδευσης του ΟΠΑ.  

2. Αν οι παραπάνω φοιτητές/τριες είναι περισσότεροι από τις διαθέσιμες θέσεις, 

τότε η επιλογή τους γίνεται κατά προτεραιότητα με βάση τα εξής κριτήρια: 

- Μ.Ο. των 8 προαναφερθέντων μαθημάτων * 3  (= max. 30 μόρια) 

- Χρωστούμενα μαθήματα: 0 μαθήματα - 6 μόρια, μέχρι και 2 μαθήματα - 3 

μόρια  

- Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση μετά τα παραπάνω κριτήρια, 

γίνεται ανοιχτή κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων, όπου επιλέγονται οι 

υπόλοιποι επιτυχόντες. Η κλήρωση διοργανώνεται από τον Επιστημονικό 

Υπεύθυνο του Προγράμματος και καλούνται όλοι οι ισοβαθμούντες 

φοιτητές. 

3.  Αν οι φοιτητές/τριες της παραγράφου 1 είναι λιγότεροι από τις διαθέσιμες 

θέσεις, τότε επιλέγονται όλοι και οι υπόλοιπες θέσεις καλύπτονται βάσει των 

κανονικών (μη μεταβατικής διαδικασίας) κριτηρίων. 

4. Αναλόγως, ισχύουν οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 6. 
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