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Βήμα

1

Περιγραφή

Προετοιμασία έναρξης ΠΑΔ I ‐ Τεχνικός έλεγχος εργαστηρίων

Ημερομηνίες
έως 2/11/19

1.1 Ενημέρωση των Γραμματειών (μελέτη αρχείου PowerPoint “parousiasi PAD
eppaik A 2019‐20”)
1.2 Εκτύπωση /ετοιμασία εντύπων για τους σπουδαστές: Συγκεντρωτικός Πίνακας
πιστοποίησης ΠΑΔ (νέο έντυπο σε εκτύπωση διπλής όψης ‐ κωδ. ΑΒ 02), Έντυπο
Δόμησης Διδασκαλίας (κωδ. ΑΒ 01 σε εκτύπωση διπλής όψης ‐ 3 αντίγραφα) ‐
Επεξηγήσεις του εντύπου δόμησης διδασκαλίας (κωδ. ΑΒ 01α) ‐ Δελτίο
Αξιολόγησης Διδασκαλίας Σπουδαστή (κωδ. ΑΒ 02 ‐ 2 αντίγραφα).
1.3 Σύνταξη και κοινοποίηση στους σπουδαστές/τριες του προγράμματος
ενημερώσεων (από 21/10 έως τις 2/11 εντός των διδακτικών ωρών)
1.4 Σύνταξη πίνακα αναθέσεων εποπτείας ΠΑΔ και προγράμματος εποπτειών ανά
τμήμα‐ομάδα (των 5 ατόμων)
1.5 Αποστολή στους επόπτες προς ενημέρωσή τους των ημερομηνιών εποπτείας
και του υλικού ΠΑΔ
1.6 Έλεγχος τεχνολογικού εξοπλισμού αιθουσών ‐ εργαστηρίων
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Ενημέρωση σπουδαστών ΠΑΔ I & Διαχωρισμός ομάδων
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3

21/10/19‐2/11/19

Διανομή των πρώτων εντύπων στους σπουδαστές (όλα όσα αναφέρονται στο
βήμα 1.2) και ενημέρωσή τους ότι το «Θεωρητικό πλαίσιο ΠΑΔ» υπάρχει και
στις «Ανακοινώσεις ΠΑΔ»
Παρουσίαση (σε δύο διδακτικές ώρες ανά τμήμα) στους σπουδαστές/τριες
της δομής εφαρμογής ΠΑΔ Α' Εξαμήνου (παρουσιάζοντας το σχετικό αρχείο
ΡΡ)
Ενημέρωση των σπουδαστών για το πρόγραμμα πραγματοποίησης της 1ης
μικροδιδασκαλίας (από 11/11 έως 15/11 στο μάθημα της Διδακτικής
Μεθοδολογίας από τους διδάσκοντες)
Παράδοση στον συντονιστή του τμήματος του πίνακα με τις διαθέσιμες
ημέρες και ώρες που θα πραγματοποιήσουν την 2η και την 3η
μικροδιδασκαλία τους
Σύνταξη γενικού προγράμματος πραγματοποίησης των μικροδιδασκαλιών με
ημέρες ‐ ώρες ‐ αρ. σπουδαστών ανά ομάδα ‐ επόπτης

1η Μικροδιδασκαλία (Ανάλυση και πρακτική εφαρμογή στο μάθημα της
Διδακτικής Μεθοδολογίας από τους διδάσκοντες)
Πραγματοποίηση και Παρακολούθηση 2ης και 3ης Μικροδιδασκαλίας.
Στην 2η Μικροδιδασκαλία εφαρμόζεται η μέθοδος επεξεργασίας εννοιών.
Στην 3η Μικροδιδασκαλία εφαρμόζεται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος.

11‐15/11/19

21/11/19‐13/12/19

