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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2016 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ»
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΤΔΕ / ΕΚΠΑ

Καλούνται οι τριτοετείς και τεταρτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές
του ΠΤΔΕ που ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης να 
καταθέσουν σχετική αίτηση μέχρι 4 Ιουλίου 2016, συνοδευόμενη από 
αναλυτική βαθμολογία, στο γραφείο Ιπποκράτους 20, 2° όρ. Οι αιτήσεις 
θα παραλαμβάνονται τις ημέρες Δευτέρα και Τετάρτη από 10.00 έως 
14.00. Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016. Η εν λόγω 
πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 
2016.

Βασικός στόχος του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση», το οποίο 
χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση», είναι η προσφορά στους συμμετέχοντες φοιτητές 
της δυνατότητας να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησαν 
και τις δεξιότητες που ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., να αναστοχασθούν πάνω στις επιλογές τους και 
να διαμορφώσουν ένα ευέλικτο ρεπερτόριο διδασκαλίας και συμπεριφοράς 
σε πραγματικές συνθήκες, καθώς αυτές θα αποτελέσουν το περιβάλλον 
της δραστηριότητας τους στο μέλλον. Επίσης θα διευρύνουν τον ορίζοντα
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των ενδιαφερόντων τους και θα αναπτύξουν περαιτέρω δεξιότητες 
συμμετέχοντας σε διάφορες δράσεις.

Παραπληρωματικά θα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν 
απόψεις με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων και από το ένα μέρος να 
ανατροφοδοτήσουν απόψεις και στάσεις μέσα από την επικοινωνία μαζί 
τους αλλά και από το άλλο να προσφέρουν οι ίδιοι ερεθίσματα στους 
εκπαιδευτικούς για προβληματισμό και για από κοινού ανάληψη δράσεων. 
Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί για το ακαδημαϊκό 
έτος 2015-2016 κατ'ανώτατο όριο η πρακτική άσκηση 31 φοιτητών του 
ΠΤΔΕ. Η αμοιβή θα ανέρχεται μηνιαίως σε 200 ευρώ μικτά. Ασφαλιστική 
κάλυψη θα υπάρξει μόνο σε περίπτωση ατυχήματος.

Σε ό,τι αφορά στα κριτήρια επιλογής των φοιτητών, σε περίπτωση 
που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τις προσφερόμενες θέσεις, θα 
ισχύσει ό,τι αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δ.Ε. της 21/06/2012: «α) να έχουν εγγράφει στο 3° ή - 
αντίστοιχα- στο 4° έτος και β) δήλωση με το συνολικό αριθμό 
μαθημάτων τα οποία έχουν περάσει στα έτη 1° και 2° (για τους 
τριτοετείς) ή 1° και 2° και 3° (για τους τεταρτοετείς). Θα επιλέγονται 
αυτοί οι οποίοι έχουν περάσει τα περισσότερα μαθήματα. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας θα γίνεται κλήρωση. Από το συνολικό αριθμό των φοιτητών, 
το 50% θα είναι τριτοετείς».

Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων όσοι επιλεγούν για την πρακτική 
άσκηση θα ενημερωθούν τηλεφωνικά. Οι φοιτητές που θα επιλεγούν 
θα πρέπει να αποκτήσουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου(ΑΦΜ) και 
Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ καθώς και να υπογράψουν σύμβαση με το 
Πανεπιστήμιο (περαιτέρω πληροφορίες θα δοθούν τηλεφωνικά).

Υπογραμμίζεται ότι η συμμετοχή στο επιδοτούμενο πρόγραμμα 
πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές που θα δηλώσουν συμμετοχή και 
θα επιλεγούν θα είναι υποχρεωτική και θα τεκμηριώνεται από σχετικό 
παρουσιολόγιο.

Ο υπεύθυνος του προγράμματος

Ιωάννης Ε. Βρεττός 
Καθηγητής
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