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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018 

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 να πραγματοποιήσουν αμειβόμενη δίμηνη Πρακτική Άσκηση σε 

δημόσιους ή ιδιωτικούς– εκπαιδευτικούς φορείς να καταθέσουν σχετική αίτηση μέχρι 

Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου   2018, συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία. Η εν 

λόγω πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί  από  12 Μαρτίου έως 12 Μαΐου  2018. 

 

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 και το περιβάλλον της 

δραστηριότητάς τους στο μέλλον.  

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 τη  επικοινωνία μαζί τους αλλά και από το άλλο να 

προσφέρουν οι ίδιοι ερεθίσματα στους εκπαιδευτικούς για προβληματισμό και για 

από κοινού πρωτοβουλίες και δράσεις.   

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2017 

- 2018 κατ’ ανώτατο όριο η Πρακτική Άσκηση 64 φοιτητών του ΠΤΔΕ (32 από το 3ο 

έτος και 32 από το 4ο έτος σπουδών), οι οποίοι κατά τη διάρκεια της Πρακτικής 
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Άσκησης θα έχουν και ασφαλιστική κάλυψη. 

 

Σε ό,τι αφορά στα κριτήρια επιλογής των φοιτητών  στην  περίπτωση που ο αριθμός 

των αιτήσεων υπερβαίνει τις προσφερόμενες θέσεις, θα τηρηθεί η σχετική απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

ΕΚΠΑ (3051/1.6.2017):  

1. Εγγραφή των φοιτητών/τριών στο 3ο ή αντίστοιχα στο 4ο  (ή μεγαλύτερο) έτος 

σπουδών,  

2. Αριθμός μαθημάτων, στα οποία έχουν εξετασθεί  επιτυχώς (στα έτη 1ο και 2ο 

για τους τριτοετείς και 1ο, 2ο και 3ο για τους τεταρτοετείς)                                                                                                                             

(70 μόρια), 

3. Εισοδηματικά κριτήρια ( προστατευόμενα μέλη άπορων γονέων ή οι ίδιοι 

άποροι γονείς) (μόρια 15), 

4. Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες  (μόρια 15). 

Σε περίπτωση ισοψηφίας θα εκτιμάται ως κριτήριο ο μέσος όρος των μαθημάτων, στα 

οποία έχουν εξετασθεί επιτυχώς,  και σε περίπτωση νέας ισοψηφίας θα ακολουθεί 

κλήρωση.  

 

Όσον αφορά στην απασχόληση και το χρονοδιάγραμμα της άσκησης για κάθε 

φοιτητή και στους φορείς της πρακτικής άσκησης, λεπτομερείς πληροφορίες θα 

δοθούν σε ενημερωτική συνάντηση (για την οποία θα αναρτηθεί ανακοίνωση) του 

Επιστημονικού Υπευθύνου του Προγράμματος με τους φοιτητές.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση και την αναλυτική 

βαθμολογία καθώς και λοιπά πιστοποιητικά στην κ. Βενετία Παρασκευοπούλου, 

Σταδίου 5 (1ο όροφο). 

 

Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων και βάσει των κριτηρίων επιλογής που έχουν οριστεί, 

θα ανακοινωθούν τα ονόματα των επιλεγέντων φοιτητών.  

Οι φοιτητές που θα επιλεγούν για την πρακτική άσκηση θα πρέπει να αποκτήσουν 

Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ και να 

υπογράψουν σχετική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο (πληροφορίες θα δοθούν κατά την 

ενημερωτική συνάντηση).  

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στις δράσεις του προγράμματος της Επιδοτούμενης 

Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές / φοιτήτριες που θα δηλώσουν συμμετοχή και 

θα επιλεγούν είναι υποχρεωτική και τεκμηριώνεται από σχετικό ημερολόγιο.   

 
 

 


