
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2015 

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 προσέλθουν στην ενημερωτική 
συνάντηση που θα γίνει την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015, ώρα 14:00-15:00 στην 
Αίθουσα ΜαΝΧ. 

Βασικός στόχος του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση» το οποίο χρηματοδοτείται από το 
ΕΣΠΑ/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» είναι να δοθεί στους 
συμμετέχοντες φοιτητές η δυνατότητα να δοκιμάσουν στην πράξη τις γνώσεις και 
δεξιότητες που απέκτησαν μέχρι σήμερα κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., να τις αναπτύξουν περαιτέρω, αλλά και να αποκτήσουν νέες, 
ασκούμενοι σε χώρους που αποτελούν πιθανά μελλοντικά εργασιακά τους περιβάλλοντα. 

Επιπλέον, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν διάφορες πτυχές του μελλοντικού τους 
επαγγέλματος, πέρα από τις συμβατικές, να εντοπίσουν τις ιδιαίτερες τυπικές ή και 
άτυπες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούν καινοτόμες δράσεις και υπηρεσίες οι 
οποίες προσφέρονται σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς φορείς, αλλά και να γνωριστούν 
και να συνομιλήσουν με τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις αντίστοιχες θέσεις 
και να προσανατολιστούν κατάλληλα σχετικά με το χώρο που θα ήθελαν να εργαστούν 
ή και να εξειδικεύσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 
2015 κατ’ ανώτατο όριο η Πρακτική άσκηση 58 φοιτητών του ΠΤΔΕ, οι οποίοι κατά τη 
διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης θα έχουν και ασφαλιστική κάλυψη. Όσον αφορά στην 
απασχόληση και το χρονοδιάγραμμα της άσκησης για κάθε φοιτητή και στους φορείς 
της πρακτικής άσκησης, λεπτομερείς πληροφορίες θα δοθούν κατά την ενημερωτική 
συνάντηση του Επιστημονικού Υπευθύνου του Προγράμματος με τους φοιτητές. Όσον 
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 εγγραφεί 
στο 3ο ή –αντίστοιχα– στο 4ο έτος και β) δήλωση με το συνολικό αριθμό μαθημάτων τα 
οποία έχουν περάσει στα έτη 1ο και 2ο (για τους τριτοετείς) ή 1ο και 2ο και 3ο (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»  

Για να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει, μετά 
την ενημερωτική συνάντηση, να συμπληρώσουν σχετική αίτηση συμμετοχής (η οποία 
σε έντυπη μορφή θα δοθεί κατά την ενημερωτική συνάντηση). Η αίτηση συμμετοχής 



θα βρίσκεται αναρτημένη για εκτύπωση και στον διαδικτυακό τόπο του Εργαστηρίου 
http://micro-kosmos.uoa.gr (  η Ενημέρωση).  

Η συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής μαζί με την αναλυτική βαθμολογία θα πρέπει να 
κατατεθεί την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, 15:00-16:00 ή την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 12:00-
14:00 ή τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 12:00-14:00 ή την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 11:00-
12:00, στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος 
(Ναυαρίνου 13α, 4ος όροφος, γραφείο 2) στην Οργανωτική / Εκπαιδευτική Υπεύθυνη 
του Προγράμματος  Δρ. Ράνια Γκικοπούλου.  

Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων και βάσει των κριτηρίων επιλογής που έχουν οριστεί, θα 
ανακοινωθούν στον ίδιο διαδικτυακό τόπο http://micro-kosmos.uoa.gr (  η 
Ενημέρωση) 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.   

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος 

 

Καθηγητής  Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


