
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  

Για  4η  ακαδημαϊκή  χρονιά  το  ΤΕΑΠΗ  συμμετέχει  στο  πρόγραμμα  «Πρακτική  Άσκηση 
Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών»,  το  οποίο  συγχρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  (το  Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό  Ταμείο)  και  από  Εθνικούς  Πόρους,  και  εντάσσεται  στο  Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα  «Εκπαίδευση  &  Δια  Βίου  Μάθηση»,  του  Υπουργείου  Παιδείας  και 
Θρησκευμάτων. 

Καλούνται  οι  επί  πτυχίω  και  οι  τεταρτοετείς  φοιτήτριες/τές  που  ενδιαφέρονται  να 
συμμετέχουν  να  υποβάλουν  σχετική  αίτηση  από  Πέμπτη  9  έως  και  Παρασκευή  17 
Οκτωβρίου 2014 στο γραφείο της επιστημονικής υπεύθυνης Χαράς Κορτέση – Δαφέρμου 
(Ναυαρίνου  13Α,  3ος  όροφος,  γρ.  3).  Στην  αίτησή  τους  θα  πρέπει  να  επισυνάπτουν 
αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας τους, καθώς η επιλογή τους θα πραγματοποιηθεί 
με  βάση  τη  βαθμολογία  που  έχουν  επιτύχει  στα  μαθήματα  που  υποστηρίζουν  την 
πρακτική άσκηση του 2ου και του 3ου έτους. 

Οι  αιτήσεις  μπορούν  να  κατατίθενται  Πέμπτη,  Παρασκευή  και  Δευτέρα, 10.00πμ – 
14.00μμ. 

Στην αίτηση  κάθε φοιτήτρια/τής  είναι  σκόπιμο  να αναφέρει 3  τουλάχιστον από  τους 
παρακάτω φορείς κατά σειρά προτίμησης, προκειμένου να τοποθετηθεί σε έναν από 
αυτούς για πρακτική άσκηση. Δίπλα στο όνομα κάθε φορέα αναφέρονται οι θέσεις για 
πρακτική άσκηση που διαθέτει κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. 

Στους φορείς που προτιμούν οι φοιτήτριες/τές μπορούν να αναφέρουν και φορείς  που 
δεν υπάρχουν στη λίστα, με τους οποίους θα έχουν έρθει σε προσωπική συνεννόηση. 
Προϋπόθεση  για  να  πραγματοποιήσει  πρακτική  άσκηση  κάποια/ος φοιτήτρια/της  σε 
κάποιο φορέα είναι να είναι εγγεγραμμένοι (τόσο ο φορέας όσο και η φοιτήτρια/της) 
στο σύστημα ΑΤΛΑΣ.  

Στους φορείς που θα επιλέξουν οι φοιτήτριες/τές μόνες/οι τους μέσω του συστήματος 
ΑΤΛΑΣ θα τοποθετηθούν επίσης κατά προτεραιότητα, στο βαθμό που ο  ίδιος φορέας 
έχει επιλεγεί από φοιτήτριες/τές περισσότερες από τις θέσεις που διαθέτει. 

Κάθε  φοιτήτρια/τής  θα  εργαστεί  στο  φορέα  που  θα  τοποθετηθεί  για  31  συνολικά 
ημέρες (που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες ενάμισυ μήνα συνεχούς εργασίας) και 
για  πλήρες  ημερήσιο  ωράριο  εργασίας  (όπως  το  ορίζει  κάθε  φορέας).  Γι  αυτήν  την 
απασχόληση θα αμειφθεί με 435 ευρώ μικτά για το σύνολο των 31 ημερών. Οι ημέρες 
εργασίας  ανά  εβδομάδα  μπορούν  να  διευθετηθούν  σε  συνεννόηση  με  το  φορέα  και 
είναι επιθυμητό να έχουν συμπληρωθεί μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2014, προκειμένου να 
μπορούν  να  ολοκληρωθούν  οι  απαιτούμενες  διεκπεραιώσεις  εντός  του  έτους.  Σε 
περίπτωση  που  συντρέχουν  ειδικοί  λόγοι,  η  πρακτική  άσκηση  μπορεί  να  παραταθεί 
μέχρι και τον Ιανουάριο. 



Με βάση τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί,   σε αυτή τη φάση (ξεκινώντας από 
τέλη Οκτωβρίου) μπορούν να ασκηθούν έως 73 φοιτήτριες/τές 

Όσες και όσοι φοιτήτριες/τές επιλεγούν, θα ενημερωθούν άμεσα σε συνάντηση που θα 
οριστεί  με  την  επιστημονική  υπεύθυνη  σχετικά  με  τις  διαδικασίες  που  πρέπει  να 
προηγηθούν της έναρξης απασχόλησής τους στο φορέα. 

Στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές εντάσσεται,  μετά 

την ολοκλήρωση της εργασίας τους, η κατάθεση έκθεσης με καταγραφή και αποτίμηση 

της δουλειάς τους.  

Οι προσφερόμενες θέσεις στους συνεργαζόμενους φορείς είναι οι παρακάτω: 

o Βυζαντινό Μουσείο‐1 θέση 

o Μουσείο Μπενάκη ‐1 θέση 

o Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης – 2  θέσεις από τέλη Νοεμβρίου και μετά 

o Βιοτεχνικό και βιομηχανικό μουσείο Λαυρίου – 7 θέσεις 
 

o Εκπαιδευτήρια Καντά 
Εκπαιδευτήρια στα Βριλήσσια ‐ 2 θέσεις στο νηπιαγωγείο. 
Παιδικός σταθμός Χιονάτη ‐2 θέσεις σε τμήμα νηπίων + 2 θέσεις σε τμήμα προνηπίων 
Παιδικός σταθμός Παιχνίδι και Γνώση ‐2 θέσεις σε τμήμα νηπίων + 1 θέση σε τμήμα 
προνηπίων. 

o Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού‐ 2 θέσεις (οι φοιτήτριες/τές που θα 
επιλεγούν θα χρειαστεί να περάσουν συνέντευξη προκειμένου να γίνουν δεκτές από το 
φορέα) 

o Παιδικές Στέγες Αθηνών (Αργέντιος, Κυνοσάργους, Παπαστράτειος) ‐10 θέσεις 

o Παιδική Στέγη Πειραιώς ‐2 θέσεις 

o Παιδικός Σταθμός ‘Παραμυθούπολη’ – 1 θέση 

o Μπενάκειο Παιδικό Ίδρυμα  Κηφισιάς ‐3 θέσεις (2 σε τμήματα προνηπίων και 1 σε 
τμήμα νηπίων). 

o Παιδικός σταθμός – νηπιαγωγείο ‘Dorothy Snot’‐ 2 θέσεις (οι φοιτήτριες/τές που 
θα επιλεγούν θα χρειαστεί να περάσουν συνέντευξη προκειμένου να γίνουν δεκτές 
από το φορέα) 

o Παιδικός σταθμός ‘Χαρούμενα Πρωινά’ – 2 θέσεις 

o Νηπιαγωγείο Σχολής Χίλλ – 1 θέση 

o Νηπιαγωγείο Μοντεσσοριανής Σχολής ‐  1 θέση 

o Παιδικός σταθμός ‘Μπουρμπουλήθρες’ – 4 θέσεις  

o Παιδικός σταθμός ‘Μπόμπιρες’ (Μαρούσι) – 2 θέσεις  

o Παιδικός σταθμός – νηπιαγωγείο ‘Λίλιαν Λύκου’ – 4 θέσεις 

o Παιδικοί σταθμοί ΕΚΠΑ (Πανεπιστημιούπολη) – 3 θέσεις (1 σε πρωινό και 2 σε 
μεσημεριανό ωράριο) 

o Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης ‘Art4Fun’ – 4 θέσεις (σπαστό ωράριο) 



o Βοτανικός Κήπος ΕΚΠΑ ‐ 20 θέσεις  

Παρακαλούνται  οι  φοιτήτριες  και  οι  φοιτητές,  προκειμένου  να  επιλέξουν  φορέα,  να 
κάνουν αναζήτηση στο διαδίκτυο για πληρέστερη ενημέρωσή τους σχετικά με το χώρο 
στον οποίο αναπτύσσονται οι  δραστηριότητές  του  και  λοιπά στοιχεία που μπορεί  να 
τις/τους ενδιαφέρουν. Στους φορείς εκτός της παραπάνω λίστας, με τους οποίους θα 
έρθουν εκείνες σε πρώτη επαφή, μπορούν να δίνουν το  τηλέφωνο του γραφείου της 
επιστημονικής  υπεύθυνης  για  πρόσθετες  συνεννοήσεις  (2103688046),  στο  οποίο 
μπορούν να επικοινωνούν Δευτέρα, Πέμπτη και Παρασκευή 10.00 – 14.00. 

          Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ  

          Χαρά Κορτέση – Δαφέρμου  

 


