ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Το ΤΕΑΠΗ συμμετέχει για μία ακόμη χρονιά 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 από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019 και εφεξής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕπιχειρηματικότηταΑνταγωνιστικότητα-Καινοτομία» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Καλούνται οι επί πτυχίω και οι τεταρτοετείς φοιτήτριες/τές που ενδιαφέρονται να
συμμετέχουν να υποβάλουν σχετική αίτηση από Παρασκευή 25/1 μέχρι Τετάρτη 6/2
ώρα: 9.00- 13.00 στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας (Ναυαρίνου 13Α, Ισόγειο). Στην
αίτησή τους θα πρέπει να επισυνάπτουν αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας τους,
καθώς η επιλογή τους θα πραγματοποιηθεί με βάση τη βαθμολογα που έχουν επιτύχει
στα μαθήματα που υποστηρίζουν την πρακτική άσκηση του 2ου και του 3ου έτους. Για
εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος συνεκτιμάται το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο
βρίσκεται η φοιτήτρια ή ο φοιτητής, δίνοντας σχετική προτεραιότητα με συνυπολογισμό
μορίων στις φοιτήτριες και τους φοιτητές που βρίσκονται επί πτυχίω.
Στην αίτηση κάθε φοιτήτρια/τής είναι σκόπιμο να αναφέρει 2 τουλάχιστον από τους
παρακάτω αναφερόμενους φορείς κατά σειρά προτίμησης ή οποιονδήποτε άλλον
φορέα προτείνει η/ο ίδια/ος που εναρμονίζεται με το αντικείμενο των σπουδών
της/του.
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.
Δίπλα στο όνομα κάθε φορέα με τον οποίο έχουμε έρθει σε επικοινωνία αναφέρονται
οι θέσεις για πρακτική άσκηση που διαθέτει κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
Κάθε φοιτήτρια/τής θα εργαστεί στο φορέα που θα τοποθετηθεί για 160 συνολικά
ώρες, για χρονικό διάστημα που δεν θα είναι μικρότερο των δύο μηνών, στη βάση
ωραρίου που θα συμφωνηθεί με το φορέα. Γι αυτήν την απασχόληση θα λάβει ως
συνολικό ποσό αμοιβής 520 ευρώ μικτά. Οι ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα μπορούν
να διευθετηθούν σε συνεννόηση με το φορέα.
Με βάση τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί, σε αυτή τη φάση μπορούν να
ασκηθούν έως 49 φοιτήτριες/τές.
Όσες και όσοι φοιτήτριες/τές επιλεγούν, θα ενημερωθούν αμέσως μετά την επιλογή τους
σχετικά με τις διαδικασίες που θα 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 για το τρέχον ακαδημαϊκό
έτος είναι οι παρακάτω:
o Εκπαιδευτήρια Καντά
Παιδικός σταθμός:
Νηπιαγωγείο εκπαιδευτηρίων Καντά:

3 θέσεις
3 θέσεις

o Ίδρυμα Παιδική Στέγη
Παιδική στέγη Παπαστράτειος Αθηνών:

2 θέσεις

Παιδική στέγη Αργέντειος:

2 θέσεις

Παιδική στέγη Παπαστράτειος Πειραιώς:

2 θέσεις

Παιδική Στέγη Κυνοσάργους:

2 θέσεις

o

Παιδικός σταθμός – νηπιαγωγείο ‘Dorothy Snot’:

o

Παιδικός σταθμός – νηπιαγωγείο Λίλιαν Λύκου:

o

Παιδικός Σταθμός του Ιδρύματος ‘Κιβωτός του κόσμου’: 6 θέσεις

o

Μπενάκειο Παιδικό Ίδρυμα Κηφισιάς
(Παιδικός Σταθμός/Νηπιαγωγείο) :

1 θέση

o

Παιδικός Σταθμός Παραμυθούπολη (Ηλιούπολη):

1 θέση

o

Εκπαιδευτήρια Αργύρη- Λαιμού (Παπάγου)
(Παιδικός Σταθμός /Νηπιαγωγείο):

2 θέσεις (οι

2 θέσεις (οι
φοιτήτριες/τές που θα επιλεγούν θα χρειαστεί να περάσουν συνέντευξη προκειμένου
να γίνουν δεκτές από το φορέα)
4 θέσεις

φοιτήτριες/τές που θα επιλεγούν θα χρειαστεί να περάσουν συνέντευξη προκειμένου
να γίνουν δεκτές από το φορέα)
o

Ερυθρός Σταυρός/Πολυδύναμο Κέντρο για
τους πρόσφυγες:

2 θέσεις

o ΔΥΕΠ Σκαραμαγκά- Παράρτημα 11ου Νηπιαγωγείου
Χαϊδαρίου:
o ΔΥΕΠ Σχιστού- Παράρτημα 13ου Νηπιαγωγείου
Κερατσινίου:

2 θέσεις

3 θέσεις (Μάρτιος Μάϊος)
και
3 θέσεις (Μάϊος- Ιούλιος)

o

Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης:

4 θέσεις (Μάρτιος- Μάϊος)
6 θέσεις (Ιούνιος- Ιούλιος)

o

Μουσείο Νεώτερης Κεραμικής Τέχνης:

1 θέση

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. Σε περίπτωση που προτείνουν φορέα, αν είναι μέσα στον
αριθμό των φοιτητριών/τών που θα επιλεγούν με βάση τα κριτήρια που έχουν
οριστεί, έχουν προτεραιότητα για τοποθέτηση στον φορέα που θα έχουν προτείνει. Για
οποιοδήποτε ερώτημα οι ενδιαφερόμενες/οι φοιτήτριες/τές μπορούν να
απευθύνονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: msfyroera@ecd.uoa.gr
Μετά την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα μπορούν να γίνουν ενστάσεις εντός
αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών.
Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ
*(υπογραφή)
Mαρία Σφυρόερα
*η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στα αρχεία του Τμήματος

