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ΤΜΗΜΑ EKΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΜΑΡΙΑ ΣΦΥΡΟΕΡΑ. 

Email: msfyroera@ecd.uoa.gr 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 3688508 

  

                                                                                                                                 Ημερομηνία 18/06/2021 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ 5032778 που 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το 

Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ανακοινώνεται η έναρξη νέου κύκλου 

Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών για το Τμήμα Eκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική 

Ηλικία  και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί  φοιτητές να εκδηλώσουν το 

ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο ΕΚΠΑ 

eprotocol.uoa.gr  

Για το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία  υπάρχουν 120  διαθέσιμες 

θέσεις για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (Κωδ Μαθημ. 82907) για την περίοδο 

10/9/2021 έως 10/11/2021, εφόσον το επιτρέψουν οι έκτακτες υγειονομικές συνθήκες. 

 

Διάρκεια υποβολής  αιτήσεων  από 22/6/2021  έως  30/6/2021 

 

I. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης απευθύνονται σε φοιτητές/τριες του Τμήματος Εκπαίδευσης 

και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία  που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

1. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ήταν τεταρτοετείς  ή επί πτυχίω 

2. Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την Πρακτική Άσκηση του 2ου και 3ου έτους 

σπουδών 

3. Διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα. 

Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για την πρακτική άσκηση με σειρά όπως αυτά έχουν 

οριστεί από την Γ.Σ. του Τμήματος 7η 16/01/2020), εμφανίζονται παρακάτω: 

1. Εξάμηνο φοίτησης (7ο και 8ο εξάμηνο φοίτησης: 20 μόρια/ 9ο εξάμηνο φοίτησης και 

άνω: 30 μόρια) 

0000741032
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2. ΜΟ βαθμολογίας 3 μαθημάτων 2ου και 3ου έτους που υποστηρίζουν την Πρακτική 

Άσκηση Χ5= 50 μόρια 

II. ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Υποβάλλονται: 

1.  Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται ως παράρτημα) ηλεκτρονικά 

στην παρακάτω διεύθυνση eprotocol.uoa.gr   

2. Υπεύθυνη Δήλωση Συγκατάθεσης (Ο/η φοιτητής/τρια με την υποβολή της αίτησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε ηλεκτρονική μορφή, παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή 

του/της για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται στην αίτηση και στα τυχόν συνυποβαλλόμενα με 

αυτήν έγγραφα, από το ΕΚΠΑ, από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 

Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ, από τον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ και από τον/την 

Eπιστημονικό Υπεύθυνο, προκειμένου να διενεργηθούν όλες οι απαραίτητες 

ενέργειες για την εκπόνηση της πρακτικής άσκησης). 

3. Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας. 

 

III. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ –ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά την ολοκλήρωση υποβολής των αιτήσεων, πραγματοποιείται αξιολόγηση αυτών από 

την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης και ανακοινώνονται πίνακες προσωρινών 

αποτελεσμάτων, τόσο στον ιστότοπο του Τμήματος όσο και στον ιστότοπο του Γραφείου 

Πρακτικής Άσκησης. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλουν τεκμηριωμένη ένσταση επί 

των προσωρινών πινάκων αποτελεσμάτων εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία ανακοίνωσης αυτών. Μετά την εξέταση των πιθανών ενστάσεων από την 

Επιτροπή Ενστάσεων του Τμήματος, συντάσσεται το πρακτικό Τελικών αποτελεσμάτων 

επιλογής το οποίο προωθείται προς την Συνέλευση του Τμήματος. Οι  πίνακες οριστικών 

αποτελεσμάτων που θα εγκριθούν από την Συνέλευση αναρτώνται  τόσο στον Ιστότοπο του 

Τμήματος  όσο και στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.  

 

IV. ΥΨΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ  

Η αποζημίωση των φοιτητών που θα επιλεγούν και θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση 

θα είναι 260 € (διακόσια εξήντα ευρώ), ανά μήνα Πρακτικής Άσκησης πλήρους ωραρίου, ποσό 

στο οποίο περιλαμβάνεται και η ασφάλιση κατά κινδύνου ατυχήματος. Η αποζημίωση και οι 

ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 

του ΕΚΠΑ, μέσω  της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ 5032778  που 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το 

Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» 

 

V. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 Απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγματοποιήσει ένας φοιτητής πρακτική άσκηση, 

και να λάβει τη σχετική αποζημίωση είναι: α) να μην έχει συμμετάσχει ξανά στο πρόγραμμα 

πρακτικής άσκησης ως φοιτητής του ιδίου τμήματος και β) να διατηρεί τη φοιτητική 

ιδιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης. 
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 Η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί  σε φορείς υποδοχής του 

ιδιωτικού ή και του δημόσιου τομέα, σε όλη τη χώρα. 

 Σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων την συγκεκριμένη περίοδο, υπάρχει 

δυνατότητα παράτασης προθεσμίας ή εκ νέου διαδικασία υποβολής αιτήσεων με ορισμό 

νέας ημερομηνίας προθεσμίας. Σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί προς ενημέρωση των 

ενδιαφερομένων τόσο στον Ιστότοπο του Τμήματος όσο και του Γραφείου Πρακτικής 

Άσκησης . 

 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.  

Ενδεικτικά αναφέρονται φορείς με τους οποίους έχει ήδη αναπτυχθεί συνεργασία 
ή/και είχαν γίνει επικοινωνίες σε προηγούμενες φάσεις υλοποίησης του 
προγράμματος. Οι φοιτητές/τριες στην αίτησή τους πρέπει να αναφέρουν κατά σειρά 
προτίμησης 3 φορείς για τους οποίους ενδιαφέρονται. H επικοινωνία με τους φορείς 
θα γίνει αρχικά μέσω της επιστημονικής υπεύθυνης. Επιπλέον, οι φοιτητές/τριες 
έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν φορέα που  να εναρμονίζεται με το αντικείμενο 
των σπουδών τους. 

o Εκπαιδευτήρια Καντά  

Παιδικός σταθμός Χιονάτη           

Νηπιαγωγείο εκπαιδευτηρίων Καντά          

 

o  Ίδρυμα Παιδική Στέγη Παιδική στέγη  

Παπαστράτειος Αθηνών         

Παιδική στέγη Αργέντειος             

Παιδική στέγη Παπαστράτειος Πειραιώς        

Παιδική Στέγη Κυνοσάργους         

 

o Παιδικός σταθμός – νηπιαγωγείο ‘Dorothy Snot’     
o  Παιδικός σταθμός – νηπιαγωγείο Λίλιαν Λύκου      
o Παιδικός Σταθμός του Ιδρύματος ‘Κιβωτός του κόσμου’    
o  Μπενάκειο Παιδικό Ίδρυμα Κηφισιάς  (Παιδικός Σταθμός/Νηπιαγωγείο)  
o Παιδικός Σταθμός Παραμυθούπολη (Ηλιούπολη):        
o Αrtemis: Κέντρο Προσχολικής Εκπαίδευσης:     
o Ερυθρός Σταυρός/Πολυδύναμο Κέντρο για  τους πρόσφυγες:                     
o Διαπολιτισμικό Κέντρο «Πυξίδα»      
o  ΔΥΕΠ Σκαραμαγκά- Παράρτημα 11ου Νηπιαγωγείου  Χαϊδαρίου       
o  ΔΥΕΠ Σχιστού- Παράρτημα 13ου Νηπιαγωγείου  Κερατσινίου  
o ΔΥΕΠ Μαλακάσας 
o Νηπιαγωγείο Ελαιώνα 
o  Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης  
o Μουσείο Νεώτερης Κεραμικής Τέχνης 
o Παιδικός Σταθμός- Νηπιαγωγείο Παλατάκι (Κορυδαλλός)  
o Παιδικός Σταθμός «Μικρές Ιστορίες» (Κουκάκι)  
o Play (Eναλλακτικός Παιδότοπος)  
o Παιδικός Σταθμός «Το παιχνίδι της χαράς» (Xολαργός)    
o Παιδικός Σταθμός – Νηπιαγωγείο «Το σπίτι των μικρών» (Άλιμος)   
o Παιδικός Σταθμός- Νηπιαγωγείο Λιλιπούπολη (Πετρούπολη)   
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o Αρχέλων (Γλυφάδα): Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας 
o Εl sistema Greece 
o Challedu: Φορέας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης παιχνιδιών 
o Δήμος Χαλανδρίου: Μουσικοκινητική Orff     
o Χορευτικό Εργαστήρι Νέας Ιωνίας 
o Πανελλήνιο Δίκτυο για το θέατρο στην εκπαίδευση    

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 

 Πληροφορίες για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές, είναι 

διαθέσιμες  και στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης 

http://grapas.uoa.gr  

 

 

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ   

             *(υπογραφή)     

Mαρία Σφυρόερα   

*η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στα αρχεία του Τμήματος 
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