
 
 

 

 

             

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ: 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ   (ΤΕΕΑΠΗ) 

Επιστημονικός  Υπεύθυνος: Νεκτάριος Στελλάκης (nekstel@upatras.gr) 
 

25 Νοεμβρίου 2020 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ/ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ’ ΕΤΟΥΣ 

Με την παρούσα προκήρυξη γνωστοποιείται στους φοιτητές του ΤΕΕΑΠΗ η έναρξη του 

Προγράμματος με τίτλο "Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου 

Πατρών" με κωδικό MIS 5030937 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020" για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σύμφωνα 

με την υπ. αριθμ 4736/27-10-2020 απόφαση έγκρισης τροποποίησης της πράξης με Κωδικό 

ΟΠΣ 5030937 (ΕΚΤΠ01) στο πλαίσιο της οποίας 40 τεταρτοετείς φοιτήτριες/ές θα έχουν τη 

δυνατότητα να εργαστούν με πλήρες ωράριο και υποχρεώσεις σε δημόσια ή ιδιωτικά 

νηπιαγωγεία της Πάτρας για τρεις μήνες (Φεβρουάριος– Απρίλιος 2021) με συμβολική αμοιβή 

(250€ το μήνα) και ασφάλεια (1% κατά κινδύνου).  

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος «Οι  υπότροφοι παρακολουθούν το μάθημα 

επιλογής του Η' εξαμήνου «Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020», με διδάσκοντα τον κ. 

Νεκτάριο Στελλάκη, που είναι και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος», το οποίο 

αντιστοιχεί σε 5 ECTS.  

Η περίοδος των αιτήσεων των φοιτητών/τριων ξεκινάει Τρίτη 01/12/2020 και ολοκληρώνεται 

την Τρίτη στις 15/12/2020. 

Προσεχώς θα ανακοινωθεί ενημερωτική διαδικτυακή συνάντηση όπου μπορείτε να θέσετε τα 

ερωτήματα σας. 

 

Τα αποτελέσματα της επιλογής των φοιτητών/τριων θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της 

Γραμματείας του Τμήματος και στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, ενώ 

ενστάσεις θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν οι φοιτητές/τριες εντός πέντε ημερών από 

την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Οι ενστάσεις θα 

κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και θα 

εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών του ΕΛΚΕ. 

 
 



 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
 

25/11/2020 Δημοσιοποίηση ανακοίνωσης προγράμματος για το ακαδ. έτος 
20-21 

01/12/2020 – 15/12/2020 Αποστολή αιτήσεων συμμετοχής στην Γραμματεία του 
Τμήματος 

18/12/2020 Δημοσιοποίηση των προσωρινών αποτελεσμάτων 

08/01/2020 Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων 

Ιανουάριος 2021  Επιλογή νηπιαγωγείων/φορέων  
Εργαστήρια προετοιμασίας & υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης 

01/02/2021 Έναρξη πρακτικής άσκησης 

 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 
 
1.    Αναζητήστε το έντυπο «Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα»  (υπάρχει διαθέσιμο εδώ: 
http://praktiki.upatras.gr/prokiryksi-teaapi/) 
2.    Η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος (graecedu@upatras.gr ) 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιήστε τον ιδρυματικό σας λογαριασμό) 
 
Μετά την λήξη της προθεσμίας οι αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
Η επιλογή των ασκούμενων βασίζεται στα ακόλουθα δύο κριτήρια: 
 

1. Αριθμός επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων μέχρι και την εξεταστική του 
Σεπτεμβρίου του Γ΄ έτους σπουδών  (ποσοστό βαρύτητας 60%) 

2. Μέσος Όρος βαθμολογίας για το συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων (ποσοστό 
βαρύτητας 40%) 

 
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί: 

 στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: praktiki.upatras.gr  

 στην ιστοσελίδα του Τμήματος  
 
και θα τοιχοκολληθεί:  

 στη Γραμματεία του Τμήματος  

 στο Γραφείο του Επ. Υπεύθυνου 
 
 
Η Επιτροπή του Προγράμματος 
 

Νεκτάριος Στελλάκης, Επ. Καθηγητής & Επιστημονικός Υπεύθυνος 
Μαριάννα Κονδύλη, Καθηγήτρια 
Γεράσιμος Κουστουράκης, Καθηγητής 
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