
 

 

 

 

 

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» που 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 
μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, ανακοινώνουν την έναρξη κύκλου Πρακτικής 
Άσκησης Φοιτητών. Ο κύκλος αφορά πρακτικές ασκήσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά το δίμηνο Ιούλιος - 
Αύγουστος (Σεπτέμβριος) 2014. Η πρόσκληση θα είναι ανοιχτή από 07.04.2014 έως 11.04.2014. Δικαίωμα 
υποβολής αίτησης έχουν οι φοιτητές που διανύουν το τρίτο ή μεγαλύτερο έτος των σπουδών τους. Οι διαθέσιμες 
θέσεις για την περίοδο αυτή είναι δεκατρείς (13).  

Διαδικασίες, απαραίτητα δικαιολογητικά και άλλες πληροφορίες 
• Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Δομής 

Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (myDasta). Σχετικές οδηγίες υπάρχουν στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής 
Άσκησης (http://gpa.uoi.gr) στην ενότητα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Π.Ι.» > «Φοιτητές». Το Γραφείο 
Πρακτικής Άσκησης διαθέτει Η/Υ και εκτυπωτή για την εξυπηρέτηση όσον φοιτητών δεν καταφέρουν να 
εξασφαλίσουν πρόσβαση σε Η/Υ συνδεδεμένο στο διαδίκτυο και εκτυπωτή. 

• Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν εντός της παραπάνω προθεσμίας, στο 
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, υπογεγραμμένη εκτύπωση της αίτησής τους, εκτύπωση της αναλυτικής 
βαθμολογίας τους από το online φοιτητολόγιο καθώς και βιογραφικό σημείωμα και σύντομη συνοδευτική 
επιστολή, απευθυνόμενη προς το Τμήμα, στην οποία θα αναφέρονται τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους, οι 
λόγοι για τους οποίους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση κ.λπ.. 

• Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις κατά τις παραπάνω ημερομηνίες και κατά τις 
ώρες 10:00 με 14:00. Εναλλακτικά, η υποβολή των απαραίτητων εγγράφων μπορεί να γίνει μέσω fax στο 
2651009095 ή με αποστολή των σκαναρισμένων εγγράφων μέσω email στο gpa_students@uoi.gr, εντός 
προθεσμιών. 

• Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να προτείνουν έναν ή δύο φορείς στους οποίους θα επιθυμούσαν να 
πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση δηλώνοντας πλήρη και ακριβή στοιχεία επικοινωνίας. 

• Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν τελικά πρακτική άσκηση περιλαμβάνουν το 
πλήθος των μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς, τη βαθμολογία, το έτος σπουδών. Θα 
συνεκτιμηθούν η συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.. 

• Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγματοποιήσει ένας φοιτητής πρακτική άσκηση είναι 
κατά τη διάρκειά της να χρωστάει τουλάχιστον ένα μάθημα, δηλαδή να μην έχει καταστεί πτυχιούχος. 

• Αναλυτικές πληροφορίες για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές υπάρχουν στον ιστότοπο 
του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης http://gpa.uoi.gr. 

Ιωάννινα, 24 Μαρτίου 2014 

Πληροφορίες:  
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Δευτέρα - Πέμπτη: 10:00 – 14:00) 
Τηλ.: 2651007478, Email: gpa_students@uoi.gr, Ιστότοπος: http://gpa.uoi.gr
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