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Πλαίσιο υλοποίησης και διαδικασία επιλογής φοιτητών 

του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

για την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ 

H Πράξη "Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων" 

χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το ελληνικό δημόσιο, μέσω 

του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020. 

To Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών παρέχει το δικαίωμα υποβολής αίτησης στους 

φοιτητές και τις φοιτήτριες που διανύουν το 3ο ή μεγαλύτερο έτος των σπουδών τους. Οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση περιγράφονται αναλυτικά σε κάθε πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μετά την οποία οι φοιτητές μπορούν να καταθέσουν αίτηση.  

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 ίδιου τμήματος και β) να διατηρεί τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια 

πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης. 

Το 2017, η  Γενική Συνέλευση του Π.Τ.Ν. (Γ.Σ. αρ.599/25-10-2017), συμπληρωματικά προς 

παλαιότερες σχετικές αποφάσεις, αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης (ΕΠΑ) η 

οποία αποτελείτο από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης, κ. Μαρία Σακελλαρίου, 

Καθηγήτρια, τον κ. Χαρίλαο Ζάραγκα, Επίκουρο Καθηγητή (τακτικό μέλος) και τον κ. Θεοχάρη 

Ράπτη, Επίκουρο Καθηγητή (τακτικό μέλος). Ως αναπληρωματικά μέλη ορίστηκαν ο κ. Θεόδωρος 

Θάνος, Επίκουρος Καθηγητής και η κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη, Επίκουρη Καθηγήτρια.  

Μεταγενέστερα (2019) η Γ.Σ. όρισε ως Επιστημονικό Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης την κ. 

Αμαρυλλίδα Στεργίου, Επίκουρη Καθηγήτρια και ως αναπληρωτή τον κ. Χαρίλαο Ζάραγκα, Επίκουρο 

Καθηγητή. Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι κ. Ζάραγκας, Ράπτης, Τσιτσανούδη, Σπανάκη και 

Στεργίου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως Ακαδημαϊκοί Επιβλέποντες των φοιτητών που 

συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση. 

Οι φοιτητές που υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 

επιλέγονται στη βάση των παρακάτω κριτηρίων: (i) μέσος όρος βαθμολογίας στα έως την υποβολή 

της αίτησης επιτυχώς εξετασμένα μαθήματα (Α) (30%), (ii) κανονικότητα φοίτησης, που 

ποσοτικοποιείται ως το πηλίκο του πλήθους των ECTS των μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί 

επιτυχώς (B) προς το πλήθος ECTS μαθημάτων στα οποία θα έπρεπε να έχουν εξεταστεί επιτυχώς 

εάν είχαν απόλυτα ομαλή φοίτηση βάσει του εξαμήνου σπουδών στο οποίο φοιτούν (Γ) (40%) και 
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(iii) βαθμός ολοκλήρωσης του προγράμματος σπουδών, που ποσοτικοποιείται ως το πηλίκο του 

πλήθους των ECTS των μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς (Β) προς τα ECTS που θα 

πρέπει να συγκεντρώσει για να λάβει πτυχίο, ήτοι 240 (30%). Στη συνέχεια, οι φοιτητές 

κατατάσσονται με βάση τον παρακάτω αλγόριθμο: 

 

𝜧ό𝝆𝜾𝜶 = (𝜜 × 𝟎, 𝟑) + (𝜝𝜞/× 𝟏𝟎 × 𝟎, 𝟒) + (𝜝/𝟐𝟒𝟎× 𝟏𝟎 × 𝟎, 𝟑) 

 

Οι φοιτητές που δεν επιλέγονται, βάσει του διαθέσιμου κάθε φορά πλήθους θέσεων, έχουν 

τη δυνατότητα υποβολής τεκμηριωμένης ένστασης επί του αποτελέσματος της αξιολόγησης εντός 5 

ημερών από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Το ακριβές, όμως, χρονικό 

διάστημα των ενστάσεων δύναται να διαφοροποιηθεί καθώς ισχύουν ενιαίες διαδικασίες για όλα 

τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής 

Άσκησης. 

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος εξουσιοδοτεί την ΕΠΑ ή/και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο 

να ζητά σχετικά δεδομένα από τη Γραμματεία του Τμήματος, να αξιολογεί τις αιτήσεις των 

φοιτητών, να τις κατατάσσει, να εξετάζει τυχόν ενστάσεις να επικυρώνει και να ανακοινώνει τα 

τελικά αποτελέσματα. 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα της πρακτικής 

άσκησης, καθώς και οι προσωρινοί και τελικοί πίνακες κατάταξης, αναρτώνται στους ιστότοπους 

του Τμήματος και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. 

 

 

Η Γενική Συνέλευση του Π.Τ.Ν. ορίζει Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης του 

Τμήματος και τον αναπληρωτή του μέσω των οποίων ορίζονται οι Ακαδημαϊκοί Επιβλέποντες. Ο 

Επιστημονικός Υπεύθυνος - ο οποίος μπορεί ταυτόχρονα να είναι και Ακαδημαϊκός Επιβλέπων - 

εγκρίνει τους φορείς στους οποίους πρόκειται να γίνει η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών και έχει τη 

γενική εποπτεία της πρακτικής άσκησης. 

Ο ρόλος του Ακαδημαϊκού Επιβλέποντα είναι:  

• Να συνεργάζεται με τον φοιτητή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πραγματοποίηση της 

Πρακτικής Άσκησης, να τον καθοδηγεί και να τον συμβουλεύει 
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• Να επικοινωνεί με τα στελέχη του φορέα υποδοχής, στον οποίο πραγματοποιεί Πρακτική 

Άσκηση ο φοιτητής, να ενημερώνεται και να ελέγχει την πορεία της Πρακτικής Άσκησης 

• Να βοηθά στην επίλυση προβλημάτων που μπορεί να παρουσιαστούν στην διάρκεια της 

πρακτικής άσκησης, για τα οποία ενημερώνεται από τον ασκούμενο ή από στέλεχος του 

φορέα 

• Να συνεργάζεται με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα του και 

το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος 

παρουσιαστεί 

• Να αξιολογεί εγγράφως την Πρακτική Άσκηση του υπό την επίβλεψή του ασκούμενου 

φοιτητή και να συνεισφέρει έτσι στην διαρκή βελτίωση του προγράμματος 

Η πλειονότητα των φοιτητών του Π.Τ.Ν. που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα Πρακτικής 

Άσκησης, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης για τον Οκτώβριο-Νοέμβριο 

2019 απασχολούνται σε δημόσια ή/και ιδιωτικά Νηπιαγωγεία (14/22), δευτερευόντως σε Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης (4/22) και λιγότερες είναι οι περιπτώσεις που απασχολούνται σε 

άλλους φορείς, πάντα όμως σε σχέση με την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά 

(1/22: Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη -Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

& Εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης παιδιών προσχολικής ηλικίας. 1/22: Παιδικό Μουσείο 

Θεσσαλονίκης. 1/22: Βιβλιοθήκη Αγρινίου-παιδικό Τμήμα | Μέριμνα και οργάνωση Δημοτικής 

βιβλιοθήκης-παιδικό Τμήμα. 1/22:  Κέντρο θεραπευτικής ιππασίας Ιωαννίνων  | Θεραπευτική 

ιππασία  | Φροντίδα, απασχόληση παιδιών).  


