
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 03/03/2021 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Π.Θ. 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020-2021 

Αφορά όλο το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης Α.Π.Θ. που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής 

Άσκησης του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, να διαβάσουν προσεχτικά τα 

κάτωθι και να υποβάλλουν αίτηση. 

Προαιτήσεις 

Οι προαιτήσεις του Τμήματος θα πραγματοποιηθούν από 04/03/2021 μέχρι 18/03/2021 στον 

παρακάτω σύνδεσμο. 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexQXLYjtz4aZJk_v3PsBU1vSCfYA-

pYpyhfXm0Us55P_8feA/viewform  ) 

Οι προαιτήσεις θα υποβληθούν μια φορά και για τις τρεις (3) περιόδους πρακτικής άσκησης.  Εάν 

δεν καλυφθούν όλες οι διαθέσιμες θέσεις και για τις τρεις περιόδους πρακτικής, ο σύνδεσμος θα 

παραμείνει ανοιχτός και θα δοθεί δυνατότητα να υποβληθούν και επιπλέον προαιτήσεις για την 2η 

και την 3η περίοδο.  

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 

διατίθενται στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Α.Π.Θ. υπάρχουν 

διαθέσιμες συνολικά εβδομήντα μία (71) θέσεις Πρακτικής Άσκησης. 

Κριτήρια Επιλογής 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται από το 8ο έως το 12ο εξάμηνο 

σπουδών. 

Τα κριτήρια επιλογής του Τμήματος για τη συμμετοχή των φοιτητών σε θέσεις Πρακτικής 

Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ είναι: 

1. Επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική Ι και ΙΙ, 

2. Ο συνολικός αριθμός των ECTS του/της φοιτητή/τριας στα πρώτα 6 εξάμηνα σπουδών να 

είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 168 ECTS. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν καλυφθούν 

Οι θέσεις ΠΑ, θα μπορεί να επιλεγούν φοιτητές/τριες οι οποίοι στα πρώτα 6 εξάμηνα θα 

έχουν συγκεντρώσει λιγότερα από 168 ECTS. Το κριτήριο επιλογής των συγκεκριμένων 
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φοιτητών/τριών είναι ο μέγιστος αριθμός των ECTS και εφαρμόζεται έως να συμπληρωθούν 

όλες οι υπολειπόμενες θέσεις. 

3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των κριτηρίων 1 και 2, θα επιλέγεται ο/η φοιτητής/τρια με το 

μεγαλύτερο Μ.Ο. βαθμολογίας την περίοδο υποβολής της αίτησης.  

   

Τα κριτήρια επιλογής έχουν επικυρωθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις Τμήματος με Αρ. Πρωτ. 

14/04.05.2017 και 20/05.07.2018 

 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται 

από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, 

με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση». 

 


