
 

 

 
 

ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 
ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  
ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ  (ΕΠΑ)  

 

το πλαίςιο τθσ Πράξθσ «ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟΤ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΡΑΚΗ» (κωδικόσ ΟΠ 5033025), κατά το εαρινό εξάμθνο του τρζχοντοσ 

ακαδθμαϊκοφ ζτουσ (2019-2020), προβλζπεται χρθματοδότθςθ 40 θέσεων πρακτικισ 

άςκθςθσ για φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ του Παιδαγωγικοφ Σμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ. 

Η χρθματοδότθςθ καλφπτει το κόςτοσ αςφάλιςθσ ζναντι εργατικοφ ατυχιματοσ και τθν 

αποηθμίωςθ του αςκοφμενου φοιτθτι για πρακτικι άςκθςθ διάρκειασ ενόσ μθνόσ.  

Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ ζχουν φοιτθτζσ/ριεσ οι οποίοι/εσ κα ςυμμετάςχουν ςτο 

πρόγραμμα τθσ υποχρεωτικισ πρακτικισ άςκθςθσ του εαρινοφ εξαμινου (Πρακτικι Άςκθςθ 

ΙΙ), ςφμφωνα με το ιςχφον πρόγραμμα ςπουδϊν του 8ου εξαμινου. Οι φοιτθτζσ/ριεσ που 

λαμβάνουν επίδομα ανεργίασ κα πρζπει να γνωρίηουν ότι το επίδομα αυτό κα διακοπεί ςε 

περίπτωςθ επιλογισ και ςυμμετοχισ τουσ ςτθν Πράξθ. Επίςθσ, φοιτθτζσ που λαμβάνουν 

επίδομα αναπθρίασ (ΑμΕΑ) ι ορφανικό ι οποιοδιποτε άλλο επίδομα, κα πρζπει να 

επικοινωνιςουν με τον φορζα από τον οποίο λαμβάνουν το εν λόγω επίδομα, για να 

ενθμερωκοφν εάν θ ςυμμετοχι τουσ ςτθν Πράξθ κα επιφζρει τθν διακοπι του. Ακόμθ, κα 

πρζπει να λθφκεί υπόψθ ότι οι φοιτθτζσ/ριεσ, με τθν ςυμμετοχι τουσ ςτθν 

χρθματοδοτοφμενθ πρακτικι άςκθςθ, δεν χάνουν το δικαίωμα αςφάλιςθσ ωσ άμεςα ι 

ζμμεςα αςφαλιςμζνοι (από τουσ γονείσ τουσ) οφτε απαλλάςςονται από ειςφορζσ ωσ άμεςα 

αςφαλιςμζνοι/εσ ςτθν δικι τουσ αςφάλεια.      

Οι ενδιαφερόμενοι/εσ καλοφνται να υποβάλουν θλεκτρονικι αίτθςθ ςυμμετοχισ από τθν 

Σρίτη 26/11 έως την Παρασκευή 13/12/2019,  μζςω του παρακάτω ςυνδζςμου:  

https://docs.google.com/forms/d/1wDXH3050Tjd1MRw3jkmdBBhoL9fKxd__

8bmkiM5yhn8/edit?usp=drive__web  

Για τθν ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ απαιτοφνται, εκτόσ από τα λοιπά ατομικά ςτοιχεία, και τα 

παρακάτω: ο αρικμόσ δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ, ο αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου 

(Α.Φ.Μ.) και θ αρμόδια Δθμόςια Οικονομικι Τπθρεςία (Δ.Ο.Τ.), ο αρικμόσ Μθτρϊου 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Α.Μ.Κ.Α.), ο αρικμόσ IBAN Λογαριαςμοφ Σράπεηασ (κατά προτίμθςθ 

τθσ Σράπεηασ Πειραιϊσ), ςτον οποίο ο/θ αιτϊν/οφςα είναι είτε πρϊτοσ δικαιοφχοσ είτε 

ςυνδικαιοφχοσ. Σον Αρικμό Μθτρϊου Αςφαλιςμζνου του ΙΚΑ (Α.Μ.Α.) κα ςυμπλθρϊςουν 
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μόνον όςοι/εσ φοιτθτζσ/ριεσ τον διακζτουν - θ ςυμπλιρωςι του ςτθν αίτθςθ δεν είναι 

υποχρεωτικι. τθν ερϊτθςθ «Φορέασ ςτον οποίο επιθυμείτε να απαςχοληθείτε» κα 

δθλϊςετε το ςχολείο ςτο οποίο πραγματοποιείτε κατά το χειμερινό εξάμθνο τθν Πρακτικι 

Άςκθςθ Ι και κα πραγματοποιιςετε κατά το εαρινό τθν Πρακτικι Άςκθςθ ΙΙ. τθν αίτθςθ 

δθλϊνετε το e-mail του ιδρφματοσ.  

Επιςθμαίνεται ότι αιτιςεισ που κα υποβλθκοφν εκτόσ προκεςμίασ κα απορριφκοφν. 

Η επιλογι των φοιτθτϊν/ριϊν κα πραγματοποιθκεί βάςει των παρακάτω κριτθρίων, τα 

οποία ζχουν οριςτεί με τθν υπ’ αρικμό 13/13-07-2018 απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ: 1) Ο 

αρικμόσ εξαμινων φοίτθςθσ (να μθν υπερβαίνει τα 10 εξάμθνα), 2) θ επιτυχισ εξζταςθ ςτα 

τρία προαπαιτοφμενα για ςυμμετοχι ςτθν «Πρακτικι Άςκθςθ ΙΙ» μακιματα: Διδακτικι 

Μεκοδολογία – Μικροδιδαςκαλίεσ, Διδακτικι τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ και Διδακτικι των 

Μακθματικϊν, 3) ο ςυνολικόσ αρικμόσ των μακθμάτων ςτα οποία ζχει εξεταςτεί επιτυχϊσ 

ο/θ φοιτθτισ/ρια και 4) ο γενικόσ μζςοσ όροσ βακμολογίασ των περαςμζνων μακθμάτων. 

Σα πρϊτα τρία κριτιρια εφαρμόηονται διαδοχικά ωσ φίλτρα και το τζταρτο ςε περίπτωςθ 

ιςοδυναμίασ βάςει των προθγοφμενων κριτθρίων. 

Οι αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων κα αξιολογθκοφν από τθν Επιτροπι Πρακτικισ Άςκθςθσ, 

βάςει των ςχετικϊν ςτοιχείων που κα δοκοφν από τθν γραμματεία του Σμιματοσ, και κα 

ακολουκιςει θ ανάρτθςθ του προςωρινοφ πίνακα κατάταξθσ των αιτοφντων ςτθν 

ιςτοςελίδα του Σμιματοσ. Συχόν ενςτάςεισ κα υποβλθκοφν ςτθν γραμματεία εντόσ 5 

εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ του προςωρινοφ πίνακα. Ο τελικόσ 

πίνακασ κατάταξθσ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ και ςτθν e-class και κα 

κοινοποιθκεί ςτο Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ του Δθμοκρίτειου Πανεπιςτθμίου Θράκθσ. ε 

όλα τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ των αιτιςεων και τθσ κοινοποίθςθσ των 

αποτελεςμάτων κα τθρθκοφν οι απαιτιςεισ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. 
 

 

Νζα Χθλι, 26/11/2019 

 

Ο Επιςτθμονικά Τπεφκυνοσ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ του ΠΣΔΕ 
 
 
 

Δθμιτριοσ Θεοδϊρου, επίκουροσ κακθγθτισ 
 


