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Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ θοιηηηών για
ζςμμεηοσή ζηη Διεςπςμένη Ππακηική Άζκηζη ΔΠΑ 100
Αλαθνηλώλεηαη ζηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο ηνπ Παηδαγωγηθνύ
Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ε επαλέλαξμε πινπνίεζεο ηεο «Διεςπςμένηρ
Ππακηικήρ Άζκηζηρ ηων θοιηηηών» (ΓΠΑ 100), ζην πιαίζην ηεο «Πξαθηηθήο
Άζθεζεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο», πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξωπαϊθή
Έλωζε κέζω ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ
Μάζεζε», θαηά ην Υεηκεξηλό Δμάκελν ηνπ Αθαδεκαϊθνύ Έηνπο 2021-2022, ζηνπο
θνξείο πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ ζρεηηθό Πίλαθα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΠΑ 100. Η
Γηεπξπκέλε Πξαθηηθή Άζθεζε (ΓΠΑ 100) αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ηωλ
θνηηεηώλ/ηξηώλ ζην παηδαγωγηθό έξγν ηωλ θνξέωλ απαζρόιεζεο, ζην πιαίζην ηνπ
σειμεπινού εξαμήνος για δύο (2) μήνερ πλήποςρ απαζσόληζηρ και για έωρ
ηπιάνηα έξι (36) θέζειρ Ππακηικήρ Άζκηζηρ εκηόρ αν ςπάπσει μεγαλύηεπο
ενδιαθέπον από θοπείρ και θοιηηηέρ. Σηη Διεςπςμένη Ππακηική Άζκηζη ηος
Εαπινού Εξαμήνος ηος Ακαδ. Έηοςρ 2021-2022 μποπούν να ζςμμεηάζσοςν
θοιηηηέρ/ηπιερ πος διανύοςν ηοςλάσιζηον ηο Γ΄ εξάμηνο ζποςδών έωρ και όζοι/ερ
θα έσοςν ηην ιδιόηηηα ηος/ηηρ θοιηηηή/ηπιαρ ηος Π.Τ.Π.Ε. έωρ και ηον
Ιανοςάπιο 2022.
Όζνη/εο ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ελ ιόγω Γηεπξπκέλε Πξαθηηθή
Άζθεζε κπνξνύλ λα καηαθέηοςν ζσεηική αίηηζη και ηην καπηέλα θοιηηηή
ειεθηξνληθά ζην e-mail ηνπ Β. Οηθνλνκίδε vasoikon@yahoo.com θαη ζην email ηεο
Γξακκαηείαο ηνπ Π.Σ.Π.Δ. ptpe@edc.uoc.gr από ηε Δεςηέπα 27 Σεπηεμβπίος 2021
έωο θαη ηελ Παπαζκεςή 15 Οκηωβπίος 2021 και ώπα 12:00. Η Αίηεζε Φνηηεηώλ, ε
Καξηέια Φνηηεηώλ θαη ν Πίλαθαο ηωλ Φνξέωλ Απαζρόιεζεο, θαη ν Καλνληζκόο ηεο
ΓΠΑ 100 (όπνπ αλαθέξνληαη θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο θνηηεηώλ) δηαηίζεληαη
ειεθηξνληθά
ζηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
Σκήκαηνο
https://ptpe.edc.uoc.gr/el/page/7521/ameivomeni-praktiki-askisi
Οι θοιηηηέρ/ηπιερ πος θα επιλεγούν θα ενημεπωθούν μέζω ζσεηικήρ
ανακοίνωζηρ ηη Δεςηέπα 18 Οκηωβπίος 2021.
Τπελζπκίδεηαη όηη νη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην κάζεκα απηό ζα

πξέπεη λα δειώζνπλ εθ ηωλ πξνηέξωλ ωο κάζεκα ειεύζεξεο επηινγήο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ εμακήλνπ ηε ΓΠΑ 100 κέζω ηνπ ζπζηήκαηνο ClassWeb, ην νπνίν ζα
παξακέλεη «αλνηθηό» γηα ηε ΓΠΑ 100 έωο ηελ επηθύξωζε ηωλ απνηειεζκάηωλ
επηινγήο θαη θαηαλνκήο ηωλ θνηηεηώλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηήλ.
Φνηηεηέο/ηξηεο πνπ δε ζα επηιεγνύλ ηειηθά γηα ζπκκεηνρή ζηε ΓΠΑ 100 ζα έρνπλ ηε

δπλαηόηεηα εληόο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο λα επηιέμνπλ άιιν κάζεκα
ζηε ζέζε ηεο.
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