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Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη  
«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Δ.Π.Θ.» με κωδικό ΟΠΣ 5033025 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ανακοινώνει την διαδικασία έναρξης 
υποβολής αιτήσεων για 120 θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης κατά το ακαδημαϊκό 
έτος 2021-2022, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» και κωδικό ΟΠΣ 5033025, η οποία εντάσσεται στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  

Η Πρακτική Άσκηση θα εκπονηθεί σε δύο χρονικές περιόδους: α) από 22/2/2022 έως 
31/3/2022 και β) από 4/4/2022 έως 20/5/2022, σε σχολικές μονάδες Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά 
την αίτησή τους, πραγματοποιώντας είσοδο στο Πληροφοριακό Σύστημα της Πρακτικής 
Άσκησης με τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://praktiki.rescom.duth.gr/ 

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 30/11 έως 13/12/2021 και ώρα 23:55. Η 
εκπρόθεσμη υποβολή αποτελεί αιτία αποκλεισμού από το πρόγραμμα.  

Η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με βάση τα 
παρακάτω κριτήρια, τα οποία έχουν θεσπιστεί από την Συνέλευση του Τμήματος: 1) Η 
επιτυχής εξέταση στα τρία προαπαιτούμενα για συμμετοχή στην «Πρακτική Άσκηση ΙΙ» 
μαθήματα (Διδακτική Μεθοδολογία Ι - Μικροδιδασκαλίες, Διδακτική της Νέας Ελληνικής 
Γλώσσας και Διδακτική των Μαθηματικών), 2) ο αριθμός εξαμήνων φοίτησης να μην 
υπερβαίνει τα δέκα εξάμηνα, 3) ο αριθμός των περασμένων μαθημάτων έως και την 
εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2021 και 4) ο γενικός μέσος όρος βαθμολογίας των 
περασμένων μαθημάτων έως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2021. 

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων από την επιτροπή πρακτικής άσκησης του Τμήματος, και 
μέσα σε διάστημα δέκα ημερών, θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
(https://eled.duth.gr/) και στην σελίδα της Πρακτικής Άσκησης (https://praktiki.duth.gr/) τα 
προσωρινά αποτελέσματα καθώς και η περίοδος υποβολής ενστάσεων, τηρώντας τα μέτρα 
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων. 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Γραμματεία του Τμήματος μέσα σε διάστημα πέντε (5) 
ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων και λαμβάνουν 
αριθμό πρωτοκόλλου. Το ακριβές διάστημα υποβολής ενστάσεων θα οριστεί στην 
ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων. 

Θα ακολουθήσει η δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων συμμετοχής στην Πράξη, 
τηρώντας τα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.  
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Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φοιτητές/ριες οι οποίοι/ες θα συμμετάσχουν στο 
πρόγραμμα της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης του εαρινού εξαμήνου «Πρακτική Άσκηση 
ΙΙ», σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών του 8ου εξαμήνου.  

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής: 1) οι απασχολούμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας 
πλήρους ωραρίου, 2) οι εργαζόμενοι ως υπάλληλοι του δημόσιου τομέα 
(συμπεριλαμβανομένων και των σωμάτων ασφαλείας), 3) όσοι βρίσκονται στην διάρκεια της 
στρατιωτικής τους θητείας και 4) όσοι/ες έχουν συμμετάσχει σε άλλο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα   «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και Καινοτομία, 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ 
2014-2020). 

Φοιτητές/ριες που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι το επίδομα 
αυτό θα διακοπεί σε περίπτωση επιλογής και συμμετοχής τους στην Πράξη.  

Φοιτητές/ριες που λαμβάνουν επίδομα αναπηρίας (ΑμΕΑ) ή ορφανικό ή οποιοδήποτε άλλο 
επίδομα, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον φορέα από τον οποίο λαμβάνουν το εν λόγω 
επίδομα, για να ενημερωθούν εάν η συμμετοχή τους στην Πράξη θα επιφέρει την διακοπή 
του.  

Με την συμμετοχή τους στην Πράξη οι φοιτητές/ριες δεν χάνουν το δικαίωμα ασφάλισης ως 
άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι (από τους γονείς τους) ούτε απαλλάσσονται από εισφορές 
ως άμεσα ασφαλισμένοι/ες στην δική τους ασφάλεια.  

Η χρηματοδότηση καλύπτει την αποζημίωση του ασκούμενου φοιτητή για πρακτική άσκηση 
διάρκειας ενός μηνός και το κόστος ασφάλισης έναντι εργατικού ατυχήματος. Η μικτή αμοιβή 
ανά φοιτητή ανέρχεται στα 250 ευρώ.      

 

Αλεξανδρούπολη, 29/11/2021 
 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Τμήματος 
 
 
 

Δημήτριος Θεοδώρου 
Επίκουρος καθηγητής 
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