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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 
ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σήμερα, Τρίτη 14/03/2023, στο γραφείο της Επιστημονικά Υπεύθυνης στην Πανεπιστημιούπολη 
Ρεθύμνου συνεδρίασε η Επιτροπή Επιλογής φοιτητών/τριών, όπως ορίστηκε από την 487η Γ.Σ. 
(20/6/2018) και την 557η Γ.Σ. του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (13/1/2023), για την εκπόνηση 
της Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 
5184534, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ), για την περίοδο από 01/04/2023 μέχρι 
31/05/2023.

Παρόντα ήταν τα κάτωθι μέλη της Επιτροπής Επιλογής: 
1) Βάσιου Αικατερίνη, Πρόεδρος (Επιστημονικά Υπεύθυνη)
2) Χατζηδάκη Ασπασία, μέλος
3) Ιερωνυμάκης Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος.

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της Πρόσκλησης με Α.Π. 1032/36, 16/2/2023, 
συνεδρίασε και επέλεξε τις 15 φοιτήτριες που θα εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση. Η επιλογή και η 
κατάταξη των υποψηφίων έγιναν σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής, όπως αυτά έχουν 
οριστεί από την 487η Γ.Σ. (20/6/2018) του τμήματος:

Γίνονται δεκτοί/ές υποψήφιοι/ες, με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

(1) Προαπαιτούμενο κριτήριο για να κάνει ένας φοιτητής/μία φοιτήτρια αίτηση είναι να έχει 
παρακολουθήσει επιτυχώς τα ακόλουθα τρία (3) μαθήματα (είτε τον πρώτο συνδυασμό είτε τον 
δεύτερο):

(α) Δύο μαθήματα με κωδικό Β05 και ένα από τα εξής δύο: «Μαθησιακές δυσκολίες στην παραγωγή 
του γραπτού λόγου» (Β03Π08) ή «Μάθηση και Διδασκαλία του γραπτού λόγου» (Β03 Π13)
(β) Ένα μάθημα με κωδικό Β05, ένα από τα εξής δύο: «Μαθησιακές δυσκολίες στην παραγωγή του 
γραπτού λόγου» (Β03 Π08) ή «Μάθηση και Διδασκαλία του γραπτού λόγου» (Β03 Π13) και το 
σεμινάριο Α08 Σ02 (ο συνδυασμός αυτός αφορά όσους/όσες ενδιαφέρονται να διδάξουν τα ελληνικά 
ως δεύτερη γλώσσα).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αρ. Πρωτ.5682 / 207 / 2023

Ημερ/νια: 14/03/2023



Μοριοδότηση: Ο αριθμός των μορίων σε αυτό το κριτήριο ισούται με το άθροισμα της βαθμολογίας 
τους στα τρία αυτά μαθήματα (λ.χ. 8,5 + 7,5 + 8= 24)

(2) Επιπλέον, προσμετράται ως προσόν (εάν υπάρχει) η βεβαιωμένη εθελοντική προσφορά εργασίας 
σε συναφή πεδία ή φορείς.
Μοριοδότηση: 10 μόρια.

Συνοπτικά, ο αλγόριθμος που εφαρμόζεται για την επιλογή των φοιτητών/τριών είναι ο ακόλουθος: 
Μ + Π

όπου:

α) Μ= Το άθροισμα της βαθμολογίας τους στα τρία μαθήματα, όπως αυτά ορίζονται στο παραπάνω 
προαπαιτούμενο κριτήριο 1.

β) Π= η μοριοδότηση, όπως αυτή ορίζεται στο παραπάνω προαιρετικό κριτήριο 2.

Κατά συνέπεια, τα λιγότερα μόρια που μπορεί να συγκεντρώσει κανείς/καμία είναι 15 (3 μαθήματα 
X 5/10) και τα περισσότερα 40 (3 X 10/10 +10). Οι θέσεις κατανέμονται στους φοιτητές/στις 
φοιτήτριες με τα περισσότερα μόρια (και ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, μαθησιακές δυσκολίες 
ή ελληνικά ως Γ2).

Σε περίπτωση που δύο φοιτητές/τριες διεκδικούν μία θέση και έχουν το ίδιο σύνολο μορίων, 
επικρατεί:

(α) για την κατεύθυνση των μαθησιακών δυσκολιών, όποιος/α έχει την υψηλότερη βαθμολογία στα 
μαθήματα Β05 και

(β) για την άλλη κατεύθυνση (ελληνικά ως Γ2) όποιος/α έχει την υψηλότερη βαθμολογία στο Α08 
Σ02.

Εάν εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, προκρίνεται εκείνος/η που βρίσκεται στο τέταρτο έτος 
σπουδών έναντι του/της τριτοετούς φοιτητή/τριας.

Οι παραπάνω πληροφορίες ελήφθησαν από τις αιτήσεις των υποψηφίων, οι οποίες κατατέθηκαν 
εντός του νόμιμου χρονικού ορίου  από 16/02/2023 μέχρι 22/02/2023, όπως ορίζει η προκήρυξη της 
Πρακτικής Άσκησης στις 16/1/23. 
  
Συνολικά κατατέθηκαν 21 αιτήσεις, από τις οποίες αρχικά έγιναν δεκτές 16, καθώς πληρούσαν τα 
ελάχιστα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με τον αλγόριθμο και τα κριτήρια που περιγράφονται 
παραπάνω. Δεδομένου ότι δεν κατατέθηκαν ενστάσεις και μετά την αποχώρηση για προσωπικούς 
λόγους της υποψήφιας με ΑΜ 7846 (αρ. πρωτ. αίτησης 4062/14-3-2023), ο τελικός πίνακας 
κατάταξης που ακολουθεί διαμορφώθηκε με 15 υποψήφιες. Επισυνάπτεται το αρχείο της 
παραίτησης. 

Ο παρακάτω πίνακας προτείνεται για έγκριση από τη ΓΣ του τμήματος της 15/3/23 και κατόπιν θα 
αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος και της 
Πρακτικής Άσκησης.



ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΣΕΙΡΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

ΑΙΤΗΣΗΣ

Α.Μ. 

ΥΠΟΨ

ΕΞΑΜ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ 
Μ + Π ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΡΙΩΝ 

1 4067/146/2023 7825 8 9,5+10+10 29,5
2 4076/151/2023 7743 7 9,5+10+9,5 29
3 4078/153/2023 8123 6 10+9+10 29
4 4083/158/2023 7906 8 10+9+9,5 28,5
5 4086/160/2023 7832 8 9+10+9,5 28,5
6 4089/162/2023 7807 8 9+10+9,5 28,5
7 4068/147/2023 7765 8 9+10+9,5 28,5
8 4081/156/2023 8122 6 10+8,5+9,5 28
9 4084/159/2023 7878 8 9,5+10+8 27,5

10 4077/152/2023 7844 8 10+8+9,5 27,5
11 4072/149/2023 8127 6 8,5+9+10 27,5
12 4088/161/2023 7989 6 8,5+8,5+10 27
13 4082/157/2023 8084 6 8+9+9,5 26,5
14 4795/176/2023 8050 6 9+8,5+7,5 25
15 4073/150/2023 7904 8 8+8,5+7 23,5



Η Επιτροπή Επιλογής

1) Αικατερίνη Βάσιου 2) Ασπασία Χατζηδάκη 3) Ιωάννης Ιερωνυμάκης

υπογραφή υπογραφή υπογραφή


