
 
 

 

Α.Π. 460 

Ημερομηνία 18/03/2019 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΤΔΕ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  

«Υποστήριξη Ευάλωτων Ομάδων» ΔΠΑ 100  
 

Tην 18/03/2019, στην αίθουσα του κτιρίου Γ (γραφείο ΕΥ) στις 9.30 συνεδρίασε η Επιτροπή 

Επιλογής φοιτητών/τριων, όπως ορίστηκε από την Γ.Σ. του Τμήματος 487 (20/6/2018), για την 

εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση» κατά το Ακαδ. Έτος 2018-19 για την περίοδο από 16/04/2019 έως 15/06/19.  

 

Παρόντες είναι τα κάτωθι μέλη της Επιτροπής Επιλογής:  

1) Η. Κουρκούτας 

2) Α. Χατζηδάκη 

3) Ε. Τραγουλιά  

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της Πρόσκλησης, συνεδρίασε και επέλεξε τους 

ακόλουθους ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) φοιτητές που θα εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση. Η επιλογή και 

κατάταξη των υποψηφίων έγινε σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής όπως αυτά έχουν 

οριστεί από την Γ.Σ. του Τμήματος 487 (20/6/2018). 

 

Κριτήρια Επιλογής:  

Γίνονται δεκτοί/-ές φοιτητές και φοιτήτριες από το 5° εξάμηνο σπουδών και άνω, με 

προτεραιότητα στους τεταρτοετείς και 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 γραπτοί) λόγου» (Β03 Π08) 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 ενδιαφέρονται να διδάξουν τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα), 



 
 

(2) Επιπλέον, προσμετράται ως προσόν (εάν υπάρχει) η βεβαιωμένη εθελοντική προσφορά εργασίας (με επίσημες βεβαιώσεις) σε συναφή πεδία ή 

φορείς. 

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

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

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

 

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

 

 Οι παραπάνω πληροφορίες ελήφθησαν  με βάση τις ηλεκτρονικές αιτήσεις των φοιτητών και τις αναλυτικές καταστάσεις βαθμολογίας των 

υποψηφίων, οι οποίες κατατέθηκαν ηλεκτρονικά εντός  του νόμιμου χρονικού ορίου έως την ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ (λήξη προθεσμίας 

αποστολής μηνύματος 14/3/2019 -22.00 μμ) (όπως όριζε. η Ανακοίνωση της Πρακτικής Άσκησης στις 8/3/19). 

   

Συνολικά κατατέθηκαν 4 (ΤΕΣΣΕΡΙΣ) οι οποίες έγιναν δεκτές με βάση τα κριτήρια επιλογής Στον παρακάτω 1ο Πίνακα παρουσιάζεται η σειρά 

κατάταξης των υποψηφίων, σύμφωνα με τον αλγόριθμο που περιγράφεται στην πρόσκληση και είναι ανηρτημένος στην ιστοσελίδα του 

ΠΤΔΕ καις στο students web (βλ. ΔΙΕΥΡΗΜΕΝΗ ΠΑ).  

 

Οι παρακάτω πίνακες θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος και της Πρακτικής 

Άσκησης. 

  ΣΥΝΟΛΟ PTDE ΕΞΑΜΗΝΟ Β03 Π13  Β05Π07  Α08Σ02   ΒΟ5Σ07 ΒΟ5Π11 B05Π10 Β03Π08 Β05Σ09 Β05Π06 Α08Σ04 Β05Π03 Β05Σ04 ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 

1 26 7149 6ο  9,5       

 

9 
 

7,5               

2 25 7079 6ο  9         6,5       9,5       

3 22,5 7037 8ο            7,5 10   5         

4 22,5 7033 8ο  8 7             7,5         

 

 



 
 

 

Εφόσον έχουν επιλεγεί όλοι οι αιτούντες φοιτητές θεωρούμε ότι δεν θα υπάρξουν ενστάσεις και  η 

Επιτροπή προτείνει τον παραπάνω πίνακα κατάταξης φοιτητών (1) ως οριστικό για να συμμετέχουν 

στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης και  μετά την έγκριση του από την επιτροπή σπουδών για 

την εγκυρότητα του να κατατεθεί για έγκριση στην αντίστοιχη επιτροπή του ΕΛΚΕ. 

 

 

 

 

Η Επιτροπή Επιλογής 

 

 

 

1) Η. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ 2) Α. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 3) Ε. ΤΡΑΓΟΥΛΙΑ 

   

   

 

 


