
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ  
“ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι - ΕΠΟΠΤΕΙΑ Ι” 

Όσοι φοιτητές/τριες επιθυµείτε να παρακολουθήσετε το µάθηµα: “Πρακτική Εργαστηριακή 
Άσκηση Ι (ΠΕΑ Ι) - Εποπτεία Ι” κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2019-20, 
παρακαλούµε να λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα: 

1. Για να µπορέσετε να εγγραφείτε στο µάθηµα, θα πρέπει να έχετε περάσει µε επιτυχία τα 
ακόλουθα —προαπαιτούµενα για την ΠΕΑ Ι— µαθήµατα: 
‣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  
‣ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
‣ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΤΟΜΑ 
‣ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ 
‣ Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:  ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ  
‣ Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Επισήµανση: Εκτός από τα 6 παραπάνω προαπαιτούµενα µαθήµατα θα πρέπει να έχετε 
περάσει και το µάθηµα Κοινοτική Κοινωνική Εργασία που αποτελεί αλυσίδα µε το µάθηµα 
Μεθοδολογία Κοινοτικών Παρεµβάσεων. 

2. Η ΠΕΑ Ι πραγµατοποιείται 4 ηµέρες την εβδοµάδα (Τρίτη, Τετάρτη, Πέµπτη και Παρασκευή) 
σε συνεργαζόµενες µε το Τµήµα Κοινωνικές Υπηρεσίες του ιδιωτικού, του δηµόσιου ή του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και οι φοιτητές ακολουθούν το ωράριο της υπηρεσίας 
τοποθέτησης.  

• Το Σεπτέµβριο έκαστου ακαδηµαϊκού έτους αναρτάται στο e-class (κατόπιν σχετικής 
ανακοίνωσης που δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος) Κατάσταση µε τις 
Πιστοποιηµένες Κοινωνικές Υπηρεσίες που µπορούν να δεχτούν φοιτητές/τριες για 
Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση. 

• Για την τοποθέτησή σας σε κάποια υπηρεσία για ΠΕΑ Ι, από την αναρτηµένη στο e-
class Κατάσταση Πιστοποιηµένων Υπηρεσιών, δηλώνετε µε σειρά προτεραιότητας τις 
υπηρεσίες όπου θα σας ενδιέφερε να πραγµατοποιήσετε την ΠΕΑ Ι.  

• Οι τοποθετήσεις σε Πλαίσιο για ΠΕΑ Ι πραγµατοποιούνται από την Επιτροπή 
Πρακτικής Άσκησης µε βάση το µέσο όρο (Μ.Ο.) της Βαθµολογίας όλων των 
µαθηµάτων, αφού ληφθούν υπόψη κοινωνικά κριτήρια (αναπηρία, εργασία κ.ά.). 
Φοιτητές µε αναπηρία τοποθετούνται µε προτεραιότητα. Εργαζόµενοι φοιτητές µε 
µόνιµη σχέση εργασίας τοποθετούνται µε προτεραιότητα στα Πλαίσια που  
προσφέρουν τη δυνατότητα απογευµατινής απασχόλησης. 

3. Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ Ι είναι οµαδική και πραγµατοποιείται στο Τµήµα τρεις ώρες την εβδοµάδα, 
σύµφωνα µε το Ωρολόγιο Πρόγραµµα. Η ένταξη σε κάποια από τις εποπτικές οµάδες που 
λειτουργούν κάθε εξάµηνο πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά µέσω του e-class, κατόπιν σχετικής 
ανακοίνωση που αναρτάται στην ιστοσελίδα πριν την έναρξη των µαθηµάτων. 

4. Το Μάθηµα “Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση Ι - Εποπτεία Ι” είναι εργαστηριακό και η 
συµµετοχή είναι υποχρεωτική. Κατά τη διάρκεια του εξαµήνου µπορείτε να 



πραγµατοποιήσετε τόσες απουσίες όσες αντιστοιχούν στο 20% των συνολικών ωρών 
παρουσίας στο Πλαίσιο ΠΕΑ και στην Εποπτεία. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ


