
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΕΑ Ι  
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22  

Οι φοιτητές/τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις κι επιθυμούν να υλοποιήσουν την 
πρώτη Πρακτική Εργαστηριακή τους Άσκηση (ΠΕΑ Ι) κατά το χειμερινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2021-22, μπορούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την Αίτηση 
Τοποθέτησης σε Πλαίσιο για ΠΕΑ Ι που βρίσκεται στο πεδίο «Ερωτηματολόγια» στο 
eclass του Μαθήματος ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ Ι & ΙΙ 
(ΠΕΑ Ι&ΙΙ) (SW229) (https://eclass.uniwa.gr/courses/SW229/),


από την Τετάρτη 15/9/2021 στις 9 π.μ.  
έως και τη Δευτέρα 20/9/2021 στις 2 μ.μ. 

Η Κατάσταση με τις θέσεις Πρακτικής Εργαστηριακής Άσκησης Ι (ΠΕΑ Ι) 
χειμερινού εξαμήνου 2021-22 βρίσκεται στο ίδιο πεδίο “Έγγραφα” στο eclass του 
μαθήματος (https://eclass.uniwa.gr/modules/document/?course=SW229)


Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ,  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΛΑΙΣΙΑ  

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΗ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΑ

ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΑ    


___________________________________________________________________________


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ & ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΕΑ Ι 

1. Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να τηρούν τα μέτρα για την αποφυγή και τον περιορισμό 
της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19 που ισχύουν στη δομή όπου θα τοποθετηθούν 
για την άσκησή τους και να εφαρμόζουν τις ειδικότερες οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας, του Υπουργείου Υγείας και της δομής. 


2. Σε ορισμένα από τα συνεργαζόμενα πλαίσια [όπως: δομές υγείας (π.χ. νοσοκομεία) και 
ψυχικής υγείας, δομές φροντίδας ηλικιωμένων και πλαίσια φροντίδας ή/και 
εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία] απαιτείται οι εργαζόμενοι να είναι εμβολιασμένοι 
κατά Covid. Μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί σχετικές οδηγίες για τους/τις φοιτητές/
τριες που θα υλοποιήσουν στα πλαίσια αυτά την πρακτική εργαστηριακή τους άσκηση, 
παρόλο που θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα εξαιρεθούν από την υποχρεωτικότητα 
του εμβολιασμού και οι φοιτητές/τριες που θα ασκούνται στις εν λόγω δομές. Για το 
λόγο αυτό κατά τη συμπλήρωση των προτιμήσεων σας σε πλαίσιο ΠΕΑ Ι, παρακαλούμε 
όπως λάβετε υπόψη και την πιθανότητα του ανωτέρω περιορισμού.


3. Σε περίπτωση που περιμένετε να ανακοινωθεί βαθμολογία σε κάποιο/α από τα 
προαπαιτούμενα για την ΠΕΑ Ι μαθήματα, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την 
Αίτηση τη Δευτέρα 20/9, σημειώνοντας το/το μάθημα/ματα για το/τα οποίο/α δεν έχει 
ακόμα κοινοποιηθεί η  βαθμολογία.
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4. Για την υποβολή της Αίτησης ακολουθείτε την ακόλουθη διαδικασία:


I. Μεταβαίνετε στο e-class (https://eclass.uniwa.gr) και κάνοντας χρήση των κωδικών σας, 
συνδέεστε στην πλατφόρμα.


II. Επιλέγετε το μάθημα ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ Ι & ΙΙ (ΠΕΑ Ι&ΙΙ) 
(SW229) (https://eclass.uniwa.gr/courses/SW229/) και μεταβαίνετε στο πεδίο 
“Ερωτηματολόγια”. 


III. Συμπληρώνετε το Ερωτηματολόγιο με τίτλο “ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι (ΠΕΑ Ι)”. Για τη συμπλήρωση της Αίτησης θα 
χρειαστεί να επιλέξετε από την κατάσταση Πλαισίων ΠΕΑ Ι χειμερινού εξαμήνου 2021-22 
που είναι αναρτημένη στο e-class στο πεδίο «Έγγραφα» οκτώ (8) Πλαίσια με σειρά 
προτεραιότητας στα οποία θα σας ενδιέφερε να τοποθετηθείτε για ΠΕΑ Ι.


5. Προαπαιτούμενα Μαθήματα για την πραγματοποίηση του Μαθήματος: “Πρακτική 
Εργαστηριακή Άσκηση-Εποπτεία Ι (ΠΕΑ-Εποπτεία Ι) είναι τα ακόλουθα:


-  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

-  Δ ́ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (προαπαιτούμενο του προηγούμενου)


6. Η ΠΕΑ Ι πραγματοποιείται:

1. σε συνεργαζόμενες με το Τμήμα Κοινωνικές Υπηρεσίες του ιδιωτικού, του 

δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα που εδρεύουν στην Αττική, 

2. κατά τις ημέρες Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή  

3. με πλήρες ωράριο.


7. Η Εποπτεία Ι είναι ομαδική (μικρές ομάδες των 10-12 ατόμων) και πραγματοποιείται 
στις εγκαταστάσεις του Τμήματος, 1 φορά την εβδομάδα για τρεις ώρες, σύμφωνα με 
το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών. Όταν οριστικοποιηθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα θα 
σας ζητηθεί να δηλώσετε στο eclass την Ομάδα Εποπτείας στην οποία επιθυμείτε να 
ενταχθείτε.


8. Για τις τοποθετήσεις σε Πλαίσιο ΠΕΑ Ι λαμβάνεται υπόψη ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.) της 
βαθμολογίας όλων των μαθημάτων. Για το λόγο αυτό, μαζί με την Αίτηση καταθέτετε 
και την Αναλυτική σας Βαθμολογία. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τη Βαθμολογία σας θα τη 
βγάλετε φωτογραφία ή snapshot από το φοιτητολόγιο (όχι από τη Γραμματεία) και θα 
την αποστείλετε ως επισυναπτόμενο έγγραφο στο email: lamveny@uniwa.gr .


9. Φοιτητές/τριες με χρόνια νοσήματα ή/και αναπηρία τοποθετούνται σε θέσεις ΠΕΑ 
κατά προτεραιότητα. 


10. Εργαζόμενοι/ες φοιτητές/τριες με μόνιμη σχέση εργασίας και πρωινό ωράριο, 
τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε Πλαίσια που προσφέρουν τη δυνατότητα 
απογευματινής απασχόλησης. Οι εργαζόμενοι φοιτητές προκειμένου να τοποθετηθούν 
σε προτεραιότητα αποστέλλουν στο email: lamveny@uniwa.gr Βεβαίωση Εργασίας 
υπογεγραμμένη από τον εργοδότη τους, στην οποία θα φαίνεται το ωράριο εργασίας 
τους.
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11. Μέχρι την οριστική τοποθέτηση σε Πλαίσιο για την υλοποίηση της ΠΕΑ Ι, 
απαγορεύεται ρητά η άμεση τηλεφωνική επικοινωνία των φοιτητών/τριών με τα 
Πλαίσια ΠΕΑ. Τυχόν ερωτήσεις που υπάρχουν σχετικά με τα Πλαίσια και τις συνθήκες 
υλοποίησης της εργαστηριακής άσκησης (π.χ. ωράρια, θέματα covid κ.ά.) μπορείτε να 
τις απευθύνετε στην υπεύθυνη για την ΠΕΑ, κ. Λαμπροπούλου, στο email: 
lamveny@uniwa.gr.   

12. Κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να συμπληρώσει το Ερωτηματολόγιο μία μόνο φορά και δεν 
έχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης αλλαγών μετά την υποβολή του.


13. Σε περίπτωση δυσκολίας συμπλήρωσης του Ερωτηματολογίου ή για οποιαδήποτε 
περαιτέρω πληροφορία/βοήθεια χρειαστείτε για τη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου, 
μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη για την ΠΕΑ, κ. Λαμπροπούλου στο e- mail: 
lamveny@uniwa.gr .


14. Οι Τοποθετήσεις θα ανακοινωθούν στο e-class την τελευταία εβδομάδα του 
Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου.


15. Το εργαστηριακό μάθημα Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση - Εποπτεία Ι, ξεκινά την 
εβδομάδα έναρξης των μαθημάτων. Περαιτέρω οδηγίες για την έναρξη του μαθήματος 
θα δοθούν με επόμενη ανακοίνωσή μας στην ιστοσελίδα.  Πληροφορίες για τον τρόπο 
υλοποίησης του μαθήματος μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα, στη διεύθυνση: 
https://sw.uniwa.gr/course/praktiki-ergastiriaki-askisi-epopteia-i/ 
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