
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΠΕΑ ΙΙ  

Οι φοιτητές/ήτριες που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά στο e-
class την Αίτησή τους για υλοποίηση της ΠΕΑ ΙΙ κατά το εαρινό εξάμηνο τρέχοντος ακαδημαϊκού 
έτους 2021-22:  

από το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου  
έως και την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022, στις 3 μ.μ.  

Η Κατάσταση με τις διαθέσιμες θέσεις για ΠΕΑ ΙΙ εαρινού εξαμήνου 2021-22 θα αναρτηθεί στο e-
class στο πεδίο «Έγγραφα» το απόγευμα της Παρασκευής 11 Φεβρουαρίου. 

Η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθηθεί για την υποβολή της Αίτησης είναι η ακόλουθη:  

• Σύνδεση στο e-class (h]ps://eclass.uniwa.gr) και είσοδος στην πλατφόρμα.  
• Επιλογή και εγγραφή στο μάθημα ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ Ι & ΙΙ (ΠΕΑ 

Ι&ΙΙ) (SW229) (h]ps://eclass.uniwa.gr/courses/SW229/)  
• Μετάβαση στο πεδίο «Ερωτηματολόγια» 
• Επιλογή και συμπλήρωση του ερωτηματολογίου με τίτλο: «ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΓΙΑ ΠΕΑ ΙΙ».  

ΑΠΟ ΤΗΝ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ  
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΗ  
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 

________________________________________________________________________ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

Κατά τη συµπλήρωση του Ερωτηµατολογίου παρακαλούµε λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:  

• Προαπαιτούµενα Μαθήµατα για την Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση - Εποπτεία ΙΙ (ΠΕΑ-Εποπτεία ΙΙ) 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 (ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)  
- Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ Ι 

https://eclass.uniwa.gr
https://eclass.uniwa.gr/courses/SW229/


• Καταγράφετε µε σειρά προτεραιότητας δώδεκα (12) Πλαίσια στα οποία θα σας ενδιέφερε να τοποθετηθείτε 
για την ΠΕΑ ΙΙ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην ΠΕΑ ΙΙ δεν µπορείτε να δηλώσετε Πλαίσιο ή Τοµέα Άσκησης της 
Κοινωνικής Εργασίας όπου εκπαιδευτήκατε κατά τη διάρκεια υλοποίησης της ΠΕΑ Ι. 

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

• Σε περίπτωση δυσκολίας συµπλήρωσης του Ερωτηµατολογίου ή για οποιασδήποτε περαιτέρω 
πληροφορία/βοήθεια χρειαστείτε, µπορείτε να επικοινωνείτε µαζί µας στο e-mail: lamveny@uniwa.gr.  

• Για τις τοποθετήσεις λαµβάνεται υπόψη ο Μ.Ο. της Βαθµολογίας.  

• Εργαζόµενοι φοιτητές µε µόνιµη σχέση εργασίας και πρωινό ωράριο, τοποθετούνται κατά προτεραιότητα 
στα Πλαίσια Πρακτικής Εργαστηριακής Άσκησης µε δυνατότητα απογευµατινής απασχόλησης. Οι 
εργαζόµενοι φοιτητές µε πρωινό ωράριο απασχόλησης θα χρειαστεί να προσκοµίσουν Βεβαίωση 
Εργασίας υπογεγραµµένη από τον εργοδότη όπου θα φαίνεται το ωράριο εργασίας τους.  

• Οι Τοποθετήσεις θα ανακοινωθούν στο e-class έως το τέλος της επόµενης εβδοµάδας.  

• Η ΠΕΑ ΙΙ πραγµατοποιείται κατά τις ηµέρες Τρίτη, Τετάρτη, Πέµπτη και Παρασκευή, σε συνεργαζόµενες µε 
το Τµήµα Κοινωνικές Υπηρεσίες του ιδιωτικού, του δηµόσιου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και θα 
ξεκινήσει την εβδοµάδα έναρξης των µαθηµάτων.  

• Η Εποπτεία ΙΙ πραγµατοποιείται στις εγκαταστάσεις του Τµήµατος τρεις ώρες την εβδοµάδα, σύµφωνα µε 
το Ωρολόγιο Πρόγραµµα Σπουδών. Οι αιτήσεις για τις εποπτικές οµάδες θα πραγµατοποιηθούν µέσω του 
e-class µετά την ανακοίνωση του Ωρολόγιου Προγράµµατος του εαρινού εξαµήνου. 


