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  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ        
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                               ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ      

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ επιλογής μαθήματος από φοιτητές /τριες 
στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης τμήματος Φιλολογίας 2021-2022 

 
 
Όσοι φοιτητές/τριες γ έτους προτίθενται να επιλέξουν την Πρακτική ασκηση, 
παρακολούνται μέχρι την Πέμπτη 4 Απριλίου 2022, και ώρα 13.00μμ να εχουν κάνει 
αίτηση μέσω της πλατφόρμας του έργου https://praktiki.uop.gr/ 
 
Το μάθημα 13E59_11_2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ του τμήματος Φιλολογίας διεξάγεται στο 
πλαίσιο του προγράμματος  «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου» που διανύει την Τρίτη φάση υλοποίησης του. Υλοποιείται στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
(Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, ενισχύει σημαντικά την προσπάθεια 
σύνδεσης του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας: Φορείς απασχόλησης για 
φοιτητές/τριες  τμημάτων Φιλολογίας (Σχολεία ιδιωτικά και δημόσια, Φροντιστήρια, 
Ι.Ε.Κ., Κέντρα περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Βιβλιοθήκες, Εκδοτικοί οίκοι, 
Πολιτισμικοί φορείς, ερευνητικοί φορείς κ.ά.). Τα οφέλη στα οποία στοχεύει το 
τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μέσα από την υλοποίηση της 
Πρακτικής Άσκησης είναι: 

 Εξοικείωση του φοιτητή με την αγορά εργασίας (απαιτήσεις φορέων 
απασχόλησης, διαχείριση εργασιακών σχέσεων, απόκτηση 
επαγγελματικής συνείδησης και δεοντολογίας, ανάληψη 
πρωτοβουλίας) 

 Απόκτηση εργασιακής προϋπηρεσίας σχετικής με το αντικείμενο 
σπουδών τους 

 Σύνδεση των σπουδών με την επαγγελματική απασχόληση και ανεύρεση 
τρόπων συνδυασμού  επιστημών κατά την απασχόληση τους. 

 Ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων 
 Επαγγελματική δικτύωση φοιτητών και σύνδεση σπουδών με αγορά 

εργασίας 
 

 Η Πρακτική άσκηση προσφέρεται στο Γ΄ έτος Σπουδών του τμήματος Φιλολογίας ως 
μάθημα επιλογής, σε συνεργασία με φορείς απασχόλησης του ιδιωτικού 
(τουλάχιστον 55%) και του δημοσίου τομέα. 

https://praktiki.uop.gr/
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Οι διαθέσιμες θέσεις που προσφέρονται φέτος είναι 37. Σύμφωνα με την απόφαση 
της Γ.Σ. που ενέκρινε το πρόγραμμα Σπουδών 2021-22, Δικαίωμα συμμετοχής φέτος 
θα έχουν και φοιτητές /τριες Δ΄ έτους  που  δήλωσαν στο Γ΄ έτος  το μάθημα επιλογής 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ (το οποίο δεν υλοποιήθηκε), σε περίπτωση μόνο που δεν συμπληρωθεί ο 
αριθμός των 37 διαθέσιμων θέσεων  από  τους υποψηφίους του φετινού Γ έτους. 
 
  

1. Πληροφορίες για τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης σε ισχύ (2021-22), θα 

βρείτε στην ιστοσελίδα του τμήματος 

(http://phil.uop.gr/images/undergrad/praktiki_kanonismos_2021_2022.pdf) 

2. Το πρώτο βήμα ήταν  μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2022 να έχετε κάνει 

εγγραφή στην πλατφόρμα eclass, στο μάθημα ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΑΡΙΝΟ 

2022  και να αναρτήσετε στο πεδίο ΕΡΓΑΣΙΕΣ πληροφορίες που σας 

ζητούνται. Εκεί θα ενημερώνεστε για τις διαδικασίες.  

3. Η επιλογή του μαθήματος στην πλατφόρμα της σχολής (cardisoft ) προφανώς 

πρέπει να γίνει επίσης, αλλά δεν εγγυάται την επιλογή σας στην ΑΣΚΗΣΗ. Ο 

κανονισμός προβλέπει επιλογή βάσει κριτηρίων.  

4. Άμεσα επιβάλλεται η έγκυρη εγγραφή σας και αίτημα στην πλατφόρμα του 

έργου https://praktiki.uop.gr/ 

5. Κατόπιν τούτου, Θα ακολουθήσει προσωποποιημένη ενημέρωση σας μέσω 

eclass 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες 

  
 στην ιστοσελίδα γραφείου Πρακτικής άσκησης Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου https://praktiki.uop.gr/ 
 Οδηγίες για την ηλεκτρονική διαδικασία (για φοιτητές /για φορείς 

απασχόλησης) https://praktiki.uop.gr/system/files/papel_web_1.pdf 
 στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης μάθημα    13 Ε59 ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΑΣΚΗΣΗ https://eclass.uop.gr/courses/LITD283/ 
 τμηματική υπεύθυνη, επικ. Καθηγ. Μ. Ξέστερνου, mxest@go.uop.gr  
 γραμματειακή υποστήριξη, κα Χ. Νικολαῒδου, chnikol@uop.gr  27210-

65106 
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