ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 –
2012

1.

Ανανέωση βάσεων δεδομένων

Με την έναρξη του νέου Ακαδημαϊκού Έτους 2011 – 2012 ξεκίνησε η ενημέρωση της ήδη
υπάρχουσας βάσης δεδομένων με τα πλήρη στοιχεία των εκπαιδευτικών – μεντόρων που
έχουν συνεργαστεί μαζί μας κατά τα παρελθόντα έτη, καθώς επίσης και τα στοιχεία των
νέων συμμετεχόντων εκπαιδευτικών – μεντόρων.
Επιβεβαιώσαμε όλα τα στοιχεία των φορέων που είχαμε ήδη συλλέξει στο παρελθόν, είτε
κάνοντας τις απαραίτητες τηλεφωνικές επαφές μαζί τους είτε επικοινωνώντας μαζί τους
μέσω του ηλεκτρονικού δικτύου επικοινωνίας εκπαιδευτικών – μεντόρων (mentoresgroup@googlegroups.com), του οποίου τη λειτουργία ξεκινήσαμε κατά το προηγούμενο
Ακαδημαϊκό Έτος 2010 – 2011.
Καταγράψαμε στη βάση δεδομένων όσους εκπαιδευτικούς – μέντορες είχαν εγγράφως
δηλώσει την επιθυμία τους να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Άσκησης των
Φοιτητών/τριών κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2011 – 2012. Καταγράψαμε τα πλήρη,
πρόσφατα στοιχεία των φορέων, ενημερώνοντας την προϋπάρχουσα βάση δεδομένων και
εμπλουτίζοντας τη με νέα στοιχεία μεντόρων, διευθυντών και σχολείων.
Αποστείλαμε γραπτή επιστολή με πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα της Πρακτικής
Άσκησης των Φοιτητών/τριών καθώς και την πρόσκληση συμμετοχής σε αυτό, σε όλους
τους Διευθυντές Δημοσίων Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων, καθώς επίσης
και σε όλους τους Διευθυντές και τους Υπευθύνους Εκπαιδευτικούς της Αγγλικής Γλώσσας
των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
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Στη συνέχεια, αφού τελειοποιήσαμε τη βάση δεδομένων με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών
– μεντόρων, των σχολείων και των διευθυντών/τριών, αναρτήσαμε ανακοίνωση προς τους
φοιτητές/τριες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, με την
οποία τους καλούσαμε να παρευρεθούν σε ενημερωτική συνάντηση σχετικά με το μάθημα
της Πρακτικής Άσκησης.

2.

Αιτήσεις συμμετοχής όλων των φοιτητών/τριών και επιλογή φοιτητών/τριών

Τον Νοέμβριο του 2012 πραγματοποιήθηκε η πρώτη ενημερωτική συνάντηση με όλους
τους φοιτητές/τριες που είχαν επιλέξει να παρακολουθήσουν το μάθημα της Πρακτικής
Άσκησης όπου ενημερώθηκαν για το Πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια αυτής της
συνάντησης, οι φοιτητές/τριες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το μάθημα της
Πρακτικής Άσκησης, το Πρόγραμμα και την εφαρμογή του, καθώς και τα μελλοντικά
συνεργαζόμενα δημόσια σχολεία και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, τα οποία αποδέχθηκαν την
πρόταση συνεργασίας. Παρουσιάσαμε στους φοιτητές/τριες τα απαιτούμενα προς
συμπλήρωση έγγραφα της επιδοτούμενης Πρακτικής Άσκησης, τους ενημερώσαμε για τον
ορθό τρόπο της συμπλήρωσής τους και δώσαμε απαντήσεις σε πολλές απορίες των
φοιτητών/τριών σχετικά με την επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση. Χορηγήσαμε στους
φοιτητές/τριες Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τους ζητήσαμε να καταγράψουν τα
προσωπικά τους στοιχεία, τη βαθμολογία τους στα μαθήματα που ορίσθηκαν ως κριτήρια
επιλογής, τις περιοχές προτίμησής τους και τις γενικότερες γνώσεις τους.
Η ιδιαιτερότητα της Πρακτικής Άσκησης κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2011 – 2012 έγκειται
στο γεγονός ότι υπήρξαν δύο ομάδες φοιτητών/τριών οι οποίοι/ες ακολούθησαν την
Πρακτική τους Άσκηση, 121 φοιτητές/τριες επιδοτούμενοι/ες από το Πρόγραμμα το οποίο
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από
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Εθνικούς Πόρους και εντάσσεσαι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού
(ΥΠΑΙΘΠΑ) και 11 φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες ακολούθησαν την Πρακτική τους Άσκηση
χωρίς την προαναφερόμενη επιδότηση. Ως κριτήρια για την επιλογή των φοιτητών/τριών
στην επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση ή στη μη επιδοτούμενη ήταν ο βαθμός τους στα δύο
υποχρεωτικά μαθήματα «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία» και «Μέθοδοι και Πρακτικές στη
Διδασκαλία της Αγγλικής», του Προγράμματος Αρχικής Κατάρτισης στη Διδασκαλία της
Αγγλικής που προσφέρει το Τμήμα στο Πλαίσιο Προπτυχιακών Σπουδών για τους
φοιτητές/τριες του τρίτου και τέταρτου έτους σπουδών, οι εργασίες που έχουν εκπονήσει οι
ενδιαφερόμενοι/νες φοιτητές/τριες στο πλαίσιο των δύο ανωτέρω υποχρεωτικών
μαθημάτων καθώς επίσης και η αγγλομάθειά τους (τουλάχιστον Επίπεδο Γ1 της
επικοινωνιακής επάρκειας). Ένα ακόμα κριτήριο υπήρξε η μη απασχόληση, πλήρης ή
ωρομίσθια, των ενδιαφερόμενων φοιτητών/τριών. Υπήρξαν φοιτητές/τριες που με δική
τους προσωπική απόφαση επέλεξαν να ενταχθούν στην ομάδα των μη επιχορηγούμενων.
Τέλος, συλλέξαμε τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων φοιτητών/τριών για την Πρακτική
Άσκηση.

3.

Επικοινωνία με Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και

Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΠΑ)
Το Δεκέμβριο του 2011, αφού τελειοποιήσαμε όλες τις βάσεις των δεδομένων,
αποστείλαμε τις λίστες με τα συμμετέχοντα δημόσια σχολεία στο ΥΠΑΙΘΠΑ. Μέσα στον
Ιανουάριο λάβαμε από το ΥΠΑΙΘΠΑ την ειδική έγκριση για την έναρξη της Πρακτικής
Άσκησης στα δημόσια σχολεία όλης της χώρας που είχαν δηλώσει ότι επιθυμούν να
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
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4.

Ανάληψη καθηκόντων των φοιτητών/τριών και έναρξη του προγράμματος,

στατιστικά στοιχεία
Αναρτήσαμε τις λίστες των συνεργαζόμενων με το Πρόγραμμα Δημόσιων Σχολείων και
Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων στην Ηλεκτρονική Τάξη του μαθήματος και προχωρήσαμε στην
τοποθέτηση των φοιτητών/τριών στα κατά τόπους σχολεία και με την έναρξη του εαρινού
εξαμήνου ξεκίνησε η Πρακτική Άσκηση, η οποία διήρκεσε 2 μήνες, από τις αρχές Μαρτίου
έως τα μέσα Μαΐου 2012.
Μετά τα μέσα Μαΐου 2012, ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο κύκλος της Πρακτικής Άσκησης
του Ακαδημαϊκού έτους 2011 – 2012.
Στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριών του Τμήματος Αγγλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το
Ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012 έλαβαν μέρος 121 φοιτητές και φοιτήτριες. Από αυτό το
σύνολο, οι 115 ήταν φοιτήτριες ενώ συμμετείχαν 6 φοιτητές.
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Από το σύνολο των 121 φοιτητών/τριών, 35 φοιτητές/τριες απορροφήθηκαν σε δημόσια
δημοτικά σχολεία όλης της χώρας. Από το σύνολο των 35 φοιτητών/τριών, 4
απασχολήθηκαν σε δημόσια δημοτικά της περιφέρειας, ειδικότερα στους νομούς Κοζάνης,
Μαγνησίας, Φθιώτιδας, Αρκαδίας, 3 φοιτήτριες και 1 φοιτητής.
Από το σύνολο των 121 φοιτητών/τριών, 20 φοιτητές/τριες απορροφήθηκαν σε δημόσια
γυμνάσια όλης της χώρας. Από τους 20 φοιτητές/τριες, 2 φοιτήτριες απασχολήθηκαν σε
δημόσια γυμνάσια της περιφέρειας, ειδικότερα στους νομούς Άρτας και Βοιωτίας.
Από το σύνολο των 121 φοιτητών/τριών, 14 φοιτητές/τριες απορροφήθηκαν σε δημόσια
λύκεια όλης της χώρας.
Από το σύνολο των 121 φοιτητών/τριών, 52 φοιτητές/τριες απορροφήθηκαν σε ιδιωτικά
ιδρύματα και εκπαιδευτήρια στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. (Γράφημα 2)
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ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΝΤΟΣ
/ΤΡΙΩΝ
121

ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
6

5.

ΣΤΗΝ

115

69

52

115
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Στατιστικά στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς – μέντορες

Στη φετινή Πρακτική Άσκηση φοιτητών/τριών του ΤΑΓ&Φ 2011 – 12 δήλωσαν αρχικά
πρόθεση συνεργασίας 177 μέντορες, τελικά έλαβαν μέρος συνολικά 120. Στο πρόγραμμα
της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριών του ΤΑΓ&Φ του ΕΚΠΑ, συμμετείχαν 120
εκπαιδευτικοί – μέντορες, ένας για κάθε φοιτητή/τρια, με – εξαίρεση αποκλειστικά αυτή
τη σχολική χρονιά – στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου, όπου η εκπαιδευτικός –
μέντορας δέχθηκε 2 φοιτήτριες στις τάξεις της. Από αυτό το σύνολο των 121
εκπαιδευτικών – μεντόρων, οι 116 είναι γυναίκες εκπαιδευτικοί – μέντορες και οι 4 είναι
άνδρες εκπαιδευτικοί – μέντορες.
Στα δημόσια δημοτικά σχολεία είχαμε 33 γυναίκες εκπαιδευτικούς – μέντορες και 1
άνδρα εκπαιδευτικό – μέντορα,

στα δημόσια γυμνάσια είχαμε 17 γυναίκες

εκπαιδευτικούς – μέντορες και 3 άνδρες εκπαιδευτικούς – μέντορες, ενώ στα δημόσια
λύκεια συμμετείχαν 14 γυναίκες εκπαιδευτικοί – μέντορες.
Στα ιδιωτικά ιδρύματα και εκπαιδευτήρια είχαμε 52 γυναίκες εκπαιδευτικούς –
μέντορες. Σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη σχετικά με τις ετήσιες συμμετοχές των
εκπαιδευτικών – μεντόρων καταλήξαμε στα εξής αποτελέσματα:


24 εκπαιδευτικοί – μέντορες δημόσιων δημοτικών σχολείων συμμετείχαν στο

πρόγραμμα από παλαιότερα έτη, ενώ 11 νέοι εκπαιδευτικοί – μέντορες προστέθηκαν φέτος
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στα δημόσια δημοτικά (ειδικότερα 34 γυναίκες εκπαιδευτικοί – μέντορες και 1 άνδρας
εκπαιδευτικός – μέντορας, 4 από αυτούς στην περιφέρεια – συγκεκριμένα στους νομούς
Κοζάνης, Μαγνησίας, Φθιώτιδας και Αρκαδίας)


13 εκπαιδευτικοί – μέντορες δημοσίων γυμνασίων συμμετείχαν στο πρόγραμμα από

παλαιότερα έτη, 7 νέες εκπαιδευτικοί – μέντορες προστέθηκαν φέτος στα δημόσια
γυμνάσια (όλες γυναίκες). 2 νέες γυναίκες εκπαιδευτικοί – μέντορες προέρχονται από
δημόσια γυμνάσια της περιφέρειας. Συγκεκριμένα, από τους νομούς Βοιωτίας και Άρτας.


7 εκπαιδευτικοί – μέντορες δημοσίων λυκείων συμμετείχαν στο πρόγραμμα από

παλαιότερα έτη, 7 νέες εκπαιδευτικοί – μέντορες προστέθηκαν φέτος στα δημόσια λύκεια
(όλες γυναίκες)
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΜΕΝΤΟΡΩΝ

ΑΡ.

ΠΑΛΕΕΣ

ΝΕΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

30

23

7

4

-----

4

18

13

5

2

-----

2

14

14

-----

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ –
ΜΕΝΤΟΡΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

6.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους φοιτητές/τριες

Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου, στο πλαίσιο του μαθήματος της Πρακτικής
Άσκησης προσφέρθηκαν σεμιναριακά μαθήματα στους φοιτητές/τριες – με θέματα που
αφορούν στην διδακτική της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα – από εξωτερικούς συνεργάτες και
υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Η κα. Α.
Ζουγανέλη μίλησε για το Νέο Σχολείο και τον τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιούνται οι
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ιστορίες και τα παραμύθια στις τάξεις με τους μικρούς μαθητές. Η κα. Σ. Παπαδοπούλου
ανέπτυξε το θέμα της χρήσης του διαδικτύου στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας. Ο κ.
Ν. Σηφάκης μίλησε για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και ο κ. Γ. Γιώτης ανέπτυξε δύο
θέματα, το ένα για ζητήματα συμπεριφοράς καθηγητών και μαθητών στην τάξη και το
δεύτερο γύρω από την αναζήτηση των πεποιθήσεων και των ανησυχιών των
φοιτητών/τριών σχετικά με την Πρακτική τους Άσκηση. Στους παραπάνω ομιλητές δόθηκε
βεβαίωση συμμετοχής τους στην κατάρτιση των φοιτητών/τριών του Αγγλικού στο πλαίσιο
του Προγράμματος της Πρακτικής. Στο Ακαδημαϊκό Έτος 2011 – 2012 δόθηκε η ευκαιρία
στη φοιτήτρια μας κα Γκιοντεντάι Ελίντα να παρουσιάσει σε σύντομο σεμινάριο πρακτικές
εφαρμογές των Web 2.0 εργαλείων στην ξενόγλωσση τάξη.

7.

Βαθμολογία των εκπαιδευτικών – μεντόρων από τους φοιτητές/τριες

Μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης, ζητήθηκε από τους/τις φοιτητές/τριες να
συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο με τις εντυπώσεις τους από το Πρόγραμμα και να
βαθμολογήσουν τους εκπαιδευτικούς – μέντορες για τη συνολική προσφορά τους. Η
βαθμολογία διαμορφώθηκε ως εξής:
 66 φοιτητές/τριες έχουν βαθμολογήσει τους εκπαιδευτικούς – μέντορες τους με 3,6 – 4
 9 φοιτητές/τριες έχουν βαθμολογήσει τους εκπαιδευτικούς – μέντορες τους με 3,1 – 3,5
 42 φοιτητές/τριες έχουν βαθμολογήσει τους εκπαιδευτικούς – μέντορες τους με 2,6 – 3
 4 φοιτητές/τριες έχουν βαθμολογήσει τους εκπαιδευτικούς – μέντορες τους με 2 – 2,5
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8.

Βαθμολογία των φοιτητών/τριών από τους εκπαιδευτικούς – μέντορες

Αντλώντας πληροφορίες από τις φόρμες αξιολόγησης των εκπαιδευτικών – μεντόρων,
καταγράψαμε τη βαθμολογία που έλαβαν οι φοιτητές/τριες από τους εκπαιδευτικούς –
μέντορες τους:


7 φοιτητές/τριες βαθμολογήθηκαν με 13 – 18 (Καλά) από τους εκπαιδευτικούς –

μέντορες τους


43 φοιτητές/τριες βαθμολογήθηκαν με 19 – 24 (Πολύ Καλά) από τους εκπαιδευτικούς –

μέντορες τους


71 φοιτητές/τριες βαθμολογήθηκαν με 25 – 30 (Άριστα) από τους εκπαιδευτικούς –

μέντορες τους
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9.

Τελική βαθμολογία των φοιτητών/τριών για την Πρακτική Άσκηση

Σύμφωνα με το Φύλλο Βαθμολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2011 – 2012 οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Αγγλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης
σημείωσαν τις εξής επιτυχίες:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ &

10

9

8

7

6

5

22

31

43

19

3

--

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
118
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10.

Χορήγηση βεβαιώσεων

Με το τέλος του Προγράμματος και του μαθήματος της Πρακτικής, στους φοιτητές/τριες
που έκαναν την πρακτική τους σε σχολείο και πέρασαν το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης
χορηγήσαμε βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα. Βεβαίωση συμμετοχής
στην κατάρτιση των φοιτητών/τριών που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής
χορηγήσαμε και στους εκπαιδευτικούς – μέντορες που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα.

11.

Εκπόνηση Εκπαιδευτικού DVD

Κατά τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους 2011 – 2012 συνεργασθήκαμε με το ιδιωτικό
εκπαιδευτικό ίδρυμα, Σύγχρονη Σχολή Σ. Αυγουλέα - Λιναρδάτου, το οποίο δέχθηκε να
βιντεοσκοπήσουμε την παράδοση μαθημάτων των φοιτητριών μας, οι οποίες ασκούσαν την
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Πρακτική τους εκεί, κ.κ. Ρίζου Ελένης (δύο διδακτικές ώρες) και Βαλασωτήρη Χαριτίνης
(μία διδακτική ώρα), κάτω από την επίβλεψη των εκπαιδευτικών – μεντόρων κ.κ.
Κουτσιαρίδα Ευγενίας και Ζαφειροπούλου Παναγιώτας αντίστοιχα, κάτω από τη γενική
επίβλεψη της Υπευθύνου Αγγλικής Γλώσσας της Σχολής, κας Σιφινού Φωτεινής. Έτσι,
συνεργαστήκαμε με τον κύριο Χαραλάμπους Κωνσταντίνο, παραγωγό – σκηνοθέτη –
συγγραφέα, για να μαγνητοσκοπήσει την παράδοση των μαθημάτων και να ολοκληρώσει
την κατασκευή του εκπαιδευτικού DVD.

12.

Συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων στο Πρόγραμμα της Πρακτικής

Άσκησης
Άπαντες οι εμπλεκόμενοι φορείς συνομολογούν ότι η συνεργασία μεταξύ των στέφθηκε με
απόλυτη επιτυχία. Τόσο οι φοιτητές/τριες όσο και οι εκπαιδευτικοί – μέντορες
επιβραβεύουν τη συνεργασία. Οι εκπαιδευτικοί – μέντορες ανέφεραν χαρακτηριστικά:
“Το πρόγραμμα ήταν πολύ θετική εμπειρία για τους μαθητές του σχολείου μας. Η δε
φοιτήτρια επέδειξε ιδιαίτερο ζήλο και προθυμία καθ' όλη τη διάρκεια του”.
“Χαίρομαι που μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω και να βοηθήσω στη δουλειά της μια
νέα προσοντούχο συνάδελφο”.
“Πάρα πολύ ευχαριστημένη από τη συνεργασία μου με τη φοιτήτρια”
“Θα ήθελα να σας εκφράσω την ευχαρίστησή μου για την συνεργασία με το Τμήμα σας,
μιας και τη θεωρώ απολύτως ωφέλιμη”.
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“Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι η πρακτική άσκηση του φοιτητή ήταν απόλυτα
επιτυχημένη”
“Πολύ ικανοποιητική συνεργασία! (σε όλα τα επίπεδα)”
Αλλά και οι φοιτητές/τριες, μέσα από την ηλεκτρονική μας επικοινωνία, είπαν τα εξής:
“Κυρία Δρόσου θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και εσάς και την κυρία Καραβά που μας
υποστηρίξατε και μας δώσατε εφόδια για τη μελλοντική μας εργασία. Ευχαριστώ για την
άψογη συνεργασία.”
“Κυρία Δρόσου θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και εσάς και την κυρία Ρεφανίδου για την
υποστήριξη που δείξατε σε όλους τους φοιτητές της Πρακτικής και για την άψογη
συνεργασία!! Καλό καλοκαίρι και εύχομαι να συνεχίσετε να κάνετε τόσο αξιόλογη
δουλειά.”

13.

Αγορές και προμήθειες

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Προγράμματος φροντίσαμε να προμηθευτούμε τα
απαραίτητα χρειώδη για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Τμήματος. Έτσι, πάντοτε
σε απόλυτη συνεργασία με τον ΕΛΚΕ, εφόσον επιλέχθηκαν οι κατάλληλοι μειοδότες,
προμηθευτήκαμε 1 φορητό υπολογιστή NB Samsung Series S 700Z5C – S01GR και 1
βιντεοπροβολέα Sony VPL – EX100, από τον προμηθευτή Πλαίσιο Computers ΑΒΕΕ,
διάφορα αναλώσιμα και μελάνια εκτύπωσης από τον ίδιο προμηθευτή και μελάνια
εκτύπωσης από τον προμηθευτή Π. Νικολακόπουλος – Διάγραμμα Α.Ε. Τα έντυπα και τη

15

γραφική μας ύλη τα προμηθευτήκαμε από τον προμηθευτή Κόττης Χαρτικά Α.Ε. Επίσης,
προμηθευτήκαμε γραμματόσημα από τα ΕΛΤΑ.
Πιο συγκεκριμένα, από το Σεπτέμβριο 2011 μέχρι και το Σεπτέμβριο 2012 έγιναν οι
παρακάτω αγορές και πληρωμές όπως αυτές προβλέπονται από τις δαπάνες που εγκρίθηκαν
για την Πρακτική Άσκηση του ΤΑΓ&Φ του ΕΚΠΑ:

1

Χαρτί Φωτοαντιγραφικό

39,99 €

2

Toners Εκτυπωτών

219,56 €

3

Γραμματόσημα – Έξοδα Αποστολών

163,77 €

4

Toners Εκτυπωτών

344,01 €

5

Γραμματόσημα – Έξοδα Αποστολών

6

Έξοδα Δημοσιότητας – Κατασκευή DVD

3.000,00 €

7

Φορητός Υπολογιστής NB Samsung Series S 700Z5C – S01GR

1.249,00 €

8

Βιντεοπροβολέας Sony VPL – EX100

9

Χαρτί Φωτοαντιγραφικό

40,77 €

10

Toners Εκτυπωτών

15,41 €

11

Toners Εκτυπωτών

344,01 €

12

Toners Εκτυπωτών

79,00 €

13

Έντυπα και Γραφική Ύλη

85,71 €

416,00 €

128,42 €

Μ. Δρόσου (Επιστημονική Συνεργάτης, Σεπτ. 2011 – 2012,
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13 μήνες x 310,00 €)

4.030,00 €
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Κ. Ρεφανίδου (Γραμματέας, Σεπτ. 2011 – Δεκ 2011, 4 μήνες x 350,00 €)

1.400,00 €
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Κ. Ρεφανίδου (Γραμματέας, Ιαν. 2012 - Σεπτ. 2012, 9 μήνες x 450,00 €)

4.050,00 €
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Α. Σαραφαντώνη (Εκπαιδευτικός Πληροφορικής – Εφαρμογές
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Πληροφορικής, Ιαν. 2012 - Σεπτ. 2012, 9 μήνες x 289,00 €)

2.601,00 €

18

Λ. Μορούζ (Διοικητική Γραμματέας 16 – 29 Φεβρουαρίου)

174,37 €

Λ. Μορούζ (Διοικητική Γραμματέας, Μαρτ 2012 – Σεπτ. 2012, 7 μήνες x
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344,00 €)

2.408,00 €
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φοιτητές/τριες (Μάρτιος - Μάιος 2012 121 x 580,00 €)

70.180,00 €

Συνολική δαπάνη

85.539,02€

Η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος
Ευδοκία Καραβά
Επίκουρη Καθηγήτρια
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