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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για παροχή υποστηρικτικού έργου στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην 

Πρώτη Παιδική Ηλικία» 

 

Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην 

Πρώτη Παιδική Ηλικία» καλεί σε συνεργασία φοιτήτριες του Α’ και του Γ’ εξαμήνου 

σπουδών του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους για παροχή υποστηρικτικού έργου. Το 

υποστηρικτικό έργο θα αφορά δύο (2) συνολικά θέσεις και θα ισοδυναμεί με μερική 

απασχόληση για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος από 1/12/2014 έως 30/6/2015.  

 

Αντικείμενο υποστηρικτικού έργου  

1.  Τεχνική υποστήριξη των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τις εβδομαδιαίες ανάγκες 

(φροντίδα αίθουσας και εποπτικού υλικού).  

2.  Υποστήριξη της διαδικασίας των γραπτών εξετάσεων  του Π.Τ.Π.Ε. (επιτηρήσεις στις 

κατατακτήριες εξετάσεις Δεκεμβρίου 2014 και στις εξεταστικές περιόδους Ιανουαρίου-

Φεβρουαρίου 2015 και Ιουνίου 2015).  

3.  Υποστήριξη της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης του Π.Τ.Π.Ε. Υποστήριξη των 

φοιτητών και των φοιτητριών του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στη 

διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων τους στο τέλος του χειμερινού και εαρινού 

εξαμήνου.  

4.  Διοικητική υποστήριξη: Απασχόληση με βάση τις διοικητικές ανάγκες του τμήματος μια 

μέρα εβδομαδιαίως ανά θέση.   

5.  Ψηφιοποίηση παιδαγωγικού – εκπαιδευτικού υλικού του ΠΜΣ.  

  

 



Κριτήρια επιλογής  

i. Δυνατότητα παρουσίας στο Βόλο κατά τις ημέρες και ώρες που θα υπάρχει ανάγκη, 

ανάλογα με το έργο που θα ανατεθεί σε κάθε φοιτήτρια.  

ii. Συνολική επίδοση στα μαθήματα του Α’ έτους (για τις φοιτήτριες του Γ’ εξαμήνου) και 

σειρά κατάταξης στις εισαγωγικές εξετάσεις για τις φοιτήτριες του Α’ εξαμήνου.  

iii. Επαγγελματική κατάσταση και εμπειρία στα οποία θα συνυπολογιστούν και λοιπές 

δεξιότητες.  

 

Διαδικασία επιλογής  

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής στη 

Γραμματεία του Π.Μ.Σ. αποστέλλοντας συμπληρωμένη την ηλεκτρονική αίτηση που 

επισυνάπτεται μέχρι τη Τρίτη 25/11/2014.  

 

Κίνητρα παροχής υποστηρικτικού έργου 

Οι φοιτήτριες που θα επιλεγούν για παροχή υποστηρικτικού έργου κατά το τρέχον 

χειμερινό εξάμηνο θα έχουν απαλλαγή από τα δίδακτρα του προσεχούς εαρινού εξαμήνου.   

  

 

 


