
 

 
  

Πανεπιςτιμιο 

Ιωαννίνων 
 

 

Ιωάννινα, 12 Οκτωβρίου 2012 

Αρ. πρωτ: 966 

 

Προσ: Τα Γραφεία Πρακτικήσ Άςκηςησ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τησ χώρασ 

   

Θζμα: Πρόςκληςη ςε Συνάντηςη Εργαςίασ των Γραφείων Πρακτικήσ Άςκηςησ των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τησ χώρασ 

 

Αξιότιμεσ Κυρίεσ, αξιότιμοι κφριοι, 

Στθν πολφ ςθμαντικι ςυνάντθςθ των εκπροςϊπων των Γραφείων Πρακτικισ Άςκθςθσ (ΓΠΑ) των 

Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων τθσ χϊρασ, που ζγινε ςτο Βόλο, ςτισ 5 και 6 Ιουλίου 2012, ςτο 

πλαίςιο τθσ 2
θ
 ςυνάντθςθσ του δικτφου ΔΑΣΤΑ θ οποία οργανϊκθκε από τθ ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου 

Θεςςαλίασ, όλοι οι παριςτάμενοι είχαν εκφράςει τθ πεποίκθςι τουσ ότι τα ΓΠΑ κα πρζπει να οργανϊνουν 

τακτικζσ ςυναντιςεισ εργαςίασ προκειμζνου να ανταλλάςςουν εμπειρίεσ, απόψεισ, τεχνογνωςία, να 

ςυηθτοφν και να αντιμετωπίηουν κοινά προβλιματα, και να προωκοφν, τελικά, τθν ανάπτυξθ μιασ κοινισ 

κουλτοφρασ πρακτικισ άςκθςθσ ςτο χϊρο τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ Ελλάδασ. Στο πλαίςιο αυτό, το 

ΓΠΑ τθσ Δομισ Απαςχόλθςθσ και Σταδιοδρομίασ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων ανζλαβε, μετά από 

διαβοφλευςθ, τθν ευκφνθ τθσ οργάνωςθσ τθσ επόμενθσ ςυνάντθςθσ. 

Με χαρά, λοιπόν, ςασ προςκαλοφμε ςτη ςυνάντηςη εργαςίασ των Γραφείων Πρακτικήσ Άςκηςησ των 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τησ χώρασ, η οποία θα πραγματοποιηθεί ςτο Πανεπιςτήμιο 

Ιωαννίνων τη Δευτζρα 29 Οκτωβρίου 2012. 

Κεντρικά κζματα τθσ ςυνάντθςθσ κα αποτελζςουν τα ηθτιματα τα ςχετικά με τθν επζκταςθ των 

πράξεων τθσ πρακτικισ άςκθςθσ που χρθματοδοτοφνται από το «Ε.Π. Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ», 

θ βιωςιμότθτα τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ωσ αναπόςπαςτου μζρουσ πανεπιςτθμιακοφ κεςμοφ κακϊσ και το 

ηιτθμα του κεςμικοφ πλαιςίου για τθν πρακτικι άςκθςθ των φοιτθτϊν των Πανεπιςτθμίων και Τ.Ε.Ι. τθσ 

χϊρασ. Η, ςε αυτι τθ φάςθ υπό διαμόρφωςθ, αναλυτικι ατηζντα, το πρόγραμμα τθσ ςυνάντθςθσ και οι 

ειςθγθτζσ κα ανακοινωκοφν τθ Δευτζρα 22 Οκτωβρίου 2012. 

Το Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων, δυςτυχϊσ δεν δφναται να καλφψει ζξοδα μετακίνθςθσ και διαμονισ για 

τουσ ςυμμετζχοντεσ, κα αναλάβει, ωςτόςο, τα οργανωτικά ζξοδα κακϊσ και ζξοδα εςτίαςθσ ςτο χϊρο του 

Πανεπιςτθμίου, κατά τθν θμζρα τθσ ςυνάντθςθσ. 

Σασ παρακαλοφμε να δηλώςετε τη ςυμμετοχή ςασ ςτη ςυνάντηςη ςυμπληρώνοντασ την ηλεκτρονική 

φόρμα που κα βρείτε ςτθ ιςτοςελίδα http://www.surveygizmo.com/s3/1048744/GPAmeeting29-10-2012, 

όςο το δυνατόν πιο ζγκαιρα, βοθκϊντασ μασ ςτθν οργάνωςθ τθσ ςυνάντθςθσ. 

Το Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων κεωρεί ιδιαίτερα ςθμαντικό το να 

υπάρξει εκπροςϊπθςθ όλων των Γραφείων Πρακτικισ Άςκθςθσ ςτθ ςυνάντθςθ και αναμζνουμε με χαρά 

τθ ςυμβολι και ςυμμετοχι όλων. 

 

Με εκτίμηςη, 

 

Καθηγητήσ Αναςτάςιοσ Μικρόπουλοσ 

Ιδρυματικόσ Υπεφθυνοσ 
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