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ΕΤΗ  2007 – 2008 
 

 
 
 
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση διάρκειας 
2 μηνών (Μάρτιος-Μάιος 2008) 99 φοιτητές/τριες (91 γυναίκες και 8 άνδρες). 32 
φοιτητές/τριες έκαναν την πρακτική τους σε ιδιωτικά σχολεία, 65 σε δημόσια (1 
φοιτήτρια έκανε την πρακτική της σε δημόσιο σχολείο τυφλών) και 2 σε Σχολεία 
Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Από το σύνολο των 99 εκπαιδευτικών – μεντόρων, οι 91 
ήταν γυναίκες και 8 άνδρες.  
 
Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες από 1/7/2007 εως 
31/12/2007 

 Καθορισμός των κριτηρίων επιλογής των φοιτητών/τριών και προετοιμασία 
των σχετικών πληροφοριακών και άλλων εντύπων 

 Παραγωγή διαφημιστικού υλικού για το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης 
 Παραγωγή ενημερωτικού υλικού για τους/τις φοιτητές/τριες και τις 

επιχειρήσεις 
 Καταγραφή των αποτελεσμάτων και ανάλυση των δεδομένων της έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε το 2005-6 και το 2006-7 
 Παρουσίαση μέρους των αποτελεσμάτων της έρευνας στο 13ο συνέδριο της 

ΕΕΕΓ στη Θεσσαλονίκη 15-12-2007 
 

 
Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες από 1/1/2008 εως 30/6/2008  

 Συγκέντρωση και αρχειοθέτηση των απαραίτητων εντύπων για το 
πρόγραμμα 

 Συγκέντρωση των αιτήσεων των φοιτητών/τριών που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα 

 Επιλογή των φοιτητών/τριών που πληρούν τα προβλεπόμενα από το 
πρόγραμμα κριτήρια 

 Καθορισμός εποπτών μελών ΔΕΠ των ασκούμενων 
 Επαφές του Επιστημονικού Υπευθύνου του Τμήματος με επιχειρήσεις, 

οργανισμούς και υπηρεσίες (ήδη συνεργαζόμενων και νέων) για την εύρεση 
του χώρου άσκησης των φοιτητών/τριών και συμπλήρωση και κατάθεση 
των απαραίτητων εντύπων από τις επιχειρήσεις 

 Επιλογή των τμημάτων των επιχειρήσεων που θα δεχθούν τους 
φοιτητές/τριες 

 Καταμερισμός των επιλεχθέντων φοιτητών/τριών στους φορείς 
 Ενημέρωση των επιχειρήσεων για τον αριθμό και τα στοιχεία των 

φοιτητών/τριών που θα απασχολήσουν για την Πρακτική Άσκηση 
 Ενημέρωση των φοιτητών/τριών για την επιλογή τους, την επιχείρηση 

τοποθέτησής τους και την ημερομηνία έναρξης της απασχόλησής τους. 
Προετοιμασία των φοιτητών για τις δραστηριότητες και υποχρεώσεις τους 
στους χώρους εργασίας όπου τοποθετήθηκαν 

 Ορισμός εποπτών στις επιχειρήσεις 



 Συμπλήρωση και κατάθεση των απαραίτητων εντύπων 
 Τοποθέτηση των φοιτητών/τριών στους επιλεγμένους φορείς 
 Συλλογή των εντύπων της αξιολόγησης των φοιτητών/τριών από την 

επιχείρηση 
 Συλλογή των εντύπων της αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης και των 

εκθέσεων των φοιτητών/τριών 
 Έκθεση αξιολόγησης από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο 
 Οδηγός για την Πρακτική Άσκηση για τους καθηγητές/τριες που δέχονται 

φοιτητές/τριες στις τάξεις τους 
 Σχεδιασμός και διεξαγωγή έρευνας με ερωτηματολόγια για τους/τις 

φοιτητές/ τριες της Πρακτικής Άσκησης 
 Σχεδιασμός και διεξαγωγή έρευνας με ερωτηματολόγια για τους/τις 

καθηγητές/ τριες που δέχονται φοιτητές/τριες στις τάξεις τους 
 Παρουσίαση και προβολή της Πρακτικής Άσκησης σε ημερίδα που έγινε 

από το ΤΑΓΦ στις 7/6/2008. 
 

Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες από 1/7/2008 έως 31/12/2008 
 Συγκέντρωση και αρχειοθέτηση των απαραίτητων εντύπων για το 

πρόγραμμα 
 Συμπλήρωση και κατάθεση των απαραίτητων εντύπων 
 Βεβαιώσεις του Επιστημονικού Υπευθύνου για τη συμμετοχή των 

φοιτητών/τριών στην Πρακτική Άσκηση  
 Συμπλήρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την καταβολή της 

αποζημίωσης και κατάθεσή τους στον ΕΛΚΕ 
 Καταγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας με ερωτηματολόγια για 

τους/τις φοιτητές/τριες της Πρακτικής Άσκησης και για τους/τις 
καθηγητές/τριες που δέχονται φοιτητές/τριες στις τάξεις τους 

 Αποπληρωμή φοιτητών/τριών και λοιπών φορέων της Πρακτικής Άσκησης 
 
Η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος 
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