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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Στο Πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Τμήματος Θεολογίας της 
Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
απασχολήθηκαν από το 2010 μέχρι τον Οκτώβριο του 2015, 37 φοιτητές/φοιτήτριες 
στην πρώτη φάση, 29 στη δεύτερη και 57 στην τρίτη. 

Οι ιδιωτικοί φορείς όπου απασχολήθηκαν οι φοιτητές και φοιτήτριες είναι οι 
κάτωθι: Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιερά Σύνοδος της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, (Ραδιοφωνικός Σταθμός και Ιστορικό Αρχείο) Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Αθηνών (Ιδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως), Ιερά Μητρόπολη 
Μεσσηνίας, Βυζαντινό Αρχαιολογικό Μουσείο, Νομισματικό Μουσείο, Ίδρυμα 
Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας, Γενικά Αρχεία του Ελληνικού Κράτους, Εκδόσεις 
Ψυχογιός, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, Άρτος Ζωής, 
Μύρτιλλο. 

Οι φοιτητές ήρθαν σε επαφή με τους ανωτέρω χώρους εργασίας και γνώρισαν 
τις απαιτήσεις ενός εργασιακού περιβάλλοντος, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα 
που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις. Η εμπειρία που απεκόμισαν συνιστά οδηγό για 
την μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 

Αρκετοί εξ αυτών γνώρισαν Μητροπολίτες, Επισκόπους, Διευθυντές, 
ανώτατα στελέχη των Φορέων και συνεργάστηκαν στο ανώτατο επίπεδο με υψηλές 
απαιτήσεις και σύνθετα αντικείμενα εργασίας. Πέραν τούτου, όμως, ήρθαν σε επαφή 
με αντικείμενα - κειμήλια όπως χειρόγραφα ιστορικής σημασίας, τα οποία μελέτησαν 
και εκπαιδεύθηκαν στην καταγραφή και αξιολόγηση τους. Νομίσματα και κειμήλια 
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Μουσείων αποτέλεσαν το αντικείμενο της έρευνας και της απασχόλησης τους 
μυώντας τους στον κόσμο της τέχνης και του πολιτισμού. Η επικοινωνία με το κοινό 
στο Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος τους έφερε αντιμέτωπους με 
τους σύγχρονους άμεσους τρόπους επικοινωνίας. Η ενασχόληση τους σε Ιδρύματα 
κοινωνικού χαρακτήρα τους έμαθε τρόπους αντιμετώπισης και διαχείρισης ατόμων 
με ειδικές δεξιότητες ή ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

Οι φοιτητές που ασχολήθηκαν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Ασκησης 
έμειναν ενθουσιασμένοι από τη συμμετοχή τους σε αυτό και πολλοί εξ αυτών 
αναζήτησαν και δεύτερη ευκαιρία εμπλοκής τους σε αυτό. Αρκετοί μάλιστα 
συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε Φορείς, ενώ ορισμένοι 
προσελήφθησαν μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Οι Φορείς επέδειξαν 
άριστο πνεύμα συνεργασίας με το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και προσπάθησαν σε όλες τις 
φάσεις πραγματοποίησης του προγράμματος να συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία 
του. Αρκετοί Φορείς επέδειξαν ενδιαφέρον να αξιοποιήσουν νέους φοιτητές σε 
δράσεις κατά τα επόμενα έτη. 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα σχετικά στενά επαγγελματικά όρια απασχόλησης για 
ένα πτυχιούχο του Τμήματος Θεολογίας η συμμετοχή φοιτητών του Τμήματος μας 
στο ανωτέρω Πρόγραμμα κρίνεται εξόχως σημαντική, καθώς τους ανοίγει νέους 
δρόμους επαγγελματικής απασχόλησης και διευρύνει τα πεδία εργασίας. 
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