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ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α. 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2015 

Με την ιδιότητα του επιστημονικού υπεύθυνου του Προγράμματος της Πρακτικής 
Άσκησης στο Τμήμα Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. κατά την περίοδο 2011-2015 σας πληροφορώ 
ότι το σύνολο των προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών που ασκήθηκαν στο Πρόγραμμα 
ήταν 1008. Συγκεκριμένα, το έτος 2011 ασκήθηκαν 334 φοιτητές και φοιτήτριες. Το έτος 
2012 ασκήθηκαν 124 φοιτητές και φοιτήτριες. Το έτος 2013 ασκήθηκαν 123 φοιτητές και 
φοιτήτριες. Το έτος 2014 ασκήθηκαν 299 φοιτητές και φοιτήτριες. Τέλος το έτος 2015 (έως 
το τέλος Οκτωβρίου, λήξη του προγράμματος) ασκήθηκαν 128 φοιτητές και φοιτήτριες. 

Το πρόγραμμα διεξήχθη τόσο κατά το χειμερινό όσο και κατά το εαρινό εξάμηνο των 
ακαδημαϊκών ετών σπς παραπάνω χρονιές, με εξαίρεση το 2014 όταν 60 φοιτητές και 
φοιτήτριες πραγματοποίησαν την πρακτική άσκηση τους και κατά τη διάρκεια των θερινών 
μηνών. 

Ως προς τους φορείς όπου έγινε η πρακτική άσκηση των φοιτητών και φοιτητριών, 
αυτοί ήταν κυρίως, σε ποσοστό περίπου 70%, σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
γυμνάσια και λύκεια, ως επί το πλείστον δημόσια αλλά και ιδιωτικά. Επίσης ένα ποσοστό 
περίπου 30% φοιτητών και φοιτητριών επέλεξε για την πρακτική άσκηση δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς ερευνητικού προσανατολισμού, όπως μουσεία, βιβλιοθήκες, επιστημονικές 
εταιρείες και ιδρύματα, εκδοτικούς οίκους και εφορείες αρχαιοτήτων. 

Από τις αξιολογήσεις της πρακτικής άσκησης τους, τις οποίες συνέταξαν οι 
συμμετέχοντες, προκύπτει ότι στη συντριπτική πλειονότητα τους οι φοιτητές/φοιτήτριες 
έμειναν πλήρως ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα. Η ικανοποίηση τους οφείλεται στο ότι 
ήρθαν σε επαφή με το κύριο μελλοντικό εργασιακό περιβάλλον τους (σχολεία δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης), εξοικειώθηκαν με αυτό, παρακολούθησαν τις μεθόδους διδασκαλίας των 
φιλολογικών μαθημάτων και ασκήθηκαν στο πως οι ίδιοι μελλοντικά θα μπορέσουν να 
λειτουργήσουν ως δάσκαλοι. Επίσης, χάρη στην επαφή και την εξοικείωση των 
φοπητών/φοΓτητριών με το κύριο μελλοντικό εργασιακό περιβάλλον τους προδιαγράφεται 
θετικά η μελλοντική ένταξη τους σε αυτό και δυνητικά βελτιώνονται οι προϋποθέσεις για την 
καλύτερη άσκηση του φιλολογικού επαγγέλματος. Τέλος, εκείνοι οι φοΓΓητές/φορτήτριες που 
επέλεξαν να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση σε φορείς ερευνητικού 
προσανατολισμού εξοικειώθηκαν με τα ερευνητικά αντικείμενα των φορέων και βελτίωσαν τις 
προϋποθέσεις τους ώστε στο μέλλον να εργαστούν ως φιλόλογοι πιθανόν και εκτός του 
περιβάλλοντος της φιλολογικής εκπαίδευσης. 
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Αξίζει να επισημανθεί ότι το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης συνέβαλε, έστω σε 
μικρό βαθμό, στην αντιμετώπιση κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων και στην προώθηση της 
ανάπτυξης των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών/περιοχών, περιοχών με ιδιαίτερα υψηλά 
ποσοστά ανεργίας κλπ., στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες οι φοιτητές/φοιτήτριες 
επέλεξαν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση τους σε σχολεία της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης τα οποία λειτουργούν σε οικονομικά και οικιστικά υποβαθμισμένες περιοχές της 
Αττικής. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι έχει εμπεδωθεί, με το πέρασμα των ετών, η πολύ 
καλή συνεργασία με τους διάφορους φορείς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Ενώ στα 
πρώτα έτη λειτουργίας του Προγράμματος καταβαλλόταν προσπάθεια για την προσέλκυση 
φορέων, τώρα υπάρχουν πολλοί φορείς που επιζητούν εκείνοι να αναλάβουν την πρακτική 
άσκηση φοιτητών. 

Από τις αξιολογήσεις του Προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης γίνεται φανερό ότι 
το πρόγραμμα είναι όχι μόνο επιθυμητό αλλά και αναγκαίο στους φοιτητές και τις φοιτήτριες 
του Τμήματος Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α., όπου το πρόγραμμα είχε σταθερά απορροφητικότητα 
της τάξεως του 100%. Για τους παραπάνω λόγους είναι ευκταίο να γίνουν όλες οι απαραίτητες 
ενέργειες ώστε να καταστεί δυνατή η σταθερή συνέχιση του Προγράμματος. 

Αθήνα, 25/10/2015 Με τιμή, 

Ευριπίδης Γαραντο 
" Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας 


