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Ο Τόμος αυτός αφιερώνεται στους φοιτητές/φοιτήτριες  

του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης  

που πραγματοποίησαν Πρακτική Άσκηση. 
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Χαιρετισμός  Ιδρυματικά Υπευθύνου Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. 

 

 

Αντώνιος Κορωναίος 
Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας 
Ιδρυματικά Υπεύθυνος Προγράμματος Πρακτικής 
Άσκησης Α.Π.Θ. 
 

 
Είναι πλέον αποδεκτό από όλη την επιστημονική κοινότητα ότι η 

Πρακτική Άσκηση συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του επιπέδου σπουδών 

των φοιτητών/φοιτητριών και στην προετοιμασία για τη μετέπειτα επαγγελματική 

τους πορεία. Αυτό επισημαίνεται από όλα τα μηνύματα που φτάνουν από 

αποφοίτους, ακαδημαϊκούς δασκάλους, στελέχη Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων 

Υποδοχής. 

Ο στόχος και τα οφέλη από την Πρακτική Άσκηση είναι πολλαπλά και με 

πολλούς αποδέκτες. Οι φοιτητές μας, πριν αποφοιτήσουν, έρχονται σε επαφή με 

τους χώρους εργασίας, με τους εν δυνάμει εργοδότες και τους μελλοντικούς τους 

συναδέλφους. Οι Φορείς Υποδοχής, ωφελούνται και αυτοί, αφού έρχονται σε 

επαφή με νέα γνώση, ενώ μπορούν ταυτόχρονα να κερδίσουν ένα μελλοντικό 

συνεργάτη. Τέλος, και  το Πανεπιστήμιο ωφελείται από την όλη διαδικασία, γιατί 

μαθαίνει τι χρειάζεται η αγορά εργασίας και πολλές φορές προσαρμόζει τη 

διδασκαλία του εν μέρει σε αυτά που ζητάει η αγορά εργασίας. 

Η Πρακτική Άσκηση έχει μια μακρά ιστορία στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σε πάρα πολλά Τμήματα φοιτητές και φοιτήτριες 

έκαναν Πρακτική Άσκηση σε διάφορους Ιδιωτικούς ή Δημόσιους Φορείς 

Υποδοχής, σε θέσεις που έβρισκαν οι ίδιοι ή που στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων έβρισκαν οι καθηγητές τους, μέσω προσωπικών επαφών. Στις 

περισσότερες μάλιστα περιπτώσεις, οι ασκούμενοι αμείβονταν για την περίοδο της 

άσκησης. Η αύξηση τόσο των φοιτητών/φοιτητριών, που αντιλαμβάνονταν την 

αναγκαιότητα της Πρακτικής Άσκησης, όσο και των Φορέων Υποδοχής, που 

επιθυμούσαν να προσφέρουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης, οδήγησε στην ανάγκη 

καλύτερης οργάνωσής της, αλλά και χρηματοδότησής της μέσω επιχειρησιακού 

προγράμματος. Έτσι, λοιπόν, η Πρακτική Άσκηση χρηματοδοτήθηκε διαδοχικά 

από τα επιχειρησιακά προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ Ι, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και ΕΣΠΑ. 

Ειδικότερα το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.», 

ξεκίνησε να υλοποιείται και να συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την περίοδο 1996 - 1999, στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ Ι 

(Α’ ΦΑΣΗ). Ακολούθησε η Β’ ΦΑΣΗ, στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για το 



18 

 

διάστημα 2001 - 2005 και κατόπιν η Γ’ ΦΑΣΗ 2005 - 2008 που έληξε το 

Σεπτέμβριο του 2008. Μετά από μια περίοδο αδράνειας, διάρκειας δύο ετών 

περίπου, ξεκίνησε το 2010 η χρηματοδότηση του Προγράμματος στο πλαίσιο του 

ΕΣΠΑ, που έληξε τον Οκτώβριο του 2015. 

Η τελευταία αυτή πενταετία χαρακτηρίστηκε από αρκετά νέα στοιχεία. 

Δημιουργήθηκε η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.), που 

συγκέντρωσε τις δράσεις της Πρακτικής Άσκησης, της Μονάδας Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας και του Γραφείου Διασύνδεσης, ενώ ταυτόχρονα 

υλοποιήθηκε ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, μέσω του οποίου οι 

φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να πάρουν πληροφορίες για ότι αφορά τη 

σταδιοδρομία τους. Σημαντική καινοτομία αποτέλεσε και η δημιουργία του 

Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, το οποίο ως κεντρική δράση συντονίζει την 

Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων. 

Η Πρακτική Άσκηση είναι μια αλυσίδα. Ξεκινάει από την Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης συνεχίζει με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, 

τη Δ.Α.ΣΤΑ., το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, τον Επιστημονικά Υπεύθυνο, τους 

Επόπτες Καθηγητές και το υποστηρικτικό προσωπικό σε κάθε Τμήμα, τους 

Επόπτες από την πλευρά των συνεργαζόμενων Φορέων Υποδοχής και καταλήγει 

στους φοιτητές και τις φοιτήτριες, που είναι και οι τελικοί αποδέκτες του 

Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. Ο κάθε κρίκος αυτής της αλυσίδας είναι 

σημαντικός και η τυχόν απουσία του σημαίνει την διάλυσή της. Τι ένωσε όλους 

αυτούς τους κρίκους; Όλους αυτούς τους ανθρώπους; Το μεράκι… και τα φωτεινά 

πρόσωπα των φοιτητών/φοιτητριών που ολοκλήρωσαν την Πρακτική τους 

Άσκηση! 

Έχω την χαρά και την τιμή να είμαι Ιδρυματικά Υπεύθυνος του 

Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση φοιτητών Α.Π.Θ.» από τον Απρίλιο του 2004, 

μετά την αποχώρηση του Καθηγητή, και σήμερα Ομότιμου Καθηγητή, Λουκά 

Ανανίκα. Σε όλα αυτά τα χρόνια, η διαδρομή ήταν δύσκολη, αλλά εποικοδομητική 

και με πολλές, συχνά απερίγραπτες, χαρές. Η αλυσίδα της Πρακτικής Άσκησης 

λειτούργησε εξαιρετικά. Φυσικά δεν έλειψαν και κάποια μικρά προβλήματα, όμως 

η διάθεση συνεργασίας μεταξύ των συντελεστών της αλυσίδας κατάφερνε πολύ 

σύντομα να τα απαλείφει. Μέσα από τέτοιες διαδικασίες, άνθρωποι με 

διαφορετικές γνώσεις, εμπειρίες και κουλτούρα, ένωσαν τις δυνάμεις τους πολλές 

φορές. Εργάστηκαν σκληρά, ακόμη και σε περιόδους διακοπών, κάτω από 

εξαντλητική πίεση χρόνου και κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα εξαιρετικό 

αποτέλεσμα. Απόρροια αυτού ήταν η δημιουργία κουλτούρας στους Φορείς 

Υποδοχής, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια υποστηρίζουν το θεσμό της Πρακτικής 

Άσκησης, παρέχοντας ολοένα και περισσότερες, αλλά κυρίως ποιοτικότερες 

θέσεις Πρακτικής Άσκησης. Παρατηρήθηκε λοιπόν το φαινόμενο, ακόμη και στην 

περίοδο της οικονομικής κρίσης που περνά τα τελευταία χρόνια η χώρα μας, 

Φορείς Υποδοχής να υποστηρίζουν οικονομικά αρκετές θέσεις Πρακτικής 

Άσκησης. 



                                                                                       

19 
 

Σημαντικό είναι να ειπωθεί ότι την τελευταία πενταετία δημιουργήθηκε η 

Οριζόντια Δράση των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης των ΑΕΙ της Χώρας, ως 

αποτέλεσμα της προσπάθειας βελτίωσης της Πρακτικής Άσκησης γενικότερα. Η 

Οριζόντια Δράση συνέβαλε στην ανταλλαγή εμπειριών και στη μεταφορά 

τεχνογνωσίας μεταξύ των Ιδρυμάτων, καθώς επίσης και στη δημιουργία του 

Θεσμικού Πλαισίου για την Πρακτική Άσκηση. Ιδρυματικά Υπεύθυνοι από τα 

περισσότερα Ιδρύματα της χώρας, ένωσαν τις δυνάμεις τους, παραμέρισαν τις 

τυχόν ιδιαιτερότητες του Ιδρύματος, που αντιπροσώπευαν, και δούλεψαν 

συντονισμένα και συστηματικά για την προαγωγή του θεσμού. 

Ο τόμος αυτός δημιουργήθηκε και αφιερώνεται στους φοιτητές και τις 

φοιτήτριες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που 

πραγματοποίησαν Πρακτική Άσκηση και ωφελήθηκαν από αυτή. Από αυτούς 

γίναμε «πλούσιοι». Στα πρόσωπά τους είδαμε τη χαρά της δημιουργίας, την 

ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, τις ευχαριστίες προς τους δασκάλους τους. Μας 

γέμισαν με χαρά, πολλές φορές μας συγκίνησαν και αποτέλεσαν την κινητήρια 

δύναμη για τη συνέχιση των προσπαθειών μας, απαλείφοντας όλες τις λίγες 

«κακές» στιγμές που υπήρξαν στη διαδρομή αυτή. 

 

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω: 

 

- Όλες τις Πρυτανικές Αρχές, που όλα αυτά τα χρόνια στήριξαν το θεσμό της 

Πρακτικής Άσκησης στο Πανεπιστήμιο. 

- Τα Στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, τα οποία με την εμπειρία τους 

βοήθησαν στην ενίσχυση και βελτίωση του θεσμού. 

- Την Προϊσταμένη Γραμματείας του ΕΛΚΕ καθώς και τα στελέχη του ΕΛΚΕ, οι 

οποίοι στάθηκαν δίπλα σε αυτή την προσπάθεια και συνέβαλαν σημαντικά στη 

σωστή οργάνωση της δράσης. Συχνά, δούλεψαν θεωρώντας την Πρακτική 

Άσκηση και δικό τους «παιδί».  

- Τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο και τα Στελέχη της Δ.Α.ΣΤΑ., οι οποίοι στήριξαν με 

κάθε τρόπο τη λειτουργία της Πρακτικής Άσκησης. 

- Τους Επιστημονικά Υπευθύνους και τους Προέδρους των Τμημάτων, που 

αποτέλεσαν τον κινητήριο μοχλό για την καλή λειτουργία της Πρακτικής 

Άσκησης εντός των Τμημάτων τους. 

- Τους Επόπτες Καθηγητές, οι οποίοι στάθηκαν δίπλα στους φοιτητές κατά τη 

διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκηση, παρέχοντας οδηγίες και συμβουλές. 

- Το υποστηρικτικό προσωπικό  σε κάθε Τμήμα, χωρίς το οποίο δε θα μπορούσε να 

λειτουργήσει η Πρακτική Άσκηση εντός των Τμημάτων. 

- Τους Φορείς Υποδοχής και τους Επόπτες τους, οι οποίοι στάθηκαν αρωγοί στην 

προσπάθειά μας και αποτέλεσαν πολλές φορές πρότυπα για τους φοιτητές μας. 

- Τους φοιτητές/φοιτήτριες, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και οι οποίοι 

έδωσαν την καλύτερη εικόνα για το Πανεπιστήμιο μας στους Φορείς 

Υποδοχής, που πραγματοποίησαν την Πρακτική τους Άσκηση.  



20 

 

 

Το σημαντικό έργο της Πρακτικής Άσκησης, όμως, δε θα μπορούσε να 

συντελεστεί δίχως τη συμβολή του προσωπικού του Γραφείου Πρακτικής 

Άσκησης. Αυτοί επωμίστηκαν όλο το βάρος του έργου, έβαλαν τις γνώσεις, τις 

δυνάμεις τους και τις ιδέες τους, εργάστηκαν αγόγγυστα και δημιούργησαν ένα 

εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους. Υπήρξαν οι αφανείς 

ήρωες όλης της προσπάθειας και τους ευχαριστώ από καρδιάς. 

 

 
Αντώνης Κορωναίος 

Θεσσαλονίκη 
 Οκτώβριος 2015 
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Χαιρετισμοί Πρυτανικών Αρχών 

 

 

Περικλής Α. Μήτκας 
Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων  
Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 
Πρύτανης 

 

Ένα Πανεπιστήμιο, παράλληλα με την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και 

την παραγωγή νέας γνώσης, οφείλει να δρα ως κινητήριος μοχλός στην 

προσπάθεια της κοινωνίας και της οικονομίας να προοδεύει διαρκώς. Θα πρέπει 

να αποτελεί τον κρίκο εκείνο που θα συνδέει τη θεωρία με την πράξη. Αυτός 

ουσιαστικά είναι και ο ρόλος της Πρακτικής Άσκησης.  

Τα θετικά σχόλια, αλλά και τα μηνύματα που λαμβάνει το Πανεπιστήμιό 

μας όλα αυτά τα χρόνια, τόσο από τους συνεργαζόμενους Φορείς Υποδοχής και 

τους φοιτητές/φοιτήτριες, όσο και από Ξένα Πανεπιστήμια, δείχνουν ότι η 

Πρακτική Άσκηση είναι ένας θεσμός επιτυχημένος. Τόσο επιτυχημένος, που 

μπορεί πλέον να αναμετρηθεί με τα αντίστοιχα προγράμματα μεγάλων 

ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Σχεδόν 9.500 φοιτητές και φοιτήτριες από 23 

Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ασκήθηκαν τα 

τελευταία 5 χρόνια σε 1.800 Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς Υποδοχής. Με τον 

τρόπο αυτό, οι φοιτητές / φοιτήτριες είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με 

ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον και να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία. 

Ταυτόχρονα, οι Φορείς Υποδοχής είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν νέους 

ανθρώπους, να έρθουν σε επαφή με νέες ιδέες και σε αρκετές περιπτώσεις να 

επιλέξουν ένα μελλοντικό συνεργάτη, που οι ίδιοι είχαν εκπαιδεύσει και 

αξιολογήσει. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δεσμών του Πανεπιστημίου με τους 

Φορείς Υποδοχής, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, υπέγραψε αυτή 

τη χρονιά Πρωτόκολλα Συνεργασίας με δύο μεγάλους Φορείς Υποδοχής, το Γ’ 

Κτηνιατρικό Νοσοκομείο και την Ανώνυμη Εταιρεία ΤΙΤΑΝ, οι οποίοι 

προσφέρουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης για πολλά Τμήματα του Πανεπιστημίου. 

Ένας θεσμός όμως θα πρέπει συνεχώς να εξελίσσεται και να βελτιώνεται. Η 

Πρακτική Άσκηση, έχοντας δοκιμαστεί και αποδείξει την επιτυχία της σε 23 από 

τα 41 Τμήματα του ΑΠΘ, θα πρέπει να ενσωματωθεί σε όλα τα Προγράμματα 

Σπουδών, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά, λαμβάνοντας υπόψη φυσικά τις 

ιδιαιτερότητες του καθενός. Επιπλέον, οι ίδιοι οι Φορείς Υποδοχής, οι οποίοι τα 

τελευταία χρόνια έχουν αντιληφθεί τη χρησιμότητα της Πρακτικής Άσκησης, 
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 απαιτείται να συνδράμουν με όλες τις δυνάμεις τους στη συνέχιση του θεσμού. Η 

συμβολή τους θα μπορούσε να είναι τόσο με την παροχή ποιοτικών θέσεων 

Πρακτικής Άσκησης, όσο και με την οικονομική ενίσχυση των ασκουμένων 

φοιτητών, είτε με τη χρηματοδότηση θέσεων Πρακτικής Άσκησης, είτε με τη 

συγχρηματοδότηση μέρους της άσκησης, παράλληλα με τα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα. 

Από τη θέση του Πρύτανη, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους 

εμπλεκόμενους στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, τους Επιστημονικά 

Υπευθύνους, τους Επόπτες Καθηγητές, το υποστηρικτικό προσωπικό, αλλά 

ιδιαίτερα τους Φορείς Υποδοχής, που στήριξαν το Πρόγραμμα προσφέροντας τις 

κατάλληλες θέσεις. Κυρίως, όμως, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις φοιτήτριες και 

τους φοιτητές μας, που αγκάλιασαν το θεσμό, συμμετείχαν με θέρμη σε αυτόν και 

μέσα από τη διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης έδειξαν στην αγορά εργασίας 

την ποιοτική εκπαίδευση που λαμβάνουν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης.   

 

 

 

Αριάδνη Στογιαννίδου 
Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας 
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών  
& Φοιτητικών Θεμάτων 

 

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί - ή θα έπρεπε να αποτελεί - αναπόσπαστο 

μέρος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς αποτελεί μια διαδικασία κατά την 

οποία ο μελλοντικός επαγγελματίας αναπτύσσεται μέσα από την επαφή του με 

χώρους εφαρμογών της επιστημονικής γνώσης, που έχει αποκτήσει κατά τη 

διάρκεια των σπουδών του. Είναι αυτονόητο ότι οι  δραστηριότητες και οι 

απαιτήσεις της Πρακτικής Άσκησης διαφοροποιούνται ανάλογα με το εκάστοτε 

επιστημονικό πεδίο. Όμως, υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά που 

εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας εφαρμογής της 

θεωρητικής γνώσης και τα οποία πιστεύουμε ότι χαρακτηρίζουν όλα τα 

Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης του Α.Π.Θ. Ένα παράδειγμα τέτοιου 

χαρακτηριστικού, αποτελεί η διαρκής προσπάθεια, ώστε να συνδυάζονται οι 

ανάγκες της κάθε επιστήμης με τις ανάγκες των διαφόρων επαγγελματικών 

κλάδων. Η αμφίδρομη αυτή επικοινωνία επιτρέπει αφενός τη μεταφορά της 

επιστημονικής τεχνογνωσίας μέσω των φοιτητών και φοιτητριών, που 

συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση, αλλά και αποτελεί το κανάλι μεταφοράς 

των αναγκών των επαγγελματικών χώρων προς το πανεπιστήμιο.  
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Φυσικά, το σημαντικότερο έργο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης 

είναι η γνωριμία των φοιτητών μας με τους επαγγελματικούς χώρους έτσι ώστε να 

αυξηθεί η επαγγελματική τους προετοιμασία και να διευρυνθούν οι ορίζοντές τους 

για τη σταδιοδρομία τους. Πιστεύουμε ότι αυτού του είδους η επαγγελματική 

ανάπτυξη δεν μπορεί να συντελεστεί απλώς με τη γνωριμία και εξοικείωση των 

εκπαιδευόμενων με τους επαγγελματικούς χώρους και δραστηριότητες, αλλά θα 

πρέπει να συνοδεύεται από μια συστηματική διαδικασία εποπτείας της άσκησης. 

Οι επόπτες της άσκησης διασφαλίζουν την παρακολούθηση, καθοδήγηση και 

αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευόμενων και τη δυνατότητα και ικανότητα των 

δομών να παρέχουν ευκαιρίες για εκπαίδευση.  

Με υπερηφάνεια διαπιστώνουμε ότι το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 

του Α.Π.Θ. εμπεριέχει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά. 

 

 

 

 

Νικόλαος Βαρσακέλης 
Αν. Καθηγητής Τμήματος  
Οικονομικών Επιστημών  
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών 

 

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Α.Π.Θ. λειτουργεί από το 2002 και 

έχει ως κύριο αντικείμενο την οργάνωση και υλοποίηση του Προγράμματος 

«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» με τη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων. Χιλιάδες φοιτητές έκαναν Πρακτική Άσκηση σε Ιδιωτικούς και 

Δημόσιους Φορείς.  

Το Γ.Π.Α. του Α.Π.Θ. πέτυχε σημαντικούς στόχους όλα αυτά τα χρόνια. Η 

έναρξη του Προγράμματος με λίγους Φορείς στην αρχή και κυρίως του Δημοσίου 

Τομέα, διευρύνθηκε στη συνέχεια με όλο και μεγαλύτερο αριθμό Ιδιωτικών 

Φορέων να συμμετέχουν στις δράσεις του Γ.Π.Α. Σήμερα, η αναλογία είναι 

σαφώς υπέρ των Ιδιωτικών Φορέων, γεγονός που είναι θετικό για την επιτυχία του 

Προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης. Οι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν πλέον 

την ευκαιρία να εργασθούν σε αξιόπιστες επιχειρήσεις, να αποκτήσουν 

πραγματική εργασιακή εμπειρία. Σε πολλές περιπτώσεις, στους φοιτητές/τριες της 

Πρακτικής Άσκησης προσφέρθηκε θέση απασχόλησης στην επιχείρηση που 

έκαναν την Πρακτική τους.  

Η πορεία του Γ.Π.Α. αποδεικνύει ότι: α) η ποιότητα της εκπαίδευσης που 

προσφέρει το Α.Π.Θ. αναγνωρίζεται από την οικονομία της αγοράς, β) χιλιάδες 

επιχειρήσεις που συνεργάστηκαν μας κάνουν να αισθανόμαστε περήφανοι που 
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στην Ελλάδα υπάρχουν καλές επιχειρήσεις και γ) η συνεργασία του 

επιχειρηματικού κόσμου με το Α.Π.Θ. είναι αμοιβαία επωφελής. Τέλος, η 

δημιουργία του τεράστιου δικτύου επιχειρήσεων δημιουργεί ένα θετικό πλαίσιο 

για την επέκταση της συνεργασίας με το Α.Π.Θ. και σε ερευνητικό επίπεδο. 

Ως Αναπληρωτής Πρύτανη του Α.Π.Θ. και εποπτεύων του Γραφείου 

Πρακτικής Άσκησης, είμαι πολύ υπερήφανος για το έργο που έχει επιτελέσει όλα 

αυτά τα χρόνια και είμαι σίγουρος ότι αυτό το έργο θα συνεχιστεί και στα επόμενα 

χρόνια. 
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Χαιρετισμός Ιδρυματικά Υπευθύνου Δομής  Απασχόλησης 

Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. 

 

 

Κυριαζής Πιτιλάκης, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών 
Ιδρυματικά Υπεύθυνος Δομής Απασχόλησης & 
Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. 

 

 

Τα τελευταία δεκατρία χρόνια, που υλοποιείται συνολικά το Πρόγραμμα 

«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.», αποτελούν την πιο περίτρανη απόδειξη 

για την αναγκαιότητα και τα πολλαπλά οφέλη της Πρακτικής Άσκησης τόσο για 

τους φοιτητές/τριες και τις επιχειρήσεις όσο και για το ίδιο το Πανεπιστήμιο.  

Η Πρακτική Άσκηση παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να 

αξιοποιήσουν τις γνώσεις, που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, 

και να καλλιεργήσουν δεξιότητες, χρήσιμες για την επαγγελματική τους πορεία. 

Παράλληλα, αποτελεί μια πρώτη γνωριμία με το περιβάλλον εργασίας και τις 

ανάγκες της αγοράς, ενώ, μέσω της δικτύωσης που προσφέρει, ενισχύει 

σημαντικά τις πιθανότητες για εύρεση εργασίας. Από την άλλη, οι επιχειρήσεις 

ωφελούνται από τις νέες ιδέες, τις επικαιροποιημένες γνώσεις και, κυρίως, τη 

«δίψα» των φοιτητών/τριών για δουλειά και δεν είναι σπάνιες οι φορές που η 

Πρακτική Άσκηση οδηγεί στην πρόσληψη των ασκουμένων. Τέλος, για το 

Πανεπιστήμιο τα οφέλη είναι επίσης μεγάλα, αφού η Πρακτική Άσκηση 

συμβάλλει στη δημιουργία ενός ευρέος δικτύου συνεργασίας με Φορείς και 

επιχειρήσεις, το οποίο αξιοποιείται παράλληλα και από άλλες δράσεις. 

Ωστόσο, όλα τα παραπάνω δε θα ήταν δυνατά αν δεν υπήρχαν οι άνθρωποι 

πίσω από τους θεσμούς να στηρίξουν πάνω από όλα με πίστη και συνεχή 

προσπάθεια την Πρακτική Άσκηση, να την καθιερώσουν και να θέσουν τα 

θεμέλια για τη συνέχισή της. Τα τελευταία πέντε χρόνια οι στόχοι επιτεύχθηκαν 

και έγιναν σημαντικά βήματα. Ευχόμαστε και για το μέλλον η πορεία να είναι το 

ίδιο επιτυχημένη και να οδηγήσει μακροπρόθεσμα στην πλήρη ενσωμάτωση της 

Πρακτικής Άσκησης στις σπουδές των φοιτητών/τριών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.    

 



26 

 

Χαιρετισμός πρώην Ιδρυματικά Υπευθύνου Πρακτικής Άσκησης 

Α.Π.Θ. 

 

 

Λουκάς Ανανίκας, Ομ. Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας 
Πρώην Ιδρυματικά Υπεύθυνος Προγράμματος Πρακτικής 
Άσκησης Α.Π.Θ. 

 
«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ…» 

 

Αν και η παραγωγή νέας γνώσης στο Α.Π.Θ. παραμένει υψηλή, παρά τις 

δύσκολες οικονομικές συνθήκες, το επίπεδο μετάδοσης & η αξιοποίηση της 

πρέπει να προγραμματιστεί κατά τον καλύτερο & αποτελεσματικότερο τρόπο προς 

όφελος του κοινωνικού συνόλου. Προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να 

συμβάλλει ουσιαστικά & το Πρόγραμμα Π.Α, που τα τελευταία χρόνια διεξάγεται 

με μεγάλη επιτυχία, κάτω από τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Ενίσχυση και επέκταση του θεσμού της Π.Α. σε όλα τα Τμήματα και όχι μόνο 

σε εκείνα που οδηγούν σε επαγγελματική εξειδίκευση. 

2. Να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα του Π.Σ. όλων των Τμημάτων και 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου. Έτσι, όλοι οι ασκούμενοι/ες 

θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με το αντικείμενο της μελλοντικής τους 

εργασίας και να μεταφέρουν νέες ιδέες. 

3. Η γεωγραφική κατανομή των ασκούμενων να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν 

ευρύτερες περιοχές της χώρας & να απευθύνεται τόσο στο Δημόσιο όσο και 

στον Ιδιωτικό Τομέα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

4. Το κόστος να καλύπτεται από ένα «είδος σύμπραξης» του Πανεπιστημίου, 

Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, που, και με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, να καταστεί βιώσιμο για όλα τα Τμήματα και φοιτητές/τριες. Η 

χρηματοδότηση από το Πανεπιστήμιο να είναι μόνο επικουρική. 

5. Να αυξηθεί η συμμετοχή, με παροχή κινήτρων, των μελών ΔΕΠ που 

εποπτεύουν το Πρόγραμμα & η συμμετοχή τους να είναι ουσιαστικότερη στη 

μεταφορά της γνώσης & την προώθηση της καινοτομίας στους Φ.Υ. 

6. Τα μέλη ΔΕΠ θα πρέπει να αξιοποιηθούν από τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, τα 

Επιμελητήρια, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως σύμβουλοι ή μέλη διοικητικών 

συμβουλίων για μικρό χρονικό διάστημα με σκοπό την αμφίδρομη 

πληροφόρηση μεταξύ Φορέων παραγωγής και Πανεπιστημίου. Με άλλα λόγια 

να σχεδιαστεί ένα Πρόγραμμα «Πρακτικής Άσκησης» για μέλη ΔΕΠ. Το 
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Πρόγραμμα αυτό θα συμβάλλει στη μεταφορά της γνώσης και στην ενίσχυση 

της καινοτομίας και παράλληλα θα βελτιώσει τόσο την έρευνα όσο και την 

διδασκαλία. 

7. Να σχεδιαστούν κοινά έργα Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων του ιδίου ή 

διαφορετικών Ιδρυμάτων με σκοπό τη διεπιστημονική προσέγγιση και τη 

μείωση του κόστους. 
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Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ. 

- Γενικές Πληροφορίες 

 

Η Πρακτική Άσκηση σε αρκετά Τμήματα του Α.Π.Θ. έχει ιστορία που 

ξεπερνά τις 3 δεκαετίες. Σε κάποια από τα Τμήματα αυτά ήταν ενταγμένη στο 

Πρόγραμμα Σπουδών, ενώ στα περισσότερα υπήρχε ως «Θερινή Πρακτική 

Άσκηση», που πραγματοποιούνταν συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες, 

περιστασιακά και ανάλογα με τις διατιθέμενες, από διάφορους Φορείς Υποδοχής, 

θέσεις που συχνά χρηματοδοτούσαν τους ασκούμενους. 

Οι χρηματοδοτήσεις από το ΕΠΕΑΕΚ και το ΕΣΠΑ έδωσαν τη δυνατότητα 

για χρηματοδοτούμενη Πρακτική Άσκηση, με κατακόρυφη αύξηση των θέσεων 

Πρακτικής Άσκησης, αύξηση των Φορέων Υποδοχής, καλύτερη παρακολούθηση 

της Άσκησης, και κυρίως καλύτερη οργάνωση αυτής.   

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» λειτουργεί 

θεσμοθετημένα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από το 1996, στο 

πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ Ι, όπου έλαβαν μέρος 13 Τμήματα του Πανεπιστημίου. Στη 

συνέχεια υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ σε δυο φάσεις, τη Β’ ΦΑΣΗ 

(2001 - 2005), στην οποία έλαβαν μέρος 19 Τμήματα του Πανεπιστημίου και τη 

Γ’ ΦΑΣΗ (2005 - 2008), στην οποία έλαβαν μέρος 23 Τμήματα του 

Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε για το 

διάστημα 2010 - 2015, όπου έλαβαν μέρος 23 Τμήματα του Πανεπιστημίου και 

ασκήθηκαν περίπου 9.300 φοιτητές σε 1800 Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς 

Υποδοχής (Σχήμα 1). 

 

 

 
 

Εικόνα 1: Πρακτική Άσκηση Φοιτητή Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας & 

Φιλολογίας στο Φορέα Υποδοχής «3
ο
 Πρότυπο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου». 



30 

 

Σ
υ

ν
ερ

γ
α

ζό
μ

εν
ο
ι 

Φ
ο
ρ

εί
ς 

Υ
π

ο
δ

ο
χ
ή

ς 

6
6

7
 

1
2

7
6

 

1
8

0
0

 

Σ
χ
ή

μ
α

 1
: 

Σ
υ
ν
ο

π
τι

κ
ά

 Σ
το

ιχ
εί

α
 Ε

π
ιχ

ει
ρ

η
σ

ια
κ
ώ

ν
 Π

ρ
ο
γρ

α
μ

μ
ά

τω
ν
 γ

ια
 τ

ο
 Α

.Π
.Θ

. 

*
 Σ

η
μ

ει
ώ

ν
ετ

α
ι 

ό
τι

 τ
ο
 8

0
 %

 τ
ο
υ
 π

ρ
ο
ϋ
π
ο
λ
ο
γι

σ
μ

ο
ύ

 α
φ

ο
ρ
ά

 δ
α

π
ά

νε
ς 

γι
α

 τ
ο
υ
ς 

α
σ

κ
ο
ύ
μ

εν
ο
υ
ς 

Ε
π

ω
φ

ελ
ο
ύ

μ
εν

ο
ι 

Φ
ο
ιτ

η
τ
ές

 /
 

Φ
ο
ιτ

ή
τ
ρ

ιε
ς 

5
1

5
3
 

5
0

3
4
 

9
3

0
0
 

Τ
μ

ή
μ

α
τ
α

 

1
9

 

2
3

 

2
3

 

Π
ρ

ο
ϋ

π
ο

λ
ο
γ
ισ

μ
ό
ς 

1
.5

 ε
κ

. 
€
 

2
.4

 ε
κ

. 
€
 

7
*

  
εκ

. 
€
 

Δ
ιά

σ
τ
η

μ
α

 

2
0
0
1
 -

 2
0

0
5
 

2
0
0
5
 -

 2
0

0
8
 

2
0
1
0
 -

 2
0

1
5
 

Ε
π

ιχ
ει

ρ
η

σ
ια

κ
ό
 Π

ρ
ό
γ
ρ

α
μ

μ
α

 

Ε
Π

Ε
Α

Ε
Κ

 Ι
Ι 

(Β
' Φ

Α
Σ

Η
) 

Ε
Π

Ε
Α

Ε
Κ

 Ι
Ι 

(Γ
' Φ

Α
Σ

Η
) 

2
0
0
7
 –

 2
0
1
3
 

 



                                                                                       

31 
 

Το Πρόγραμμα έδωσε τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς φοιτητές / φοιτήτριες 

από τα 23 Τμήματα του Α.Π.Θ., που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, να ασκηθούν 

σε Ιδιωτικούς ή Δημόσιους Φορείς Υποδοχής, που παρέχουν θέσεις Πρακτικής 

Άσκησης.  

Οι εν δυνάμει ασκούμενοι, θα έπρεπε να βρίσκονται στα τελευταία εξάμηνα 

σπουδών τους και να έχουν αποκτήσει επαρκείς γνώσεις για τα αντικείμενα στα 

οποία θα ασκηθούν. Τα επιπλέον κριτήρια επιλογής των φοιτητών/τριών για 

συμμετοχή στο Πρόγραμμα καθοριζόταν από τα αντίστοιχα Τμήματα.  

Το Πρόγραμμα κάλυπτε τόσο την αμοιβή των ασκούμενων φοιτητών/τριών 

όσο και την ασφαλιστική τους εισφορά μηνιαίως, η οποία αναφέρεται στον 

κίνδυνο ατυχήματος και αφορά τον κλάδο Ασθενείας.  

Οι φοιτητές/τριες είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την Πρακτική 

τους Άσκηση τόσο στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όσο και σε όποια άλλη πόλης 

της Ελλάδας επιθυμούσαν. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε ορισμένα Τμήματα 

προβλεπόταν και η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών σε ευρωπαϊκή χώρα. 

 

- Στόχοι του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης 

  

• Ουσιαστική επαφή των φοιτητών με τους εν δυνάμει χώρους απασχόλησης. 

• Ενημέρωση των φοιτητών για τις τάσεις της αγοράς και τις δεξιότητες που 

απαιτούνται. 

• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πτυχιούχων. 

• Δημιουργία ενός σταθερού δεσμού μεταξύ του Πανεπιστημίου και του 

Φοιτητικού Δυναμικού με την παραγωγή. 

 

- Ωφελούμενοι από το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης  

  

• Προπτυχιακοί Φοιτητές / Φοιτήτριες: είχαν τη δυνατότητα μέσα από το 

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης να γνωρίσουν και να αποκτήσουν ουσιαστική 

επαφή με την αγορά εργασίας, να εφαρμόσουν τις επιστημονικές τους γνώσεις 

στην πράξη, ενώ ταυτόχρονα να θέσουν τα θεμέλια για την επαγγελματική τους 

αποκατάσταση. 

• Συνεργαζόμενοι Φορείς Υποδοχής: είχαν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις 

γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ιδέες νέων ανθρώπων, ενώ ταυτόχρονα τους 

δόθηκε η ευκαιρία για την επιλογή ενός μελλοντικού συνεργάτη. 

• Πανεπιστήμιο: μέσω της αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ του 

Πανεπιστημίου και των παραγωγικών φορέων υπήρξε η δυνατότητα για 

ενίσχυση των  Προγραμμάτων Σπουδών. 
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- Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. 

 

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Α.Π.Θ. λειτουργεί άτυπα από το 2002 για 

την υλοποίηση του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» με τη 

χρηματοδότηση των Προγραμμάτων Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Ι και Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ 

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ δημιουργήθηκε θεσμικά το Γραφείο Πρακτικής 

Άσκησης Α.Π.Θ. με στόχο την καλύτερη οργάνωση του Προγράμματος. Το 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. στελεχώθηκε από μία μόνιμη διοικητική 

υπάλληλο του Πανεπιστημίου και τρεις εξωτερικούς συνεργάτες. Η επίβλεψή του 

γινόταν από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.  

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. αποτελεί την Κεντρική Δομή του 

Προγράμματος. Εξυπηρετεί και υποστηρίζει τα Τμήματα, που συμμετέχουν στο 

Πρόγραμμα, έχοντας συμβουλευτικό ρόλο. Στοχεύει στην εξεύρεση νέων θέσεων 

Πρακτικής Άσκησης για περισσότερα του ενός Τμήματα, ενώ ταυτόχρονα 

ασχολείται με την επικοινωνία με τη Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
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- Συμμετέχοντα Τμήματα 

 

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, τα Τμήματα του Πανεπιστημίου που συμμετέχουν στο 

Πρόγραμμα, τα οποία είναι: 

ΤΜΗΜΑ ΕΠ. ΥΠΕΘΥΝΟΣ/Η   ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

Αγγλικής Γλώσσας & 

Φιλολογίας 
Αρετή - Μαρία Σουγάρη 

Δάφνη Μουστακλίδου  

Τάσος Πασχάλης  

Μαρία Πασπάτη 

Αγρονόμων & 

Τοπογράφων 

Μηχανικών 

Γεώργιος  Βέργος 

Βασίλης Γρηγοριάδης 

Ιωάννα Παπαδοπούλου 

Δημήτρης Νατσιόπουλος 

Βιολογίας 
Πηνελόπη Μαυραγάνη - 

Τσιπίδου 

Ειρήνη Φατούρου  

 

Γαλλικής Γλώσσας & 

Φιλολογίας 

Αικατερίνη Κιγιτσιόγλου - 

Βλάχου 

Ευαγγελία Τσιμπλούλη  

Λεμονιά  Γκαβού 

Ματθαίος Συμεωνίδης  

Γερμανικής Γλώσσας 

& Φιλολογίας 

Αικτερίνη Βρέττα - Πανίδου 

Ευαγγελία Καραγιαννίδου 

Χριστίνα Πάσχου  

 

Γεωλογίας 
Ελευθερία Παπαδημητρίου 

 

Πασχάλης Θεοδωρούδης 

Κων/νος Λεπτοκαρόπουλος 

Δήμητρα Βλάχου  

Ελπίδα Κωνσταντινίδου  

Γεωπονίας Γρηγόριος Διαμαντίδης 

Σοφία Γερούση 

Ζωή Χατσέρα 

Παρασκευή Καζανά 

Δασολογίας & 

Φυσικού 

Περιβάλλοντος 

Ιωάννης Φιλίππου Κων/νος Γρηγοριάδης  

Δημοσιογραφίας & 

Μ.Μ.Ε. 
Χρήστος Φραγκονικολόπουλος 

Βασιλική Μπάνου 

Κατερίνα Κωστοπούλου 

Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών & 

Μηχανικών 

Υπολογιστών 

Μηνάς Αλεξιάδης 
Ιωάννα Κουρέτα 

Εύη Μαυρίδου 

Θεολογίας 
Πέτρος Βασιλειάδης 

Χρυσόστομος Σταμούλης 

Χρήστος Τσιρώνης  

Πέτρος Παναγιωτόπουλος  
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Κατά τη διάρκεια των ετών 2010 - 2015 ασκήθηκαν πάνω από 9.000 

φοιτητές/τριες από τα 23 συμμετέχοντα Τμήματα. Στο Σχήμα 2, παρουσιάζεται 

ο αριθμός ασκηθέντων φοιτητών/τριών ανά Τμήμα, ενώ στο Σχήμα 3, 

παρουσιάζεται η κατανομή των ασκηθέντων φοιτητών/τριών ανά Τμήμα με 

βάση το φύλο.  

 

 

Πελαγία Κογκούλη 

Ευφροσύνη Αγγέλου 

Ιστορίας & 

Αρχαιολογίας 

Εμμανουήλ Βουτυράς 

Μπάρμπαρα Σμιτ - Δούνα 

Μελίνα Παϊσίδου 

Ματίνα Γκεϊβανίδου 

Ρόζη Αγγελάκη  

 

Κτηνιατρικής Ξάνθιππος Καραμανλής Σοφία Προύσαλη  

Μηχανικών 

Χωροταξίας & 

Ανάπτυξης 

Στράτος Στυλιανίδης 

Νικόλαος Καρανικόλας 

Ελευθερία Μάρκου 

Αγάθη Φαράντσου 

Μηχανολόγων 

Μηχανικών 
Κων/νος - Διονύσιος 

Μπουζάκης 

Ιωάννης Τσιάφης  

Πάτροκλος Γεωργιάδης  

Γκάμπριελ Μανσούρ  

Οικονομικών 

Επιστημών 

Δημήτριος Μάρδας 

Ιωάννης Κυρίτσης 

Αντιγόνη Παπαδημητρίου 

Μανώλης Δασκαλάκης 

Βάσω Δασκαλάκη 

Ποιμαντικής & 

Κοινωνικής Θεολογίας 
Ηρακλής Ρεράκης Σωτήρης Μιχελουδάκης 

Πολιτικών Επιστημών Θεόδωρος Χατζηπαντελής Δημήτρης Μηλώσης 

Πολιτικών Μηχανικών 
Ιωάννης Ξενίδης 

Παύλος Ταμβάκης 

Δημοσθένης Κηφοκέρης  

Φυσικής Γεώργιος Στεργιούδης   

Χημείας Ιωάννης Στράτης 

Κων/νος Φυτιάνος 

Χριστίνα Βασιλειάδου 

Έλλη Κακουλίδου  

Χημικών Μηχανικών 

Σπυρίδων Παράς 

Αντώνης Αναστασίου 

Γιάννης Στογιάννης 

Άγης Πάσσος  

Ψυχολογίας Βασιλική Δεληγιάννη - 

Κουϊμτζή 

Μαρία Παπαθανασίου 

Κυριακή Καραμούζη 
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Οι φοιτητές/τριες πραγματοποίησαν την Πρακτική τους Άσκηση τόσο στο 

Δημόσιο Τομέα, όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα. 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 2: Πρακτική Άσκηση Φοιτήτριας Τμήματος Αγρονόμων & Τοπογράφων 

Μηχανικών στο Φορέα Υποδοχής «ΥΕΤΟΣ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο Σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 4) παρουσιάζεται η κατανομή των θέσεων 

Πρακτικής Άσκησης ανά Τμήμα, ανάλογα με το είδος του Φορέα Υποδοχής. 

Φαίνεται ότι τα Τμήματα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Πολιτικών 

Επιστημών καθώς και Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας συνεργάστηκαν 

αποκλειστικά με Δημόσιους Φορείς Υποδοχής, ενώ αντίθετα το Τμήμα 

Μηχανολόγων Μηχανικών είχε σχεδόν αποκλειστικά συνεργασία με 

Ιδιωτικούς Φορείς Υποδοχής. 
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Όσον αφορά την κατανομή των θέσεων Πρακτικής Άσκησης ανά 

Περιφέρεια (Σχήμα 5), κατά τη διάρκεια των ετών 2010 - 2015, το μεγαλύτερο 

ποσοστό των θέσεων εντοπιζόταν στην Κεντρική Μακεδονία και κατ’ 

επέκταση στην Βόρεια Ελλάδα (88,3%). Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους: 

1. πολλοί από τους/τις ασκούμενους/ες φοιτητές/τριες πραγματοποίησαν την 

Πρακτική τους Άσκηση κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Συνεπώς, 

ήθελαν να βρίσκονται κοντά στην έδρα του Ιδρύματος προκειμένου να 

έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα μαθήματα, και να μην 

αποκοπούν από τις σπουδές τους. 

2. το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης δεν κάλυπτε έξοδα διαμονής. Έτσι, τα 

μικρά ποσοστά που παρατηρούνται στις υπόλοιπες Περιφέρειες της 

Ελλάδος, αφορούσαν συνήθως θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην έδρα 

μόνιμης κατοικίας του ασκούμενου. 

  
 

 
Σχήμα 5: Κατανομή (%) Θέσεων Πρακτικής Άσκησης ανά Περιφέρεια (2010 - 2015) 
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- Η διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης 

 
Για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης, τα Τμήματα ακολουθούσαν σε 

κάθε κύκλο Πρακτικής Άσκησης τα παρακάτω βήματα. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι λόγω της ιδιαιτερότητας του κάθε Τμήματος, σε ορισμένα 

Τμήματα ενδέχεται η διαδικασία να παρουσίαζε μία μικρή διαφοροποίηση. 

1. Αναζήτηση θέσεων Πρακτικής Άσκησης από Δημόσιους και Ιδιωτικούς 

Φορείς Υποδοχής. 

2. Εγγραφή των Συνεργαζόμενων Φορέων Υποδοχής στο Πληροφοριακό 

Σύστημα «ΑΤΛΑΣ». Το σύστημα αυτό αποτέλεσε μία κεντρική 

διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασύνδεσε τους Φορείς Υποδοχής, που 

παρείχαν θέσεις Πρακτικής Άσκησης, με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της 

επικράτειας, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων Πρακτικής Άσκησης, 

οι οποίες ήταν διαθέσιμες προς επιλογή από τα Ιδρύματα. 

3. Ανακοίνωση των θέσεων στους φοιτητές/τριες, μέσω του Πληροφοριακού 

Συστήματος Δ.Α.ΣΤΑ. 

4. Αιτήσεις των φοιτητών/τριών στο Πληροφοριακό Σύστημα Δ.Α.ΣΤΑ. και 

επιλογή θέσης Πρακτικής Άσκησης. 

5. Πρακτική Άσκηση στο Φορέα Υποδοχής υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ και 

επόπτη από το Φορέα Υποδοχής. Η αμοιβή του/της φοιτητή/τριας και η 

ασφάλιση καλύπτονταν από το Πρόγραμμα. Η διάρκεια της Πρακτικής 

Άσκησης ανάλογα με το Τμήμα μπορεί να κυμαινόταν από 1 έως 4 μήνες. 

6. Έκθεση του ασκούμενου μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης. 

7. Αξιολόγηση του Προγράμματος από τους φοιτητές/τριες, τους επόπτες και 

τους Φορείς Υποδοχής. 

8. Μία φορά το χρόνο, πραγματοποιήθηκε βράβευση των καλύτερων 

Πρακτικών Ασκήσεων (φοιτητών/τριών – εποπτών Φορέων Υποδοχής), 

κατόπιν υπόδειξης από τους Επιστημονικά Υπευθύνους των Τμημάτων. 

 

- Δράσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. 
 
Κατά τη διάρκεια των ετών 2010 - 2015 , πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες 

δραστηριότητες από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ.: 

 η διενέργεια προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 

τριών εξωτερικών συνεργατών, 

 η διενέργεια διαγωνισμών για αναλώσιμα, ηλεκτρονικό εξοπλισμό και 

υπηρεσιών ταχυμεταφορών, 

 η δημιουργία εταιρικής ταυτότητας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, 

 η δημιουργία συνοπτικού ενημερωτικού φυλλαδίου για τους Φορείς 

Υποδοχής, όπου περιλαμβάνονταν συνοπτικά οι πληροφορίες για το                                                                                                                 

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.», 
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 η δημιουργία αναλυτικού ενημερωτικού φυλλαδίου για τους Φορείς 

Υποδοχής, στο οποίο εκτός από τις πληροφορίες για το Πρόγραμμα 

Πρακτικής Άσκησης, υπήρχε περιγραφή για το αντικείμενο σπουδών του 

κάθε Τμήματος, από τα 23 που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, καθώς και για 

τις θέσεις στις οποίες οι φοιτητές/τριες των Τμημάτων θα μπορούσαν να 

πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση, 

 η δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου για τους φοιτητές/τριες Α.Π.Θ., 

 η δημιουργία ενημερωτικών αφισών για τη δημοσιότητα του Προγράμματος 

Πρακτικής Άσκησης, 

 η δημιουργία κοινών εντύπων διαχείρισης Πρακτικής Άσκησης, 

 η μετάφραση όλων των κοινών εντύπων διαχείρισης Πρακτικής Άσκησης 

στην αγγλική γλώσσα, 

 η μετάφραση των ενημερωτικών φυλλαδίων για τους Φορείς Υποδοχής 

στην αγγλική γλώσσα, 

 η αποστολή ενημερωτικών φυλλαδίων σε Φορείς Υποδοχής, 

 ο εμπλουτισμός της βάσης δεδομένων των Φορέων Υποδοχής με νέους 

Φορείς, 

 η ενημέρωση όλου του επιχειρηματικού κόσμου της Βορείου Ελλάδος για 

το Πρόγραμμα, με τη βοήθεια των Επιμελητηρίων: 

- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (28/5/2012) 

- Επαγγελματικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 

(18/12/2012) 

- Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας (14/1/2013) 

- Επιμελητήριο Δράμας (30/1/2013) 

- Επιμελητήριο Ξάνθης (20/2/2013) 

- Τεχνικό Επιμελητήριο Κεντρικής Μακεδονίας (11/3/2013) 

- Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης (31/1/2014) 

 οι επισκέψεις του Ιδρυματικά Υπευθύνου, στη Βόρεια Ελλάδα για την 

εξεύρεση νέων Φορέων Υποδοχής, 

 η διερεύνηση της δυνατότητας αμοιβής κάποιων ασκουμένων από τους 

Φορείς Υποδοχής, 

 η αξιολόγηση / μέτρηση της ικανοποίησης των ασκουμένων από την 

Πρακτική Άσκηση (αντικείμενο εργασίας, Φορείς Υποδοχής, επόπτη 

καθηγητή κλπ.) με τη χρήση ερωτηματολογίων, 

 η αξιολόγηση / μέτρηση της ικανοποίησης των Φορέων Υποδοχής από τους 

ασκούμενους και τη συνεργασία τους με τους επόπτες Καθηγητές με τη 

χρήση ερωτηματολογίων, 

 η οργάνωση κοινών εκδηλώσεων σε συνεργασία με τα παρακάτω Τμήματα 

για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Πρακτικής Άσκησης: 

- Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών 

- Γεωπονίας 

- Θεολογίας 
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- Ιστορίας & Αρχαιολογίας 

- Μηχανολόγων Μηχανικών 

- Οικονομικών Επιστημών 

- Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας 

- Χημείας 

 η οργάνωση πέντε (5) Απολογιστικών Εκδηλώσεων (μία για κάθε έτος), 

στις οποίες πραγματοποιήθηκε βράβευση των καλύτερων Πρακτικών 

Ασκήσεων φοιτητών/τριών και των καλύτερων εποπτών των Φορέων 

Υποδοχής (23 φοιτητές/τριες και 23 επόπτες Φορέων για κάθε έτος). Η 

επιλογή των βραβευθέντων γινόταν από τους Επιστημονικά Υπευθύνους 

των Τμημάτων, 

 η οργάνωση της 4ης Συνάντησης του δικτύου των Γραφείων Πρακτικής 

Άσκησης της χώρας, που πραγματοποιήθηκε στις 15/2/2013, στο Α.Π.Θ. 

 η συμμετοχή σε εκδηλώσεις που οργανώθηκαν από τη Δ.Α.ΣΤ.Α. Α.Π.Θ. 

 η συμμετοχή στην ανάπτυξη και ολοκλήρωση του Πληροφοριακού 

Υποσυστήματος για την Πρακτική Άσκηση, υπό την επίβλεψη της 

Δ.Α.ΣΤ.Α. 

 η δημιουργία και συνεχής ενημέρωση σελίδων κοινωνικής δικτύωσης 

(Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube) 

 η βιντεοσκόπηση και η φωτογράφηση όλων των εκδηλώσεων που 

πραγματοποιούνταν στην έδρα του Ιδρύματος για την προβολή τους στην 

ιστοσελίδα www.dasta.auth.gr, 

 η πραγματοποίηση συνεντεύξεων με τους φοιτητές/τριες που βραβεύτηκαν 

στις 5 Απολογιστικές Εκδηλώσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης 

Α.Π.Θ. 

 η πραγματοποίηση συνεντεύξεων με επόπτες Φορέων Υποδοχής: 

- Γ’ Κτηνιατρικό Νοσοκομείο 

- Dias Financial 

- Νόησις 

 η πραγματοποίηση βιντεοσκοπήσεων Πρακτικών Ασκήσεων φοιτητών 

στους Φορείς Υποδοχής:  

- Υετός 

- Dias Financial 

- 3ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου 

 η πραγματοποίηση συνέντευξης με τον Επ. Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης 

του Τμήματος Χημείας, Καθ. Ιωάννη Α. Στράτη, 

 η διασύνδεση με το Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ», 

 η καταχώριση όλων των έντυπων αξιολογήσεων σε ηλεκτρονική βάση, 

 η δημιουργία και η χρήση ηλεκτρονικών φορμών αξιολόγησης από όλους 

τους εμπλεκόμενους (ασκούμενους, επόπτες Φορέων Υποδοχής, Επόπτες 

Μέλη ΔΕΠ) 

http://www.dasta.auth.gr/
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 η συμμετοχή στην επιτροπή σύνταξης του κειμένου για τη θεσμοθέτηση της 

Πρακτικής Άσκησης στα Πανεπιστήμια, σε συνεργασία με τους Ιδρυματικά 

Υπευθύνους των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης των Πανεπιστημίων 

Κρήτης, Θεσσαλίας & Πατρών. 

 η παροχή συνέντευξης του Ιδρυματικά Υπεύθυνου, Καθηγητή Αντώνιου 

Κορωναίου, στην εφημερίδα «Εξέλιξη», σχετικά με το Πρόγραμμα 

«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» 

 η παροχή συνέντευξης του Ιδρυματικά Υπεύθυνου, Καθηγητή Αντώνιου 

Κορωναίου, για το περιοδικό Εργασία, ένθετο της Χρυσής Ευκαιρίας, 

σχετικά με το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» 

 η υπογραφή Γενικών Πρωτοκόλλων Συνεργασίας με 2 μεγάλους Φορείς 

Υποδοχής: Γ’ Κτηνιατρικό Νοσοκομείο και Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ. 

 

 

- Πληροφοριακό Υποσύστημα Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. 

 

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. χρησιμοποιεί το Πληροφοριακό 

Σύστημα της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Α.Π.Θ. για 

την ηλεκτρονική υποστήριξη του Προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης. 

Στόχος της υλοποίησης του Πληροφοριακού Υποσυστήματος της Πρακτικής 

Άσκησης ήταν η πλήρης ηλεκτρονική διαχείριση του Προγράμματος. Με αυτό 

τον τρόπο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, θα είχε τη 

δυνατότητα άντλησης πληροφοριών με αυτόματο τρόπο και σε πραγματικό 

χρόνο, ενώ ταυτόχρονα θα υπήρχε εξοικονόμηση πόρων και χώρου, λόγω της 

μείωσης του όγκου των έντυπων παραδοτέων. 

Το Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.Α.ΣΤΑ. ξεκίνησε να αναπτύσσεται το 

2011 και μπήκε σε λειτουργία την ίδια χρονιά. Το Δεκέμβριο του 2012 άρχισαν 

να δίνονται σε χρήση οι διάφορες λειτουργίες του Υποσυστήματος Πρακτικής 

Άσκησης του Πληροφοριακού Συστήματος της Δ.Α.ΣΤΑ. για την Πρακτική 

Άσκηση των 23 Τμημάτων που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα.  
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Εικόνα 3: Αρχική σελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος της Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Π.Θ. 

 

Το Πληροφοριακό Υποσύστημα της Πρακτικής Άσκησης έχει δημιουργηθεί 

έτσι ώστε να υποστηρίζει τις διεργασίες όλων των εμπλεκόμενων στο 

Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης και συγκεκριμένα των φοιτητών/τριών, 

των Φορέων Υποδοχής, των Επιστημονικά Υπευθύνων και του υποστηρικτικού 

προσωπικού, των εποπτών μελών ΔΕΠ και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης 

Α.Π.Θ. 

Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι της Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων, 

χρησιμοποιώντας τον Ιδρυματικό τους Λογαριασμό, έχουν πλέον τη 

δυνατότητα να διαχειριστούν την Πρακτική Άσκηση ηλεκτρονικά μέσα από το 

σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις 

θέσεις Πρακτικής Άσκησης, που δηλώνουν οι Φορείς Υποδοχής, την εκδήλωση 

ενδιαφέροντος των φοιτητών/τριών για θέσεις Πρακτικής Άσκησης, να 

προβαίνουν σε αντιστοίχιση των θέσεων Πρακτικής Άσκησης με τους 

φοιτητές/τριες και να παρακολουθούν τη διαδικασία της αξιολόγησης της 

Πρακτικής Άσκησης. 

Οι φοιτητές/τριες, χρησιμοποιώντας τον Ιδρυματικό τους Λογαριασμό για 

τη σύνδεση τους στο Πληροφοριακό Υποσύστημα της Πρακτικής Άσκησης, 

έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις θέσεις Πρακτικής Άσκησης που 

τους ενδιαφέρουν, να υποβάλλουν αίτηση για τις θέσεις αυτές, καθώς επίσης 

να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους. Επιπλέον, στο τέλος της 

Πρακτικής τους Άσκησης, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την έκθεσή 

τους για την περιγραφή της Πρακτικής τους Άσκησης, καθώς επίσης να 

αξιολογούν το Πρόγραμμα. 
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Εικόνα 4: Σελίδα αίτησης φοιτητών/τριών για θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο 

Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Π.Θ. 

 

Οι επόπτες μέλη ΔΕΠ, πραγματοποιώντας σύνδεση με τον Ιδρυματικό τους 

Λογαριασμό, έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν την τελική έκθεση των 

φοιτητών/τριών που επιβλέπουν, αλλά και να υποβάλλουν τις απαραίτητες 

αξιολογήσεις. 

 

 
 

Εικόνα 5: Αντιστοίχιση φοιτητή/τριας σε θέση Πρακτικής Άσκησης μέσω του 

Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Π.Θ. 
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Πληροφοριακό Υποσύστημα Πρακτικής 

Άσκησης διαθέτει ένα περιβάλλον κεντρικής διαχείρισης, προκειμένου να 

εποπτεύονται οι διαδικασίες και να εκτελούνται οι εργασίες του Γραφείου 

Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. 

 

 
 

Εικόνα 6: Σελίδα διαχείρισης Πρακτικής Άσκησης από το Κεντρικό Γραφείο   

Πρακτικής Άσκησης 

 

Το σύστημα εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες λειτουργικότητες 

ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των χρηστών και του πλαισίου λειτουργίας της 

Πρακτικής Άσκησης. Για το λόγο αυτό έχει δοθεί η δυνατότητα αποστολής των 

απαραίτητων στοιχείων της Πρακτικής Άσκησης στην Επιτροπή Ερευνών του 

Α.Π.Θ., προκειμένου να επιταχυνθεί η επεξεργασία των στοιχείων από την 

Επιτροπή Ερευνών και να διευκολυνθεί η έκδοση των απαραίτητων 

διαχειριστικών εγγράφων (ονομαστικές καταστάσεις, συμβάσεις, μισθοδοσίες).  

Το Δεκέμβριο του 2013, σε συνέχεια του αιτήματος από την Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

πραγματοποιήθηκε η σύνδεση του Πληροφοριακού Υποσυστήματος της 

Πρακτικής Άσκησης με το Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ». Το 

Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» αποτέλεσε μία κεντρική διαδικτυακή 

υπηρεσία, η οποία διασύνδεσε τους Φορείς Υποδοχής, που παρείχαν θέσεις 

Πρακτικής Άσκησης με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας, 
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δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης, οι οποίες ήταν 

διαθέσιμες προς επιλογή από τα Ιδρύματα.  

Έτσι, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός ήταν οι Φορείς Υποδοχής να εγγράφονται 

στο Πληροφοριακό Υποσύστημα της Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Π.Θ., τελικά οι Φορείς 

Υποδοχής πραγματοποιούσαν εγγραφή και δήλωναν θέσεις Πρακτικής 

Άσκησης στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ». Μέσω της διασύνδεσης των 

δύο Πληροφοριακών Συστημάτων, οι θέσεις αυτές εμφανιζόταν και στο 

Πληροφοριακό Υποσύστημα της Πρακτικής Άσκησης, έτσι ώστε η διαδικασία 

από την πλευρά του Α.Π.Θ. να συνεχίζεται απρόσκοπτα.  

 

 

 
 

Εικόνα 7: Εισαγωγή θέσης Πρακτικής Άσκησης από Φορέα Υποδοχής στο 

Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» 
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Απόψεις Επιστημονικά Υπευθύνων και Προέδρων Τμημάτων 

Βασικοί συντελεστές της αλυσίδας της Πρακτικής Άσκησης υπήρξαν οι Πρόεδροι 

και οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων, οι οποίοι 

υποστήριξαν με όλη τους την ψυχή το Πρόγραμμα. Παρακάτω φιλοξενούνται οι 

απόψεις τους για την Πρακτική Άσκηση. 

Θεολογική Σχολή  

 

 

Χρυσόστομος Σταμούλης, Καθηγητής 
Πρόεδρος και Επ. Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης  
του Τμήματος Θεολογίας 

 

 

Το Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. έχει θεσμοθετήσει με απόφαση της Γ.Σ. 

και συνακόλουθα έχει εντάξει στο Πρόγραμμα Σπουδών του την Πρακτική 

Άσκηση  Φοιτητών/τριών σε σχολικές μονάδες, ενορίες, Μητροπόλεις, κοινωνικά 

ιδρύματα, δίκτυα, Ο.Τ.Α. και Μ.Κ.Ο. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτυχθεί ένα 

ευρύτατο δίκτυο συνεργασίας του Τμήματος με τον εκπαιδευτικό κόσμο, με 

κληρικούς και λαϊκούς που προσφέρουν στο λατρευτικό και διακονικό έργο της 

Εκκλησίας, καθώς και με κοινωφελείς οργανισμούς στη Θεσσαλονίκη και άλλες 

πόλεις της Ελλάδας. Οι φοιτητές/τριες στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού 

έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την κατεύθυνση της Πρακτικής τους μεταξύ 

των τριών προσφερομένων επιλογών: 

   α. Πρακτική Άσκηση διδακτικής του  Μ.Θ. στη  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  

   β. Πρακτική Άσκηση ποιμαντικού έργου σε ενορίες και Μητροπόλεις και  

   γ.  Πρακτική Άσκηση κοινωνικού έργου στην Εκκλησία, στους  Ο.Τ.Α. και σε   

Μ.Κ.Ο. 

Στόχος της Πρακτικής είναι η άσκηση των φοιτητών/τριων στις 

πραγματικές συνθήκες εργασίας των συνεργαζόμενων Φορέων Υποδοχής και η 

ολόπλευρη συμμετοχή τους στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση 

του παρεχόμενου έργου. Η διεπιστημονική προοπτική, η έμφαση σε καινοτόμες 

δράσεις, η συνεχής ανατροφοδότηση και επικοινωνία μεταξύ των φοιτητών/τριων, 

των εργαζομένων και των Φορέων Υποδοχής, καθώς και των Καθηγητών του 

Τμήματος Θεολογίας βρίσκονται στο επίκεντρο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

της Π.Α. Όπως έχουμε κατ’ επανάληψη περιγράψει με τον πιο επίσημο τρόπο στις 

παρουσιάσεις και στην αξιολόγηση του Τμήματός μας, η Π.Α. εντάσσεται σε ένα  

πλαίσιο εκσυγχρονισμού και εκπαιδευτικής καινοτομίας με μακρόχρονο 

σχεδιασμό και με συγκροτημένη εκπαιδευτική στρατηγική με άμεσα 
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αποτελέσματα την επαγγελματική στήριξη των φοιτητών/τριων, την ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος Θεολογίας και τη συνεργασία με την Τοπική 

κοινωνία και τους Φορείς της. 

 

 

 

Πέτρος Βασιλειάδης, Ομ. Καθηγητής 
Πρώην Επ. Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης  
του Τμήματος Θεολογίας 

 

 

Κατά την διάρκεια της προεδρίας μου στο Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. 

άρχισε να υλοποιείται η νέα τότε καινοτόμα δράση Πρακτικής Άσκησης των 

Φοιτητών/τριών, με απώτερο στόχο την εμπειρία και εξοικείωση των 

φοιτητών/τριών μας με την αγορά εργασίας. Με δεδομένο, όμως, το γεγονός ότι η 

μοναδική διέξοδος επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων Θεολογικών 

Σχολών, εκτός βέβαια της ιεροσύνης, και μάλιστα μόνον για τους άρρενες 

φοιτητές, οι οποίοι αποτελούν μόνο το 40% του φοιτητικού δυναμικού, είναι 

αποκλειστικά και μόνο η δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γι’ αυτό ήταν εύλογη η 

διστακτικότητα πολλών συναδέλφων να συμμετάσχει το Τμήμα μου σε μια δράση 

χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα. 

Η πλειοψηφία ευτυχώς της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος επέβαλε και 

μάλιστα ομόφωνα την πρότασή μου και με στυλοβάτες και υποστηρικτές τους 

συναδέλφους του Τομέα Ηθικής και Κοινωνιολογίας, καθ. κ. Ιωάννη Πέτρου και 

Χρήστο Τσιρώνη, το Τμήμα υλοποίησε επιτυχώς για συνεχόμενα έτη την 

ανωτέρω δράση σε τρείς διαφορετικές περιοχές: την ευρύτερη κοινωνία, τον 

εκκλησιαστικό χώρο για τις κοινωνικού χαρακτήρα πρωτοβουλίες του, και φυσικά 

τον παραδοσιακό διδακτικό χώρο της δευτεροβάθμιας, κατά κύριο λόγο, 

εκπαίδευσης. Οι εμπειρίες όλων των εμπλεκομένων, συντονιστών Καθηγητών και 

ασκούμενων φοιτητών/τριών, ξεπέρασαν τις προσδοκίες τους. Όχι μόνον 

διεύρυναν τους ορίζοντές τους, ακόμη και στους τομείς των κλασικών 

συμβατικών γνωστικών μας αντικειμένων σε χώρους εφαρμογής των 

αποκτηθέντων εφοδίων (field education), αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις 

βοήθησαν και στην επαγγελματική αποκατάσταση όσων συμμετείχαν στο 

Πρόγραμμα με όρεξη και μεράκι. 
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Γιάγκου Θεόδωρος, Καθηγητής 
Πρόεδρος του Τμήματος Ποιμαντικής  
& Κοινωνικής Θεολογίας 

 

Από το 2005, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ και ΕΣΠΑ, οι 

φοιτητές/τριες του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας 

παρακολουθούν την Π.Α. στη Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών, με 

σημαντικά θετικά αποτελέσματα ως προς την πρόσκτηση εμπειρίας για την 

επιτυχή διδασκαλία. Μέχρι σήμερα μετείχαν στα Προγράμματα περισσότεροι από 

800 φοιτητές/τριες. Η Πρακτική Άσκηση στα σχολεία συνοδεύεται και με 

μικροδιδασκαλίες στο Εργαστήριο Παιδαγωγικής εντός της Σχολής, κατά τις  

οποίες οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ενώπιον εικονικής 

τάξης επιλεγμένες θεματικές ενότητες του μαθήματος των Θρησκευτικών.  

Οι κριτικές για τον τρόπο που εκτελείται η άσκηση είναι θετικές και 

μάλιστα έχουν επισημανθεί και στην Έκθεση της εξωτερικής αξιολόγησης που 

δέχτηκε το Τμήμα μας κατά το παρελθόν ακαδημαϊκό έτος (2013-2014). Οι 

πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν κύρια επαγγελματική διέξοδο το διορισμό τους ως 

Καθηγητές στα Γυμνάσια και τα Λύκεια, γι’ αυτό και η συγκεκριμένη άσκηση 

συμβάλλει καθοριστικά στην κατά το δυνατόν καλύτερη κατάρτιση των 

μελλοντικών Καθηγητών – Θεολόγων.  

   

 
 

Εικόνα 8: Απολογιστική Εκδήλωση του Τμήματος Ποιμαντικής & Κοινωνικής 

Θεολογίας για το έτος 2011 (31/5/2011) 
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Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής 
Επ. Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης  
του Τμήματος Ποιμαντικής  
& Κοινωνικής Θεολογίας 

 

 

H Πρακτική Άσκηση Φοιτητών/τριών στα σχολεία, μαζί με τις 

Μικροδιδασκαλίες στο Εργαστήριο Παιδαγωγικής – Χριστιανικής Παιδαγωγικής 

του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, αποσκοπεί στην 

κατάρτιση Εκπαιδευτικών – Θεολόγων υψηλού επιπέδου, που να ανταποκρίνονται 

στις αυξημένες, όπως προδιαγράφονται, πνευματικές ανάγκες του μέλλοντος, 

διασφαλίζοντας έτσι εκπαιδευτικά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας. 

Η συμμετοχή του Τμήματος από το 2005-2006 στο Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ 

και στη συνέχεια στο ΕΣΠΑ εντάσσεται σε μία ευρύτερη συνεργασία των 

Πανεπιστημιακών Τμημάτων του Α.Π.Θ., σε προπτυχιακό επίπεδο, προκειμένου 

να μετουσιωθεί η θεωρητική διδασκαλία σε πρακτική εφαρμογή και κατάρτιση, 

προς όφελος της μελλοντικής επαγγελματικής δράσης των αποφοίτων μας.  

Η έξοδος των φοιτητών/τριών στην Κοινωνία, η δοκιμασία συνεργασίας 

τους με το διδακτικό προσωπικό και το μαθητικό πληθυσμό των σχολείων, η 

αξιακή επένδυση που δίνεται στις διαπροσωπικές σχέσεις, στην κριτική σκέψη και 

διάκριση, στην εμπιστοσύνη, στην ευθυκρισία και στην υπευθυνότητα, η 

πειραματική χρήση νέων μεθόδων και στρατηγικών στη διδασκαλία, ο 

εμπλουτισμός των παιδαγωγικών, των διοικητικών και των διδακτικών τους 

εμπειριών, είναι μερικά μόνον από τα διακριτά γνωρίσματα που η Πρακτική 

Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος έχει να επιδείξει, γνωρίζοντας 

ιδιαίτερη επιτυχία.  

Σε μια εποχή έντονης πνευματικής και κοινωνικής κρίσης, που αφορά σε 

όλους τους επί μέρους θεσμούς της χώρας, ακόμη και στην παιδεία μας, η 

Πρακτική Άσκηση έχει να προσφέρει, εκτός από σύγχρονες μεθόδους 

παιδαγωγικής και διδακτικής προσέγγισης και ένα ανακαινιστικό και 

μετασχηματιστικό στόχο, που εναρμονίζεται με τη σπουδαία αποστολή που η 

εκπαίδευση καλείται να διεκπεραιώσει: να αναπτύξει στους σύγχρονους νέους τις 

ηθικοπνευματικές δυνάμεις και προϋποθέσεις που θα αποτελέσουν στο μέλλον τις 

βάσεις για μια υγιή και αειφόρο ανάπτυξη της χώρας - εντός του ευρωπαϊκού και 

παγκόσμιου γίγνεσθαι - αντάξια της Ιστορίας και του πολιτισμού της. 
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Φιλοσοφική Σχολή 

 

 

Κώστας Κωτσάκης, Καθηγητής 
Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας 

 

 

Στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας δίνουμε υψηλή προτεραιότητα στην 

Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών. Θεωρούμε ότι η Πρακτική Άσκηση 

ολοκληρώνει την εποπτεία στο αντικείμενο των σπουδών. Σε διαφορετικό βαθμό 

και ένταση, οι κλάδοι που θεραπεύονται από το Τμήμα απαιτούν σημαντική 

πρακτική εκπαίδευση και για το λόγο αυτό οι σπουδές στηρίζονται στο 

συνδυασμό της θεωρητικής γνώσης και της εφαρμογής στο πεδίο. Ειδικά, η 

αρχαιολογική εκπαίδευση στο Α.Π.Θ. υποστηρίζεται από έναν σημαντικό αριθμό  

πανεπιστημιακών ανασκαφών και ερευνών, στις οποίες οι φοιτητές/τριες με 

αρχαιολογική κατεύθυνση ενθαρρύνονται να συμμετέχουν, προκειμένου να 

κατανοήσουν τις βασικές αρχές της αρχαιολογικής έρευνας. Σε μικρότερο 

ενδεχομένως βαθμό, η ίδια ανάγκη υπάρχει και στις ιστορικές σπουδές.  

Πέρα από τη σύνδεση θεωρίας και πρακτικής, το Πρόγραμμα Πρακτικής 

Άσκησης με συνεργαζόμενους Φορείς Υποδοχής εκτός Πανεπιστημίου προσφέρει 

επιπρόσθετα τη γνωριμία των επαγγελματικών δυνατοτήτων του κλάδου και 

εξοικειώνει τους φοιτητές/τριες με την πραγματικότητα των επαγγελματικών 

χώρων στους οποίους θα δραστηριοποιηθούν μετά την αποφοίτησή τους. Όπως 

φαίνεται από τις αξιολογήσεις των ίδιων των φοιτητών/τριών, η εμπειρία που 

αποκτούν είναι εξαιρετικά χρήσιμη, και τους επιτρέπει αφενός να εφαρμόσουν 

όσα διδάχθηκαν θεωρητικά και πρακτικά στις σπουδές τους, και αφετέρου να 

σχηματίσουν τη δική τους αντίληψη για την κατεύθυνση που θα επιλέξουν στην 

επαγγελματική τους ζωή. Η Πρακτική Άσκηση πραγματικά προετοιμάζει τους 

φοιτητές/τριες για το μέλλον τους. Ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί 

ακόμη περισσότερο, συνδέοντας άμεσα τις σπουδές στο Τμήμα με την κοινωνία 

και την αγορά εργασίας. 
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Μελίνα Παϊσίδου,  
Επίκουρη Καθηγήτρια  
Επ. Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης  
του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας 
(2014 - 2015) 

 

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας για τα έτη 2014 και 2015 πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία 40 

Φορέων Υποδοχής, στους οποίους εργάστηκαν 139 φοιτητές/τριες. Η γεωγραφική 

διασπορά των Φορέων Υποδοχής είναι αξιοσημείωτη, καθώς εκτός από τη 

Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή, ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του 

Τμήματος Φορείς Υποδοχής από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, από περιοχές της 

Κεντρικής και της Νησιωτικής χώρας και από την Αθήνα.  

Οι συνεργαζόμενοι Φορείς Υποδοχής είναι Δημόσιες Υπηρεσίες, όπως 

Εφορείες αρχαιοτήτων, Μουσεία δημόσια ή Ν.Π.Ι.Δ., ειδικές περιφερειακές 

μονάδες του Υπουργείου Πολιτισμού, ερευνητικά κέντρα, ιστορικά, μορφωτικά 

ιδρύματα και σύλλογοι, ξένες αρχαιολογικές σχολές, που εδρεύουν στην Αθήνα, 

βιβλιοθήκες, ιστορικά αρχεία, αρχεία του κράτους και πρότυπα σχολεία.  

Από τις αξιολογήσεις των Φορέων Υποδοχής για την εργασία που 

πρόσφεραν οι φοιτητές/τριες μας, έγινε αντιληπτό ότι οι δεύτεροι ανταποκρίθηκαν 

πολύ θετικά στους χώρους εργασίας τους κι έλαβαν υψηλή αξιολόγηση. 

Απασχολήθηκαν παραγωγικά σε ανασκαφές, καταγραφές, βάσεις δεδομένων 

προγραμμάτων, εκθέσεις, δημοσιεύσεις ιστορικού και αρχαιολογικού υλικού, 

διοικητική υποστήριξη, ταξινόμηση υλικού, εξυπηρέτηση του κοινού, ειδικές 

ξεναγήσεις και διδασκαλία. 

Ο θεσμός αγκαλιάστηκε από τους φοιτητές/τριες με μεγάλη προθυμία και 

υψηλή ζήτηση που βαίνει αυξανόμενη. Οι ασκούμενοι εντάχθηκαν στο εργασιακό 

πλαίσιο επιδεικνύοντας αγαστή συνεργασία με τους επιβλέποντές τους. Ορισμένοι 

φοιτητές ζήτησαν εθελοντική παραμονή στο Φορέα Υποδοχής τους προσφέροντας 

εργασία υπερβαίνοντας τον απαιτούμενο χρόνο.  

Οι εκθέσεις των φοιτητών/τριών - με λίγες εξαιρέσεις - δείχνουν την 

αποδοχή της Πρακτικής Άσκησης και συγκλίνουν σε δύο σημεία: 

Α. την ανάγκη κάλυψης μεγαλύτερου χρόνου για την Πρακτική Άσκηση, 

δηλαδή τουλάχιστον δύο μήνες και 

Β. τη δυνατότητα να διευρυνθεί σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό 

φοιτητών/τριών. 
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Εμμανουήλ Βουτυράς, Καθηγητής  
Πρώην Επ. Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος 
Ιστορίας & Αρχαιολογίας 
(2010  - 2013) 

 

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος άρχισε να λειτουργεί 

τον Οκτώβριο 2010, έπειτα από μια διακοπή δύο ετών. Μία από τις πρώτες 

δράσεις ήταν η διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας για τους φοιτητές/τριες, τους 

επόπτες μέλη ΔΕΠ και τους ενδιαφερόμενους Φορείς Υποδοχής (2/12/2010, 

Αμφιθέατρο Μουσείου Εκμαγείων Φιλοσοφικής Σχολής). 

Την περίοδο 2010 - 2013, ασκήθηκαν συνολικά 136 φοιτητές/τριες. Το 

ενδιαφέρον για συμμετοχή ήταν αυξημένο σε σχέση με το παρελθόν. Η επιλογή 

των φοιτητών/τριών έγινε με προκαθορισμένα κριτήρια. Προϋπόθεση ήταν η 

επιτυχής εξέτασή τους σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του Τμήματος. Κριτήριο 

επιλογής τους ήταν το εξάμηνο σπουδών (προτιμήθηκαν φοιτητές/τριες που ήταν 

πιο κοντά στη λήψη του πτυχίου) και η επίδοσή τους στα μαθήματα ειδίκευσης, 

ενώ συνυπολογίστηκαν οι γνώσεις ξένων γλωσσών και Η/Υ. Στο Πρόγραμμα 

συμμετείχαν αμισθί όλοι σχεδόν οι Καθηγητές του Τμήματος, οι οποίοι 

συνεργάστηκαν άψογα με τους φοιτητές/τριες και τους Φορείς. Οι φοιτητές/τριες 

ασκήθηκαν σε ιστορικά αρχεία, τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους, μουσεία, 

κοινωφελή ιδρύματα, επιστημονικά ινστιτούτα, εφορείες αρχαιοτήτων και σχολεία 

μέσης εκπαίδευσης. Οι Φορείς Υποδοχής από την πλευρά τους ανταποκρίθηκαν 

με προθυμία και βοήθησαν τους ασκούμενους να ενταχθούν αρμονικά στις 

συνθήκες εργασίας. 

Η φάση αυτή του Προγράμματος, η οποία έληγε το Σεπτέμβριο 2013, 

έκλεισε με μια ενημερωτική συνάντηση για τους φοιτητές/τριες, τους Φορείς 

Υποδοχής και τους επόπτες Καθηγητές, στο Αμφιθέατρο του Μουσείου 

Εκμαγείων της Φιλοσοφικής Σχολής. Κατά τη διάρκειά της έγινε ανταλλαγή 

απόψεων, παρουσιάστηκε ένας συνολικός απολογισμός του Προγράμματος και 

συζητήθηκε η μελλοντική πορεία του. Οι γενικές διαπιστώσεις είναι ότι έχουν 

πλέον δημιουργηθεί σταθερές συνθήκες για την εύρυθμη λειτουργία του 

Προγράμματος και ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για συμμετοχή από την 

πλευρά των φοιτητών/τριών. Γίνονται επίσης συντονισμένες ενέργειες, ώστε να 

ενταχθεί το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Πρόγραμμα Erasmus+ με 

δεδομένο ότι αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τμήμα του εκπαιδευτικού 

προγράμματος και εκδηλώνεται ενδιαφέρον για συμμετοχή σε αυτό από 

φοιτητές/τριες ξένων πανεπιστημίων.  
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Αριάδνη Στογιαννίδου 
Καθηγήτρια 
Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας 

 

 

Βασιλική Δεληγιάννη - Κουϊμτζή  
Καθηγήτρια 
Επ. Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης  
του Τμήματος Ψυχολογίας 
 

 

Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Ψυχολογίας δίνει τη δυνατότητα στους 

φοιτητές/τριες του Τμήματος να αποκτήσουν μια πρώτη εργασιακή εμπειρία 

καθοδηγούμενοι από ειδικούς σε χώρους της ψυχικής υγείας, της ειδικής αγωγής, 

της συμβουλευτικής και γενικότερα σε χώρους όπου ασκείται το επάγγελμα του 

ψυχολόγου. Το Τμήμα έχει μακρά παράδοση στην προσφορά ευκαιριών για 

Πρακτική Άσκηση. Ήδη από την ίδρυση του Τμήματος το 1993, αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και είναι 

υποχρεωτική για τη λήψη του πτυχίου. Εξαιτίας αυτής της υποχρεωτικής 

διάστασης, το Τμήμα Ψυχολογίας είδε τα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς 

πόρους Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης ως μια πολύ καλή ευκαιρία, για να 

οργανώσει και να αναπτύξει αυτή την τόσο απαραίτητη για τις σπουδές των 

μελλοντικών επαγγελματιών ψυχολόγων εκπαιδευτική δραστηριότητα.  

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία και την πρακτική του Προγράμματος 

Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας, κεντρικός στόχος της είναι  

να συνειδητοποιήσουν οι φοιτητές/ήτριες του τμήματος τη σύνδεση των 

θεωρητικών γνώσεων τους με τις εφαρμογές της επιστήμης της Ψυχολογίας . Στο 

πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται: 

 να γνωρίσουν από πρώτο χέρι το επάγγελμα του ψυχολόγου, 

 να διαπιστώσουν τις δεξιότητες, που χρειάζονται για την άσκηση του 

επαγγέλματος, και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή, 

 να κάνουν το πρώτο βήμα προς την επαγγελματική και προσωπική τους 

ανάπτυξη, μαθαίνοντας και αναγνωρίζοντας την επαγγελματική δεοντολογία 

και συνειδητοποιώντας την αναγκαιότητα ανάπτυξης επαγγελματικής και 

συναδελφικής συνείδησης. 
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Το Τμήμα συνεργάζεται μόνο με δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, 

που έχουν δημόσιο ή κοινωφελή χαρακτήρα, και διαθέτουν ψυχολόγο που 

συνεργάζεται με την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος για την 

εποπτεία των ασκούμενων φοιτητών/τριών. 

Κατά τη διάρκεια του χρηματοδοτούμενου Προγράμματος Π.Α. ασκήθηκαν 

πάνω από 800 φοιτητές/τριες και συμμετείχαν πάνω από 60 δομές. Το Τμήμα 

αισθάνεται την υποχρέωση να απευθύνει τις ευχαριστίες του στους υπευθύνους 

των συνεργαζόμενων δομών, στους επόπτες και τις επόπτριες ψυχολόγους καθώς 

και σε όλους τους συντελεστές του Προγράμματος Π.Α. για την άριστη 

συνεργασία και την επιτυχημένη εφαρμογή της δράσης αυτής. 
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Γεώργιος Καλογεράς 
Καθηγητής 
Πρόεδρος του Τμήματος Αγγλικής  
Γλώσσας & Φιλολογίας 

 

 

Αρετή-Μαρία Σουγάρη 
Επίκουρη Καθηγήτρια 
Επ. Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης  
του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας 

 

Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ. φέρνει το Πανεπιστήμιο κοντά στην παραγωγή, μυεί τους μελλοντικούς 

αποφοίτους στην τέχνη της διδασκαλίας και μεταφοράς γνώσης επιτρέποντάς 

τους, έτσι, να αξιοποιούν ένα μεγάλο μέρος των γνώσεων που απόκτησαν στη 

διάρκεια των σπουδών τους. Ταυτόχρονα φέρνει τους υπηρετούντες 

εκπαιδευτικούς αγγλικής σε επαφή με νέες μεθόδους και εργαλεία για μια επιτυχή 

διδασκαλίας, συμβάλλοντας έμμεσα στην επιμόρφωσή τους. 

Παράλληλα, με την Πρακτική Άσκηση, οι Καθηγητές του Τμήματος 

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν την 

αποτελεσματικότητα των μεθόδων και τεχνικών που διδάσκουν. Συμπερασματικά, 

η Πρακτική Άσκηση μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για τη σύζευξη έρευνας – 

γνώσης – διδασκαλίας – εκμάθησης. Επιτρέπει να διερευνήσουμε το πρόβλημα 

(εκμάθηση αγγλικής από τους νέους) στις πραγματικές του διαστάσεις, να 

εντοπίσουμε τις δυσλειτουργίες (κάτι που δεν μπορεί να γίνει με τη θεωρητική 

διδασκαλία), να επανεξετάσουμε μεθόδους και στρατηγικές. Η Πρακτική Άσκηση 

λειτουργεί, τελικώς, για τη θεωρητική επιστήμη της διδασκαλίας της αγγλικής 

γλώσσας, όπως ακριβώς το εργαστήριο στις Φυσικές και Εφαρμοσμένες 

Επιστήμες. 

Με την Πρακτική Άσκηση, το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

ευθυγραμμίζεται με τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές τεχνικές διεθνώς για 

τη σύνδεση Πανεπιστημίου – αγοράς εργασίας, αλλά και τη συστηματική και 

συνεχή επικαιροποίηση του Προγράμματος Σπουδών με τις απαιτήσεις της αγοράς 

εργασίας. Ταυτόχρονα δίνει ευκαιρίες στους φοιτητές/τριες μας να δοκιμαστούν, 

αλλά και να διερευνήσουν εγκαίρως τις προοπτικές στην αγορά εργασίας. 
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Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης υλοποιείται στο πλαίσιο 

μαθήματος με τίτλο «Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης 

Γλώσσας». Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε σχολεία είτε στην 

Πρωτοβάθμια είτε στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και έχει διάρκεια 2 μηνών.  

Ενώ αρχικά η Πρακτική Άσκηση προσφερόταν ως μάθημα επιλογής στο 

Πρόγραμμα Σπουδών, στη συνέχεια μέσα από συνεχείς δοκιμές, αλλά και 

επιδιώξεις των φοιτητών/τριών, αποτελεί πλέον υποχρεωτικό μάθημα. Το 

Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης έδωσε τη δυνατότητα άσκησης σε 513 

φοιτητές/τριες στο διάστημα 2010-2015. Αναπτύχθηκε συνεργασία με 78 σχολεία 

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 65 σχολεία της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, ενώ πήραν μέρος 119 εκπαιδευτικοί αγγλικής από την 

Πρωτοβάθμια και 78 εκπαιδευτικοί αγγλικής από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Η υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τους 

εκπαιδευτικούς Αγγλικής των σχολείων, τους επόπτες Καθηγητές του Τμήματος 

Αγγλικής και την υποστήριξη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Στην αρχή του 

εξαμήνου οι ασκούμενοι παρακολουθούσαν σεμινάρια εξοικείωσης, αλλά και 

επιμόρφωσης που πραγματοποιούνται στο Τμήμα και που αποσκοπούν στη 

σύνδεση θεωρίας και πράξης, καθώς και στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με 

μεθοδολογικά θέματα που έχουν σχέση με το σχολείο.   

 

 

 

 
 

Εικόνα 9: Βράβευση της Παρασκευής Μαρκοπούλου, φοιτήτριας του 

Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας (14/2/2013)
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Μαρία Μακροπούλου-Παπάκη  
Καθηγήτρια  
Πρόεδρος του Τμήματος Γαλλικής  
Γλώσσας & Φιλολογίας 

 

 

 

Αικατερίνη Κιγιτσιόγλου – Βλάχου  
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Επ. Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης  του 
Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας 

 

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, από το ακαδημαϊκό έτος 

2010-11, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμένου και αναμορφωμένου προγράμματός 

του, εφάρμοσε το επιδοτούμενο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΠΠΑ), 

εντάσσοντάς το στο υποχρεωτικό προσφερόμενο μάθημα από τον Τομέα 

Γλωσσολογίας και Διδακτικής. 

Οι δυνατότητες που παρείχε το ΠΠΑ στους συμμετέχοντες, καθώς και η 

δυναμική που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης 

αποτυπώνονται συνοπτικά, σύμφωνα με τη γραπτή αξιολόγηση τόσο των 

φοιτητών/τριών όσο και των Φορέων Υποδοχής (εκπαιδευτικών γαλλικής 

γλώσσας/μεντόρων), στα εξής πεδία: 

 Αρχικά, στην αγαστή και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ του ΤΓΓΦ και 

των Φορέων Υποδοχής, η οποία επέτρεψε στο ΠΠΑ να αναπτυχθεί και να 

εξελιχθεί. Με τη συνεργασία αυτή, δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες 

προϋποθέσεις, ώστε οι φοιτητές/τριες να εξοικειωθούν με τις πραγματικές 

συνθήκες διδασκαλίας της Γαλλικής στους κόλπους του ελληνικού Δημόσιου ή 

Ιδιωτικού σχολείου, να αντιληφθούν την πραγματικότητα της ξενόγλωσσης 

εκπαίδευσης στη χώρα μας, να έρθουν σε άμεση επαφή με το εργασιακό 

περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, προκειμένου να 

προετοιμαστούν για τη μετάβασή τους από τον (υφιστάμενο) χώρο κατάρτισης 

στον (μελλοντικό) χώρο παραγωγής.  

 Στην ευκαιρία που έδωσε το ΠΠΑ στις εκπαιδευόμενες και στους 

εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν τις διδακτικο-παιδαγωγικές πρακτικές που 

εφαρμόζονται στην ξενόγλωσση τάξη, να αφομοιώσουν την αποκτηθείσα 

επιστημονική γνώση μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής 
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επιστημονικής εξάσκησης και να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες οι 

οποίες κρίνονται απαραίτητες για το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο. 

 Στη συστηματική συνεργασία μεταξύ των φοιτητών/τριών και του 

εκπαιδευτικού/μέντορα, η οποία υποστηριζόταν από την ουσιαστική 

εβδομαδιαία καθοδήγηση του τελευταίου, καθώς και στην ουσιαστική εμπλοκή 

των πρώτων στη μαθησιακή διαδικασία. Ο κάθε εκπαιδευτικός/μέντορας 

διοργάνωνε δια ζώσης συμβουλευτικές συναντήσεις με τους συμμετέχοντες 

στο σχολείο του μία φορά την εβδομάδα, με συγκεκριμένη στοχοθεσία: την 

ανατροφοδότηση, την επιλογή κατάλληλου υλικού για την προετοιμασία και το 

σχεδιασμό δειγματικών μαθημάτων και δραστηριοτήτων, την εξάσκησή τους 

σε μεθοδολογίες και τεχνικές που αποβλέπουν στην κατανόηση και παραγωγή 

γραπτού και προφορικού λόγου και τη συνεργασία με εκπαιδευτικούς άλλων 

ειδικοτήτων, συχνά δε ενθαρρύνοντάς τους να συμμετάσχουν στις 

παιδαγωγικές συνεδριάσεις. 

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου, την οποία 

διεξαγάγαμε κατά τη διάρκεια του ΠΠΑ σχετικά με την απορρόφηση των 

αποφοίτων μας από την αγορά εργασίας, επιδιώκουμε συνεργασία και με 

εκπαιδευτικούς Φορείς, που δεν εστιάζουν αποκλειστικά και μόνο στη 

διδασκαλία, αλλά στην παραγωγή διδακτικού μαθησιακού υλικού για τη 

γαλλόφωνη εκπαίδευση. Επιπλέον, αρκετοί πτυχιούχοι μας, με την εμπειρία και 

την τεχνογνωσία που απέκτησαν στη διάρκεια του ΠΠΑ, εντάχθηκαν στην 

ερευνητική ομάδα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), για την 

εκπόνηση δραστηριοτήτων αξιολόγησης του ΚΠΓ στη γαλλική γλώσσα. 

 

 
 

Εικόνα 10: Ομιλία της Μαρίας - Ζαφειρώς Τσιούλη, φοιτήτριας του Τμήματος 

Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας (14/2/2013) 
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Αθηνά Σιούπη 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
Πρόεδρος του Τμήματος  
Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας 

 

Η Πρακτική Άσκηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος των σπουδών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. 

Υλοποιείται από το 1985, ενώ από το 2001 θεσμοθετήθηκε ως υποχρεωτική 

προϋπόθεση για την απόκτηση πτυχίου όλων των φοιτητών/τριών του Τμήματος, 

ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που αυτοί επιλέγουν.  

 Στοχεύοντας στη σύνδεση της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την αγορά 

εργασίας και συνδυάζοντας τη θεωρία με την πράξη (βιωματική μάθηση), η 

Πρακτική Άσκηση αποτελεί την πρώτη εμπειρία των φοιτητών/τριών του 

Τμήματος σχετική με το επάγγελμα του καθηγητή της Γερμανικής ως Ξένης 

Γλώσσας. Μέσω της Πρακτικής Άσκησης, δίδεται η δυνατότητα στους 

ασκούμενους/ες φοιτητές/τριες να αναδείξουν και να αξιοποιήσουν έμπρακτα τη 

θεωρητική τους κατάρτιση, να εξοικειωθούν με τον εργασιακό χώρο και να 

αναπτύξουν επαγγελματική συνείδηση. Έτσι, η μετάβασή τους από το χώρο της 

(θεωρητικής) επιστημονικής γνώσης σε αυτόν της εφαρμογής γίνεται ομαλότερη 

και παράλληλα επιταχύνεται η ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ο βαθμός 

επιτυχίας των φοιτητών/τριών του Τμήματος στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ έως τώρα, 

ο σημαντικός αριθμός εκείνων που διδάσκει σε δημόσια σχολεία, καθώς και το 

γεγονός ότι πολλοί/ές από αυτούς/ές έχουν προσληφθεί σε Ιδιωτικούς Φορείς, 

όπως το Ινστιτούτο Goethe και η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, ιδιωτικά 

εκπαιδευτήρια και κέντρα ξένων γλωσσών, αποτελεί απόδειξη της σπουδαιότητας 

της Πρακτικής Άσκησης. 

 Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. μεριμνά 

εδώ και τριάντα χρόνια οι Καθηγητές και Λέκτορες να διαθέτουν απολύτως 

εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της Διδακτικής της 

Γερμανικής, έτσι ώστε να προετοιμάζουν κατάλληλα τους/τις φοιτητές/τριες για 

την Πρακτική τους Άσκηση σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ταυτόχρονα να 

συμβάλλουν στη σύνδεση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τους Δημόσιους και 

Ιδιωτικούς Φορείς απασχόλησης των αποφοίτων του. 
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Ευαγγελία Καραγιαννίδου 
Επίκουρη Καθηγήτρια  
Επ. Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης του  
Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας 

 

Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 

συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια εμπειρίας. Η Πρακτική Άσκηση εισήχθη στο 

Τμήμα με πρωτοβουλία της κ. Αικατερίνης Βρέττα - Πανίδου, στην οποία το 

Τμήμα οφείλει πολλά και, η οποία διετέλεσε υπεύθυνη της Π.Α. έως το 2011. Οι 

πρώτοι φοιτητές/τριες πραγματοποίησαν προαιρετικά την Π.Α. το 1985 στο 

Ινστιτούτο Goethe, πριν την καθιέρωση της διδασκαλίας της Γερμανικής ως ξένης 

γλώσσας στη δημόσια εκπαίδευση. Από το 2001, η Π.Α. θεσμοθετήθηκε ως 

υποχρεωτική για τη λήψη πτυχίου και ασκούνται ετησίως 100-150 φοιτητές/τριες. 

Καθώς σταδιακά προστέθηκαν στους Φορείς Π.Α. και τα δημόσια σχολεία, 

αυξήθηκε ο χρόνος Π.Α. σε 2 μήνες. Οι φοιτητές/τριες έχουν πια τη δυνατότητα 

να αποκτήσουν εμπειρία με διαφορετικές μαθησιακές ομάδες 1 μήνα σε Δημόσιο 

και 1 μήνα σε Ιδιωτικό Φορέα, παρατηρώντας μαθήματα της Γερμανικής και 

διδάσκοντας στο τέλος και οι ίδιοι στα δύο Ιδρύματα Υποδοχής.  

Το Τμήμα προετοιμάζει τους φοιτητές/τριες του 8ου εξαμήνου με ένα 

εξειδικευμένο Πρόγραμμα, αποτέλεσμα πολυετούς εμπειρίας με την Π.Α. και 

συνεχούς αξιολόγησής της, καθώς λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις τους, και 

βελτιώνονται συνεχώς τα ερωτηματολόγια. Η προετοιμασία τους γίνεται σε 

ποικίλα μαθήματα Διδακτικής της ξένης γλώσσας και διεξαγωγή 

Μικροδιδασκαλιών στο 7ο εξάμηνο, οι οποίες από το 2001 καθιερώθηκαν ως 

υποχρεωτικές, μετά από πρόταση των φοιτητών/τριών στο πλαίσιο της 

αξιολόγησης.  Με τις Μικροδιδασκαλίες και την Π.Α. επιτυγχάνεται η βιωματική 

μάθηση μέσω του αναστοχασμού και της συνεχούς ανατροφοδότησης. Επίσης, 

επιδιώκεται η απόκτηση επίγνωσης μέσω της στοχευμένης παρατήρησης βάσει 

πρωτόκολλων και προκαθορισμένων κριτηρίων, καθώς και της ανάλυσης των 

μαθημάτων με θεωρητική πλαισίωση. Τέλος, η σύνδεση της Τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης με τη διδακτική πράξη επιτυγχάνεται και μέσω της ετήσιας Ημερίδας 

Διδακτικής που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2013 για την Π.Α. στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ, και από τότε διοργανώνεται ετησίως με την ευγενική χορηγία 

διαφόρων Φορέων.  

Ευχαριστούμε όλους τους Φορείς Υποδοχής και επόπτες/τριες 

καθηγητές/τριες για την πολύτιμη συμβολή τους στην εκπαίδευση των 

φοιτητών/τριών του Τμήματος, όπως και όλους/ες τους/τις συνεργάτες/τριες που 

κατά καιρούς στήριξαν το Γραφείο Π.Α. του Τμήματος! 
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Αικατερίνη Βρέττα - Πανίδου 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
Πρώην Επ. Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος 
Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας 

 

Είχα την τύχη και την τιμή να υποστηρίζω, ως Επιστημονικά Υπεύθυνη, το 

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας του Α.Π.Θ. για πολλά έτη, μέχρι το 2011 που συνταξιοδοτήθηκα. 

Αρχικά με το ΕΠΕΑΕΚ Ι (1998 - 2001) και το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (2005 – 2008) και 

τέλος με το ΕΣΠΑ που εφαρμόστηκε στο Τμήμα από το 2010 μέχρι το 2015.  

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης προσπαθεί να καλλιεργήσει στους 

υποψήφιους καθηγητές της Γερμανικής μια θετική στάση προς το διδακτικό έργο 

και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, με βάση σημαντικές διδακτικές αρχές της 

διδασκαλίας και μάθησης ως εξάσκηση δεξιοτήτων, αλλά και ως «στοχαστική 

πρακτική». Ιδιαίτερο ρόλο στη διαμόρφωση θετικής στάσης παίζει η ενεργή 

συμμετοχή των φοιτητών στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στη σχολική τάξη. 

Παρατηρείται ότι η Πρακτική Άσκηση βοηθά τους ασκούμενους άλλοτε λιγότερο 

και άλλοτε περισσότερο, να κοινωνικοποιηθούν επαγγελματικά, να ασκηθούν και 

να πειραματιστούν εφαρμόζοντας διδακτικές πρακτικές, που έχουν διδαχθεί 

θεωρητικά, να μετριάσουν το άγχος που έχουν, κυρίως, ως νέοι εκπαιδευτικοί, να 

αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και τέλος να βιώσουν και να κατανοήσουν το 

πολύπλοκο έργο του καθηγητή της Γερμανικής.  

Προκειμένου οι ασκούμενοι να έχουν βιωματικές εμπειρίες στο 

επαγγελματικό τους πεδίο το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης υποστηρίζεται από 

Δημόσιους και Ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς Φορείς Υποδοχής, έμπειρους 

εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συνεργάτες 

του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.  

Πρέπει να υπογραμμίσω εδώ ότι αρκετές φορές αισθάνθηκα ανεπαρκής για 

την αντιμετώπιση ποικίλων προβλημάτων του πολυεπίπεδου και απαιτητικού 

αυτού Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. Όμως με τη βοήθεια άξιων 

συναδέλφων της Διδακτικής και με την υποστήριξη καθηγητών της Γερμανικής, 

καθώς και συνεργατών, μπόρεσαν να ξεπεραστούν οι όποιες δυσκολίες και το 

Πρόγραμμα να συνεχίζεται με επιτυχία έως σήμερα, με Υπεύθυνη την Επίκουρη 

Καθηγήτρια Ευαγγελία Καραγιαννίδου. 
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Σχολή Θετικών Επιστημών 

 

 

Κωνσταντίνος Χρυσάφης 
Καθηγητής 
Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής 

 

Η  Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Φυσικής 

σχεδιάστηκε με βάση τις προοπτικές των ασκηθέντων φοιτητών/τριών για την, με 

οποιοδήποτε τρόπο, συνέχιση της απασχόλησης τους στους χώρους και στα 

αντικείμενα άσκησης τους. Αποσκοπεί στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ του 

εργασιακού χώρου και των φοιτητών/τριών και  συμβάλλει στη γενικότερη 

εκπαίδευσή τους. Ο προβληματισμός και οι αποκτηθείσες γνώσεις των 

ασκουμένων φοιτητών/τριών διαχέονται στο περιβάλλον τους και δημιουργούν 

ερεθίσματα σε διδάσκοντες και διδασκομένους, ενώ επιπρόσθετα μεταφέρουν με 

διαδικασία ανάδρασης τα υπαρκτά προβλήματα στην εκπαίδευση και στην 

παραγωγή. 

H Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Φυσικής 

εντάχθηκε από το ακαδημαϊκό έτος 2002-3 ως μάθημα και στα δύο εξάμηνα 

σπουδών. Η άσκηση - εκπαίδευση των φοιτητών/τριών  διεξάγεται σε Δημόσιες ή 

Ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Λαμβάνεται μέριμνα, ώστε ο κύριος 

όγκος των φοιτητών/τριών να ασκείται σε αντικείμενα παρεμφερή με εκείνα στα 

οποία οι απόφοιτοι του Τμήματος Φυσικής μπορούν να αποκατασταθούν 

επαγγελματικά. Παράλληλα αναζητούνται και νέες κατευθύνσεις, με προοπτική 

δημιουργίας νέων ευκαιριών.    

Κατά την επιλογή αντικειμένων δίνεται βαρύτητα στα εξής πεδία: 

- εκπαίδευσης 

- ηλεκτρονικής, τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

(υπολογιστική φυσική)  

- φυσικής της ιατρικής 

- υπηρεσίες αεροδρομίων 

- υπηρεσίες  τεχνικών – τεχνολογικών  μουσείων  

Η επιλογή αυτών των πεδίων γίνεται με γνώμονα τη μέχρι τώρα προσφορά θέσεων 

εργασίας στους αποφοίτους του Τμήματος. 

 

 

 



66 

 

 

Γεώργιος Στεργιούδης 
Καθηγητής 
Επ. Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης  
του Τμήματος Φυσικής 

 

H Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Φυσικής εντάχθηκε, ως 

μάθημα, και στα δύο εξάμηνα σπουδών, από το έτος 2002-03. Αμέσως ξεκίνησε η 

εκπαίδευση φοιτητών/τριών σε κατευθύνσεις και αντικείμενα παρεμφερή με 

εκείνα στα οποία οι απόφοιτοι του Τμήματος  μπορούν να αποκατασταθούν 

επαγγελματικά.  

Το σύστημα επιλογής θέσεων Πρακτικής εξέταζε τις ιδιαιτερότητες της 

μεγάλης διασποράς των θεμάτων, λόγω του ευρύτατου αντικειμένου του 

Τμήματος Φυσικής και επελέγησαν οι παρακάτω τομείς: 

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

-   Διδασκαλία στη Β/μια ή στην Τεχνολογική εκπαίδευση,   

- Εκπαίδευση σε μονάδες Κέντρων Διάδοσης Επιστημών και Μουσείων 

Τεχνολογίας  ή Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) 

-   Διδασκαλία σε ειδικά σχολεία 

Β. ΤΟΜΕΑΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

-   Τομέας των Η/Υ 

-   Τομέας των επικοινωνιών 

-   Παρασκευή και αξιολόγηση προηγμένων υλικών  

-   Υπηρεσίες Πολιτικής Αεροπορίας 

- Υπηρεσίες και οργανισμοί, όπου ως βασικό εργαλείο χρησιμοποιείται η 

υπολογιστική φυσική 

Γ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: 

-  Εκπαίδευση στη Φυσική της  Ιατρικής. 

-  Ινστιτούτα Μετρολογίας 

Με τους Φορείς Υποδοχής υπήρχε σε μόνιμη βάση ανοικτή γραμμή 

επικοινωνίας από τον Επ. Υπεύθυνο, αλλά και από μέλη του Τμήματος Φυσικής. 

Οι Φορείς Υποδοχής ανακάλυψαν πολλές αρετές και ικανότητες στους 

φοιτητές/τριες μας και πολλά είναι καθημερινά τα αιτήματα για μερική 

απασχόληση φοιτητών/τριών, τόσο από επιχειρηματίες στους οποίους οι 

φοιτητές/τριες μας ασκήθηκαν, αλλά και από νέους, οι οποίοι πληροφορήθηκαν 

την ύπαρξη του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης. Πέραν αυτών έγιναν επισκέψεις 

σε οργανισμούς και επιχειρήσεις. 

Επί πλέον αναπτύχθηκε διαδικασία ανάδρασης με Γραφείο Διασύνδεσης και 

Επιχειρηματικότητας υπό την αιγίδα της Δ.Α.ΣΤΑ., και με τη συνεχή βοήθεια του 

Γραφείου της Πρακτικής Άσκησης. 
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Αχιλλέας Παπουτσής  
Καθηγητής 
Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας 

 

 

Κωνσταντίνος Φυτιάνος 
Καθηγητής 
Επ. Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης  
του Τμήματος Χημείας 

 

Οι απόφοιτοι Χημικοί της Ελλάδας βρίσκουν σε μεγάλο βαθμό εργασία στις 

χημικές βιομηχανίες (40-45%), στα Χημεία του Κράτους (10%) και σε 

νοσοκομεία ή βιοχημικά εργαστήρια (5%). Οι τομείς αυτοί απαιτούν πρακτικές 

εφαρμογές που δε καλύπτονται στα πλαίσια του Προγράμματος Σπουδών, το 

οποίο αφορά βασικές γνώσεις. Τις παραπάνω ελλείψεις έρχεται να καλύψει η Π.Α. 

του Τμήματος Χημείας. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η στενότερη επαφή του 

Τμήματος με τις ανάγκες της κοινωνίας και παραγωγής, ώστε να διευκολύνεται η 

εξεύρεση ασχολίας των αποφοίτων. Με το Πρόγραμμα Π.Α. δίνεται η δυνατότητα 

στους φοιτητές/τριες να εφαρμόσουν την ακαδημαϊκή τους γνώση στην πράξη και 

ταυτόχρονα εμπλουτίζουν τις θεωρητικές τους γνώσεις και τεχνικές. Κύριος 

στόχος της Π.Α. είναι η ουσιαστικότερη και αποτελεσματικότερη σύνδεση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας με την παραγωγική διαδικασία. Το Τμήμα Χημείας του 

Α.Π.Θ. έχει καταβάλλει προσπάθειες, κατά τα τελευταία χρόνια, ώστε να 

αναβαθμιστεί η ποιότητα της Π.Α. επιλέγοντας οργανισμούς και βιομηχανίες που 

διαθέτουν οργανωμένα χημικά εργαστήρια, πλήρως εξοπλισμένα στον έλεγχο της 

ποιότητας και της παραγωγής και ει δυνατόν διαπιστευμένα κατά ISO 17025, 

όπως το Χημείο του Κράτους, η Agrolab, η Pharmathen κ.α.  

Καταβλήθηκε προσπάθεια αναβάθμισης της Π.Α. και μη καταστρατήγησης 

της, με το να μην επιτρέπεται στους φοιτητές/τριες να ασκούνται σε φαρμακεία 

και σε Πανεπιστημιακά Εργαστήρια, με ταυτόχρονη πραγματοποίηση 

διπλωματικής εργασίας & με  συνεχείς ελέγχους για την παρουσία τον 

φοιτητών/τριών στον τόπο άσκησής τους, τη διοργάνωση ενημερωτικών και 

απολογιστικών ημερίδων. 
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Ιωάννης Στράτης 
Καθηγητής 
Πρώην Επ. Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης  
του Τμήματος Χημείας 

 

Το Τμήμα Χημείας ήταν το πρώτο, ίσως & το μοναδικό τμήμα της τότε 

Φυσικομαθηματικής Σχολής, που καθιέρωσε την Πρακτική Άσκηση στο 

επάγγελμα του χημικού ως υποχρέωση των φοιτητών/τριών του Τμήματος. Είχε 

διάρκεια 2 μηνών, ήταν υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές/τριες και 

πραγματοποιούνταν μετά το τέλος του 4ου έτους σπουδών. Στις αρχές τις 

δεκαετίας του 1970 ο θεσμός της Π.Α. καταργείται και επανέρχεται ως 2μηνο 

προαιρετικό μάθημα στα μέσα της δεκαετίας του 1990 με προσπάθειες 

συναδέλφων και κυρίως της κας Μ. Τσιμίδου (Καθηγήτρια σήμερα του 

Τμήματος). Η νέα περίοδος της Π.Α. χωρίζεται σε 2 μέρη. Το 1ο αφορά τη 

διεξαγωγή της χωρίς χρηματοδότηση και το 2ο αυτό που εντάχθηκε σε διάφορα 

χρηματοδοτούμενα προγράμματα, τα οποία υποβλήθηκαν από την αντίστοιχη 

επιτροπή του Τμήματος με συντονιστή τον κ. Ιωάννη Α. Στράτη.  

Προγράμματα:  

 21271 (01/03/2003 - 31/12/2005) προϋπολογισμού 114.500,00 €,  

 81041 (1/1/2006 - 30/9/2008) προϋπολογισμού 90.000 € και  

 84622 (1/10/2010 -30/09/2013) προϋπολογισμού 221.912,07 €.  

 

Συντονιστής στο Πρόγραμμα από 1/1/2013 ορίστηκε ο κ. Φυτιάνος Κωνσταντίνος. 

Με γνώμονα το σημερινό πολύ δύσκολο εργασιακό περιβάλλον, αλλά και 

τις δυνατότητες του Τμήματος τολμώ να κάνω τις παρακάτω προτάσεις: 

1. Επειδή ο αριθμός των φοιτητών/τριών είναι μεγάλος η Πρακτική Άσκηση 

πρέπει να είναι προαιρετική με παράλληλη όμως προτροπή των 

φοιτητών/τριών από τους διδάσκοντες να την επιλέξουν.  

2. Να γίνεται ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών/τριών για το συνολικό 

Πρόγραμμα Σπουδών και για τη σημασία της Πρακτικής Άσκησης με 

προσκεκλημένους ομιλητές.  

3. Να έχει μεγαλύτερη διάρκεια, τουλάχιστον τρίμηνη. 

4. Να καθιερωθεί ένας αριθμός πραγματικών διδακτικών μονάδων και να βρεθεί 

ένας τρόπος βαθμολόγησής της. 

5. Όπου είναι εφικτό, η Πρακτική Άσκηση με ανάλογη χρονική διάρκεια να 

συνενώνεται με την πτυχιακή εργασία, ιδιαίτερα στα ερευνητικά κέντρα ή σε 

μονάδες που διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό.  
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6. Όταν είναι εφικτό, οι φοιτητές/τριες να εργάζονται τα καλοκαίρια για ένα 

εύλογο χρονικό διάστημα σε διαφορετικές θέσεις.  

7. Ένα από τα μέλη της Επιτροπής να συμμετέχει στις Επιτροπές Προγραμμάτων 

Σπουδών. 

8. Μηχανοργάνωση των εταιρειών και των υπηρεσιών που συνεργάστηκαν, 

συνεργάζονται ή πιθανόν να συνεργαστούν στο μέλλον με την επιτροπή. Αυτό 

ήδη έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό. 

9. Το αντίστοιχο υπουργείο στο οποίο ανήκει η εταιρία ή η υπηρεσία να επιβάλει 

(με σχετικό νόμο ή απόφαση) έναν ελάχιστο αριθμό φοιτητών/τριών 

αντίστοιχων τμημάτων για απασχόληση. 

10. Ιδιαίτερη θέση στον εργασιακό χώρο παγκοσμίως έχει το επάγγελμα του 

ερευνητή, που θα πρέπει να προσεχθεί περισσότερο επιλέγοντας θέσεις σε 

ερευνητικά κέντρα “κυνηγώντας” την καινοτομία. 

11. Να ληφθεί υπόψη ότι ένας αριθμός χημικών εργάζονται στον εμπορικό τομέα, 

αλλά και στην ενημέρωση άλλων επιστημόνων (όπως ο κλάδος της υγείας, 

φαρμακευτικές εταιρείες κτλ.) σε θέματα της ειδικότητας τους. Αυτοί θα 

πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ασκηθούν στο ανάλογο αντικείμενο.  

 

 

 

 
 

Εικόνα 11: Εκδήλωση του Τμήματος Χημείας (13/11/2012) 
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Μηνάς Γιάγκου 
Καθηγητής 
Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας 

 

Τα τελευταία χρόνια προβάλλει επιτακτικά η ανάγκη σύνδεσης του 

Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας και την κοινωνία. Η ανάπτυξη των 

επιμέρους κλάδων Βιολογίας και η ανάγκη εξειδίκευσης, ώστε να καλυφθούν οι 

συνεχώς αυξανόμενες ευκαιρίες εργασίας για τους πτυχιούχους Βιολόγους ώθησε 

το Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. σε αναζήτηση τρόπων επικοινωνίας με 

Δημόσιους και Ιδιωτικούς παραγωγικούς Φορείς. Για το λόγο αυτό, το Τμήμα 

Βιολογίας, από το 1991, ενσωμάτωσε στο Πρόγραμμα Σπουδών του μάθημα με 

τίτλο «Πρακτική Άσκηση», ώστε να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 

φοιτητών/τριών του και να εξασφαλίσει το μελλοντικό επαγγελματικό τους 

προσανατολισμό στους ειδικευμένους κλάδους της εφαρμοσμένης Βιολογίας 

όπως, Υδροβιολογία - Υδατοκαλλιέργειες, Υγεία - Εφαρμοσμένη Γενετική, 

Βιομηχανία - Βιοτεχνολογία και Περιβαλλοντική Βιολογία. Η δυνατότητα 

έναρξης και υλοποίησης του μαθήματος αυτού δόθηκε το ακαδημαϊκό έτος 1998 - 

1999 με τη χρηματοδότηση Προγράμματος, που υπέβαλε το Τμήμα μας  από το Β΄ 

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και 

Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) - Πρακτική Άσκηση.  

Από το 1999 έως το 2015,  το Τμήμα Βιολογίας συνεχίζει να υλοποιεί 

Πρακτική Άσκηση μετά από υποβολή Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από 

Προγράμματα μέσω του Ε.Π.Ε.Α.Ε.K και ΕΣΠΑ. Τα αποτελέσματα από την 

δεκαεξάχρονη εφαρμογή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης είναι ιδιαίτερα 

θετικά, αφού από την αξιολόγηση του έργου διαπιστώθηκε η υλοποίηση των 

στόχων του Προγράμματος όσον αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό των 

φοιτητών/τριών και ένας σημαντικός αριθμός φοιτητών/τριών βρήκε θέση 

απασχόλησης στο φορέα εκπόνησης της Πρακτικής του Άσκησης. 
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Πηνελόπη Μαυραγάνη Τσιπίδου 
Καθηγήτρια 
Επ. Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης  
του Τμήματος Βιολογίας 

 

Στο Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ., το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 

(ΠΑ) υλοποιείται από το 1999 έως και το 2015 και χρηματοδοτείται από 

Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα στο πλαίσιο των Ε.Π.Ε.Α.Ε.K - ΕΣΠΑ.  

Από το 1991 έχει θεσμοθετηθεί και ενσωματωθεί  στο Πρόγραμμα Σπουδών του 

Τμήματος ως μάθημα επιλογής του 7ου-8ου εξαμήνου σπουδών και αντιστοιχεί σε 

δυο μαθήματα επιλογής και 12 ECTS. Η εκπαίδευση των φοιτητών/τριών γίνεται 

για δύο μήνες και ο σκοπός του Προγράμματος είναι η σύνδεση του 

Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας για το μελλοντικό επαγγελματικό 

προσανατολισμό των φοιτητών/τριών του και τη δημιουργία νέων θέσεων 

απασχόλησης.  

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος της ΠΑ για τα έτη 2010 - 2015, 

εκπαιδεύτηκαν 350 φοιτητές/τριες σε Φορείς του Ιδιωτικού αλλά και του 

ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, που αφορούν Κέντρα Εφαρμοσμένης Έρευνας, 

Κέντρα Υγείας - Διαγνωστικά Κέντρα, Βιομηχανίες Τροφίμων, Μονάδες 

Υδατοκαλλιεργειών, Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού, Μελετητικά Γραφεία 

Περιβαλλοντικών Μελετών, Φορείς Διαχείρισης, και Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της προστασίας του 

περιβάλλοντος. Συμμετείχαν, πολλοί εκπαιδευτές των μονάδων και 25 μέλη ΔΕΠ 

του Τμήματος Βιολογίας ως επόπτες Καθηγητές.  

Η Πρακτική Άσκηση είναι ένας ιδιαίτερα επιτυχής θεσμός, όπως 

αποδεικνύεται από την ανταπόκριση των φοιτητών/τριών και των Φορέων 

Υποδοχής.  Η επιτυχία αυτού του θεσμού και η επίτευξη των στόχων του 

στηρίζεται στη προσπάθεια πολλών ατόμων, όπως τα μέλη του Γραφείου 

Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ., τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής Πρακτικής 

Άσκησης του Τμήματος Βιολογίας, τα μέλη ΔΕΠ - επόπτες Καθηγητές του 

Τμήματος Βιολογίας και οι εκπαιδευτές των μονάδων εκπαίδευσης. 
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Γρηγόριος Τσόκας 
Καθηγητής 
Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας 

 

Για τις επιστήμες εκείνες που έχουν προεξάρχοντα εφαρμοσμένο 

προσανατολισμό, η Π.Α. των φοιτητών/τριών, είναι σημαντικό και αναπόσπαστο 

τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την 

επιστήμη της Γεωλογίας, η οποία αποτελεί πολυεπίπεδη επαγγελματική διέξοδο 

μέσω των πολλών και πολυποίκιλων ειδικεύσεών της. Ενισχύεται δε περισσότερο 

από την φύσει διεπιστημονική διάσταση της συγκεκριμένης επιστημονικής 

οντότητας.            

Στο πλαίσιο αυτό θεωρώ ελλιπές το όποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δε 

συμπεριλαμβάνει εμπέδωση των γνώσεων μέσω Π.Α. και εξοικείωσης των 

φοιτητών/τριών με τις συνθήκες της πραγματικής οικονομίας. Εμφατικά 

επαναλαμβάνω ότι η Π.Α. είναι αυτή που προσφέρει την αντίληψη των 

πραγματικών συνθηκών και συνδέει τη θεωρία με την πράξη. 

Σχεδόν όλοι οι ενεργοί φοιτητές/τριες του Τμήματος Γεωλογίας επιδιώκουν 

και συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Π.Α. Η δραστηριότητα αυτή τους φέρνει σε 

επαφή με νευραλγικούς τομείς προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος και 

διασφάλισης των δημοσίων αγαθών, αλλά και με τομείς που συμβάλουν στην 

ευημερία και την ανάπτυξη της πατρίδας μας. Επιπλέον, έρχονται σε άμεση 

κοινωνία με συναδέλφους, πολλοί εκ των οποίων είναι απόφοιτοι του Τμήματός 

μας και σήμερα στελεχώνουν τους Δημόσιους και Ιδιωτικούς αυτούς Φορείς. 

Φορείς που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, στην 

αξιοποίηση του μεταλλευτικού δυναμικού της χώρας και των ενεργειακών της 

πόρων, την μελέτη των κλιματικών αλλαγών και την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος, κ.λ.π.  Ιδιαίτερα σημαντική θεωρώ την άσκηση ενός αριθμού 

φοιτητών/τριών σε τεχνικούς Φορείς Υποδοχής, εμπλεκόμενους στην κατασκευή 

μεγάλων έργων υποδομής.  

Μια άλλη πλευρά της εκπαιδευτικής απασχόλησης σε πραγματικές 

οικονομικές και παραγωγικές συνθήκες είναι η βοήθεια στον επαγγελματικό 

προσανατολισμό των φοιτητών/τριών μας. Δίνεται δηλαδή η δυνατότητα της 

εξατομικευμένης δοκιμής της καταλληλότητας για συγκεκριμένες επαγγελματικές 

κατευθύνσεις. 

Αποτιμώντας θετικά τη γενικότητα του Προγράμματος Πρακτικής 

Άσκησης, θεωρώ ότι πρέπει να συμπεριλάβει στο μέλλον όλους ανεξαιρέτως τους 

φοιτητές/τριες του Τμήματος Γεωλογίας. Επιπλέον, το Πρόγραμμα πρέπει να 

επεκταθεί και σε τομείς που δεν καλύπτει σήμερα, δηλαδή πρέπει να γενικευθεί 

κατά το δυνατόν και να αποτελέσει οργανικό τμήμα του Προγράμματος Σπουδών. 
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Ελευθερία Παπαδημητρίου 
Καθηγήτρια 
Επ. Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης  
του Τμήματος Γεωλογίας 

 

 

 

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών στο Τμήμα Γεωλογίας γίνεται 

κυρίως κατά τους δύο θερινούς μήνες, επειδή η παρουσία τους είναι υποχρεωτική 

κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.  

Από την εμπειρία ετών προκύπτει ότι οι φοιτητές/τριες απασχολούνται 

πλήρως και αποκομίζουν όλα τα οφέλη που προσφέρει ο θεσμός. Υπάρχουν 

αρκετές επιλογές, χάριν και στη μεγάλη ανταπόκριση των Φορέων Υποδοχής, 

Δημοσίων και Ιδιωτικών, οπότε ανεξάρτητα με την κατεύθυνση που ακολουθούν 

οι φοιτητές/τριες μας, τους δίνεται η δυνατότητα να βρίσκουν πάντα κάτι που τους 

ενδιαφέρει. 

Δεδομένου ότι ο κύριος στόχος του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης 

είναι να παρέχει στους φοιτητές/τριες την ευκαιρία να «μαθαίνουν πράττοντας» 

και να συμμετέχουν σε επιστημονική έρευνα ως προπτυχιακοί φοιτητές/τριες, η 

Πρακτική Άσκηση μπορεί να είναι είτε προσανατολισμένη σε εργασία υπαίθρου, 

είτε πειραματική, ακόμη και καθαρά ερευνητική, εξαρτώμενη από τον εκάστοτε 

προγραμματισμό δράσης του Φορέα Υποδοχής.  

Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γεωλογίας είναι μία εξαιρετική 

συμβολή και δρα συμπληρωματικά στη γεωλογική εκπαίδευση, που όπως 

αποδεικνύεται μόνο οφέλη προσφέρει στους φοιτητές/τριες στις μελλοντικές 

προσπάθειες στην σταδιοδρομία τους. 
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Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών  

 

 

Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης 
Καθηγητής 
Πρόεδρος του Τμήματος  
Οικονομικών Επιστημών 

 

 

Ιωάννης Κυρίτσης 
Επίκουρος Καθηγητής 
Επ. Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης  
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 

 

Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2010 και ολοκληρώνεται μέσα στον 

Αύγουστο του 2015. Σε αυτό το διάστημα μέσω του Προγράμματος, το Τμήμα 

συνεργάστηκε αρμονικά με περίπου 230 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, με το 

μεγαλύτερο μέρος τους να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή, 

και έδωσε την ευκαιρία σε περίπου 1.000 ασκούμενους φοιτητές/τριες του να 

έλθουν σε μια πρώτη επαφή με τον πραγματικό κόσμο της παραγωγής και της 

αγοράς. 

Στα πλαίσια του Προγράμματος, την ευθύνη του οποίου είχε μέχρι 

πρόσφατα ο Καθηγητής Δημήτρης Μάρδας, οργανώθηκε το Γραφείο Πρακτικής 

Άσκησης του Τμήματος, στελεχώθηκε με αξιόλογους συνεργάτες και παρουσίασε 

σημαντικό έργο. Το Γραφείο, μεταξύ των άλλων, οργάνωσε 15 δράσεις 

δημοσιότητας, που σημείωσαν ιδιαίτερη επιτυχία και αποτελεσματικότητα στην 

ενημέρωση και  προσέλκυση φοιτητών/τριών και επιχειρήσεων. Δημιούργησε 

ακόμη σχετικό ιστότοπο, που συνέβαλε στην πληροφοριακή του οργάνωση, αλλά 

και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ασκούμενους.  

Με τη λήξη της τρέχουσας φάσης του Προγράμματος, το Τμήμα 

Οικονομικών Επιστημών αποτιμά ως ιδιαίτερα θετικά τα αποτελέσματα της όλης 

δράσης και ελπίζει στη δυνατότητα συνέχισής της, ώστε με βάση την υπάρχουσα 

εμπειρία και την υλοποίηση νέων ιδεών να την καταστήσει ακόμη πιο 

ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική. 
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Δημήτριος Μάρδας 
Καθηγητής 
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών 
Πρώην Επ. Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης  
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 

 

Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. είναι 

μία διαδικασία που εξελίσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια.  Αποτελεί μία 

στοχευόμενη άσκηση που επιδιώκει να στρέψει την προσοχή των φοιτητών/τριών 

κυρίως σε ειδικότητες, για τις οποίες εκτιμούμε ότι υπάρχει άμεση προοπτική 

εργασίας. 

 Όλα αυτά τα χρόνια που διετέλεσα Επιστημονικά Υπεύθυνος αυτής της 

δράσης, μέχρι που η συμμετοχή μου στην Κυβέρνηση επέφερε την αναστολή των 

ακαδημαϊκών μου καθηκόντων,  είχα την ευκαιρία και τη χαρά να βλέπω πολλούς 

απόφοιτους του Τμήματος να εργάζονται στις επιχειρήσεις που έκαναν Πρακτική 

Άσκηση.  Και αυτός είναι ο θετικός απόηχος του Προγράμματος Πρακτικής 

Άσκησης. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου στο Τμήμα 

Οικονομικών Επιστημών για τη συνεργασία όλο αυτό το διάστημα και να ευχηθώ 

το Πρόγραμμα να συνεχιστεί για πολλές-πολλές περιόδους ακόμη. 

 

 

 
 

Εικόνα 12: Εκδήλωση με τους συνεργαζόμενους Φορείς Υποδοχής του  

Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (26/02/2014) 
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Θεόδωρος Χατζηπαντελής 
Καθηγητής 
Πρόεδρος και Επ. Υπεύθυνος  
Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος  
Πολιτικών Επιστημών 

 

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. συμμετέχει στο Πρόγραμμα 

Πρακτικής Άσκησης από το 2006 αρχικά μέσω του ΕΠΕΑΕΚ και μετέπειτα με 

χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, με σκοπό τη διασύνδεση των σπουδών με το 

εργασιακό περιβάλλον. Μέσω του Προγράμματος, οι φοιτητές/τριες έχουν τη 

δυνατότητα, πέρα από την πανεπιστημιακή τους εκπαίδευση, να έρθουν σε μια 

πρώτη επαφή με την καθημερινή εργασιακή πρακτική, προκειμένου να 

αποκτήσουν τα πρώτα εφόδια και την απαραίτητη εξωστρέφεια για την 

αποτελεσματικότερη απορρόφηση τους στην αγορά εργασίας. 

Οι φοιτητές/τριες μας απασχολούνται αποκλειστικά σε Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αντικείμενο κατά καιρούς:  

(α) την οργάνωση και λειτουργία ενός γραφείου υποστήριξης του πολιτικού 

προσωπικού, όσον αφορά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, την τεκμηρίωση και 

την παρακολούθηση της υλοποίησης τους  

(β) την οργάνωση και λειτουργία των Συμβουλίων Νεολαίας στην πρώτη 

εφαρμογή του θεσμού  

(γ) τη συμμετοχή φοιτητών/τριών σε ομάδες έργου που επεξεργάζονται 

στρατηγικό σχεδιασμό των Φορέων ΟΤΑ, είτε όσον αφορά την αποτίμηση των 

επιχειρησιακών σχεδίων της περιόδου 2007-13, είτε όσο και στο σχεδιασμό των 

επιχειρησιακών σχεδίων της περιόδου 2014-20.  

(δ) την υποστήριξη διοικητικών υπηρεσιών αλλά και Φορέων προώθησης 

πολιτιστικών, κοινωνικών και άλλων δραστηριοτήτων των ΟΤΑ.  

 

Οι στόχοι που εξυπηρέτησε η Πρακτική Άσκηση ήταν μεταξύ άλλων: 

(1) Η βραχυχρόνια απασχόληση σε Φορείς και δομές των ΟΤΑ που έδωσε τη 

δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να αποκτήσουν μία εικόνα για τη διοίκηση, τις 

ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες της, αλλά ενίοτε και να προσφέρουν φρέσκιες 

ιδέες για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών.  

(2) Η παρακολούθηση διαδικασιών λήψης αποφάσεων στους ΟΤΑ 

(επιτροπές, συμβούλια κ.α.)  
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Η δεκάχρονη σχεδόν σχέση που ανέπτυξε το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 

με τους Φορείς ΟΤΑ, κυρίως της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, 

προλειαίνει το έδαφος για τη δημιουργία μιας πιο συστηματικής σχέσης των 

Φορέων ΟΤΑ με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη διαδικασία 

σχεδιασμού στρατηγικών και πολιτικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτό θα 

προσφέρει πολύτιμη εμπειρία στους μελλοντικούς πολιτικούς επιστήμονες, αλλά 

και θα στηρίξει περαιτέρω τους Φορείς ΟΤΑ στη δημιουργία τεκμηριωμένου και 

σύγχρονου στρατηγικού σχεδιασμού 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα καλών πρακτικών κατά τη διάρκεια της 

Πρακτικής Άσκησης είναι η συνεισφορά φοιτητών/τριών μας: 

(α)  στην αναμόρφωση διοικητικών και άλλων διαδικασιών  

(β) στην προετοιμασία και υλοποίηση ερευνητικών και χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων 

(γ)  στην υλοποίηση στρατηγικού σχεδιασμού  

Οι περισσότεροι πάντως Φορείς Υποδοχής εκφράζουν την άποψη ότι θα ήταν 

σκόπιμη η πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης για μεγαλύτερες περιόδους 

(τουλάχιστον 6 μήνες), ώστε οι φοιτητές/τριες να έχουν τη δυνατότητα πέρα από 

την εξοικείωση τους με τις διοικητικές διαδικασίες να μπορούν να συμμετάσχουν 

και στην υλοποίηση πιλοτικών δράσεων 

Προϋπόθεση για την επιλογή φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Πρακτικής 

Άσκησης είναι να βρίσκεται ο/η φοιτητής/τρια στο 4ο τουλάχιστον έτος σπουδών. 

Η Πρακτική αφορά απασχόληση σε Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμους ή 

Περιφέρειες), ενώ απαιτείται και η πραγματοποίηση μίας εργασίας το θέμα της 

οποίας προσδιορίζεται στην αρχή κάθε περιόδου. 

Από το 2006 έχουν απασχοληθεί μόνο από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 

περισσότεροι από 300 φοιτητές/τριες σε όλους σχεδόν τους Φορείς ΟΤΑ της 

ευρύτερης περιοχής. 
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Ανδρέας Βέγλης 
Καθηγητής 
Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος  
Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 

 

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα του προπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ.  Είναι 

ενταγμένο ως μάθημα επιλογής στο Πρόγραμμα Σπουδών. Προσφέρει μια πρώτη 

ουσιαστική επαφή των φοιτητών/τριών με τους πιθανούς Φορείς απασχόλησης 

τους. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η σε βάθος ενημέρωση των 

φοιτητών/τριών για τις τάσεις που επικρατούν στο μελλοντικό τους χώρο 

εργασίας, καθώς και των απαιτούμενων δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέτουν για 

να ανταποκριθούν με επιτυχία στο άμεσο μέλλον. Αυτό οδηγεί σε βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των πτυχιούχων του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, 

καθώς οι τελευταίοι εισέρχονται καλύτερα προετοιμασμένοι στον εργασιακό 

στίβο. 

Επίσης το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης έχει δημιουργήσει, σε όλα τα 

χρόνια που εκτελείται, έναν σταθερό δεσμό συνεργασίας και ενημέρωσης μεταξύ 

του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ (διδασκόντων και φοιτητών/τριών) με 

τους επαγγελματίες του χώρου, προσφέροντας με αυτό τον τρόπο πολλαπλά 

οφέλη, αλλά και δυνατότητες περαιτέρω συνεργιών σε εκπαιδευτικούς αλλά και 

ερευνητικούς τομείς. 

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης επέτυχε κατά τα παρελθόντα έτη να 

καλύψει σχεδόν το σύνολο των ενεργών φοιτητών/τριών του Τμήματος  

Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ. Ευελπιστούμε ότι στα επόμενα χρόνια θα είναι εφικτή 

η αύξηση των θέσεων Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Δημοσιογραφίας & 

ΜΜΕ, ώστε να καλυφθεί η σημαντική αύξηση εισακτέων στο Τμήμα τα τελευταία 

δύο έτη. 
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Χρήστος Φραγκονικολόπουλος 
Αναπληρωτής Καθηγητής 
Επ. Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης  
του Τμήματος Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 

 

Η Πρακτική Άσκηση εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος 

Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. το 2010 και ξεκίνησε η υλοποίησή του το 2011. 

Μέχρι σήμερα, το Τμήμα μας είχε την ευκαιρία να προσφέρει σε 142 

φοιτητές/τριες την πολύτιμη ευκαιρία να εφαρμόσουν και να δοκιμάσουν τις 

θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις στα εργασιακά περιβάλλοντα μεγάλων και 

σημαντικών επιχειρήσεων της ενημέρωσης και της επικοινωνίας στην Αθήνα και 

στη Θεσσαλονίκη.  

Το αποτέλεσμα ήταν θετικό, με τους φοιτητές/τριες και τις επιχειρήσεις να 

ζητούν όχι μόνο τη συνέχιση του έργου, αλλά και την ενίσχυσή του με 

περισσότερες θέσεις και ώρες άσκησης.  Σημαντικές ήταν και οι προτάσεις και 

ιδέες που αντάλλαξε το Τμήμα με τους φοιτητές/τριες και τους Φορείς Υποδοχής 

για το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών και πως αυτό ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.  

Στην προσπάθεια αυτή τα στελέχη του Τμήματος, που ανέλαβαν την 

υλοποίηση και παρακολούθηση του Προγράμματος, είχαν και την ευκαιρία να 

συνεργαστούν με το Κεντρικό Γραφείο της ΠΑ του Α.Π.Θ. Τόσο ο Ιδρυματικά 

Υπεύθυνος, όσο και τα στελέχη του Γραφείου, χαρακτηρίζονται από 

επαγγελματισμό και άριστη γνώση των απαιτήσεων του Προγράμματος. 

Σημαντική ήταν και η κατανόηση που επέδειξαν σε παραλείψεις και λάθη, τα 

οποία σε όλες τις περιπτώσεις έσπευσαν να διορθώσουν άμεσα.  Από βάθους 

καρδιάς θέλω να τους ευχαριστήσω για τα όσα πρόσφεραν στο Γραφείο 

Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος μας. 
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Σχολή Επιστημών Υγείας 

 

 

Χαρίλαος Καρατζιάς  
Καθηγητής 
Πρόεδρος του Τμήματος Κτηνιατρικής 

 

Στα πλαίσια της Εκπαίδευσης εκτός των χώρων του Τμήματος Κτηνιατρικής 

Α.Π.Θ. προβλέπεται Πρακτική Άσκηση, η οποία πραγματοποιείται σε 

επιλεγμένους και ελεγχόμενους Φορείς Υποδοχής. Αυτή η άσκηση είναι 

συμπληρωματική και δεν υποκαθιστά την πρακτική εκπαίδευση στα πλαίσια του 

Προγράμματος Σπουδών εντός του Τμήματος Κτηνιατρικής. Γίνεται κατά τη 

διάρκεια των θερινών περιόδων, έχει συνολική διάρκεια τριών μηνών και στοχεύει 

στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις πραγματικές συνθήκες των 

μελλοντικών χώρων εργασίας τους.  

Η άσκηση κατά τον πρώτο μήνα πραγματοποιείται μεταξύ του 4ου και του 

5ου εξαμήνου σπουδών και έχει ως σκοπό την απόκτηση πρόσθετης εμπειρίας 

σχετικής με τις συνθήκες σταβλισμού, τη φροντίδα και τη διατροφή των ζώων 

(παραγωγικών, συντροφιάς).  Από το 2006 η άσκηση αυτή χρηματοδοτείται μέσω 

των προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ (2006-2008) και ΕΣΠΑ (2010 - 2015).  

Η άσκηση κατά το δεύτερο μήνα πραγματοποιείται μεταξύ του 6ου και του 

7ου εξαμήνου και αποσκοπεί στην απόκτηση πρόσθετης εμπειρίας σχετικής με 

την κλινική πράξη σε παραγωγικά ζώα ή ζώα συντροφιάς.  

Η άσκηση κατά τον τρίτο μήνα πραγματοποιείται μεταξύ του 8ου και του 

9ου εξαμήνου και αποσκοπεί στην απόκτηση πρόσθετης εμπειρίας σχετικής με 

τον έλεγχο ή/και τη διαδικασία παραγωγής σε σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις, σε 

κρατικά εργαστήρια ελέγχου τροφίμων του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιωτικά 

διαπιστευμένα (ΕΣΥΔ) και σε βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων ζωικής 

προέλευσης.  

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών πιστοποιείται από το 

«ημερολόγιο εργασίας» τους, καθώς και από την αξιολόγησή τους από το Φορέα 

Υποδοχής. Δε βαθμολογείται, αλλά το αποδεκτό της από το αντίστοιχο 

εργαστήριο ή κλινική αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση των σπουδών του/της 

φοιτητή/τριας.  

Η επιτυχής ολοκλήρωση της άσκησης αυτής αντιστοιχεί συνολικά σε 6 

πιστωτικές μονάδες. 
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Ξάνθιππος Ν. Καραμανλής 
Καθηγητής 
Επ. Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης  
του Τμήματος Κτηνιατρικής 

 

Το Τμήμα Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. έχει εντάξει στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ (2007-

2013) τον πρώτο κύκλο της υποχρεωτικής - εκτός των χώρων του Α.Π.Θ. - 

Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριών του. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν 

φοιτητές/τριες, που ολοκλήρωσαν τον κύκλο μαθημάτων του 4ου εξαμήνου 

σπουδών, με στόχο την εξοικείωσή τους με τους χώρους εκτροφής των 

παραγωγικών ζώων και των ζώων συντροφιάς. Στους ασκούμενους δίνεται η 

δυνατότητα να επιλέξουν το είδος της κτηνοτροφικής μονάδας μέσα από 

κατάλογο συνεργαζόμενων Ιδιωτικών ή και Δημόσιων Φορέων Υποδοχής, που 

ελέγχονται ως προς την καταλληλότητά τους για την επίτευξη των στόχων του 

Προγράμματος. Η πιστοποίηση της εφαρμογής του Προγράμματος και η 

αξιολόγησή του γίνεται με τη χρήση εντύπων, που υποχρεωτικά συμπληρώνουν 

τόσο οι ασκούμενοι όσο και οι υπεύθυνοι των Φορέων Υποδοχής. Επιπλέον, για 

τους φοιτητές/τριες, εκτός της τήρησης καθημερινού «ημερολογίου 

δραστηριοτήτων» χρησιμοποιείται δεκασέλιδο έντυπο ερωτηματολόγιο, του 

οποίου η συμπλήρωση στοχεύει στην «κατευθυνόμενη αυτοεκπαίδευσή» τους. Τα 

δεδομένα, που προκύπτουν από την εφαρμογή του Προγράμματος, 

επεξεργάζονται και αξιολογούνται με στόχο τη βελτίωση της Πρακτικής 

Άσκησης. Τα τελευταία δύο χρόνια η καταγραφή των δεδομένων γίνεται μέσω 

λογισμικού σε συνεργασία με το γραφείο Δ.Α.ΣΤΑ. του Α.Π.Θ. και του κόμβου 

Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών, «ΑΤΛΑΣ». 

Συνολικά, κατά το χρονικό διάστημα 2010 - 2014 ολοκλήρωσαν την 

Πρακτική τους Άσκηση 346 φοιτητές/τριες (151 φοιτητές και 195 φοιτήτριες) από 

τους οποίους οι 19 σε Φορείς Υποδοχής του εξωτερικού. Ο συνολικός αριθμός 

Φορέων Υποδοχής που συνεργάστηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος ανέρχεται 

στους 202. Για την ενημέρωση τόσο των φοιτητών/τριών όσο και των Φορέων 

Υποδοχής έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερη ιστοσελίδα Πρακτικής Άσκησης 

φοιτητών/τριών του Τμήματος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ.,  

(http://praktikifoit.vet.auth.gr/). 
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Πολυτεχνική Σχολή 

 

 

Χρήστος Αναγνωστόπουλος 
Καθηγητής 
Πρόεδρος του Τμήματος  
Πολιτικών Μηχανικών 

 

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) είναι από τα πρώτα Τμήματα του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που υλοποίησε Πρόγραμμα 

Πρακτικής Άσκησης ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 στο πλαίσιο των 

σχετικών συγχρηματοδοτούμενων με την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων. Αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία του υλοποίησε με 

απόλυτη επιτυχία και τον τελευταίο κύκλο του Προγράμματος για τα έτη 2010 -

2015. Από τον Ιούλιο του 2011 έως τον Αύγουστο του 2015 ασκήθηκαν, σε 

ολόκληρη την Ελλάδα και στο εξωτερικό (Γερμανία, Κύπρος, Μ. Βρετανία), 319 

φοιτητές και 254 φοιτήτριες (σύνολο 573 φοιτητές και φοιτήτριες) του ΤΠΜ σε 

79 Φορείς του Δημοσίου και 102 φορείς του Ιδιωτικού Τομέα (σύνολο 181 

Φορείς) σε αντικείμενα του πεδίου σπουδών του πολιτικού μηχανικού. Έχοντας 

ήδη θεσμοθετήσει από το 2008 την Πρακτική Άσκηση ως μάθημα προαιρετικά 

επιλεγόμενο στο 8ο εξάμηνο του κύκλου σπουδών του ΤΠΜ, το Τμήμα προχωρά 

στην περαιτέρω ενδυνάμωση του ρόλου της στο Πρόγραμμα Σπουδών του. Αυτή 

είναι, άλλωστε, η φυσική εξέλιξη της επιτυχημένης υλοποίησης του 

Προγράμματος, αλλά και η αναμενόμενη ανταπόκριση στο πάγιο αίτημα των 

φοιτητών/τριών για ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο εντός της 

ακαδημαϊκής διαδικασίας και με όλα τα εχέγγυα που αυτή παρέχει θα τους δίνει 

τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να έρθουν σε επαφή με τον τρόπο λειτουργίας 

των επαγγελματικών Φορέων, στους οποίους θα σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά 

στο μέλλον. Έτσι, επιπλέον, ικανοποιείται και η στρατηγική στόχευση των 

Προγραμμάτων χρηματοδότησης και του ΤΠΜ για τον εμπλουτισμό του 

Προγράμματος Σπουδών με βιώσιμες εκπαιδευτικές δράσεις υψηλής 

προστιθέμενης αξίας στο γνωστικό και εμπειρικό υπόβαθρο των αποφοίτων του 

Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ. 
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Ιωάννης Ξενίδης 
Επίκουρος Καθηγητής 
Επ. Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης  
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 

 

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΤΠΜ, Α.Π.Θ. είναι μια ιστορία 

επιτυχίας. Τεχνικά, αυτή η επιτυχία τεκμηριώνεται από τους δείκτες επίδοσης του 

Προγράμματος: α) υψηλός αριθμός ασκούμενων φοιτητών/τριών, β) μεγάλος 

αριθμός συνεργαζόμενων Φορέων Υποδοχής του Δημοσίου και του Ιδιωτικού 

Τομέα, γ) υψηλότατη απορροφητικότητα κονδυλίων με αποδοτική διαχείριση των 

χρηματικών πόρων. Στο επίπεδο της τεκμηρίωσης, οι αξιολογήσεις των 

φοιτητών/τριών και των εκπροσώπων των Φορέων Υποδοχής καταδεικνύουν 

αγαστή συνεργασία μεταξύ του ΤΠΜ και του χώρου της αγοράς εργασίας 

αιτιολογώντας την, αμφίπλευρα, έντονα αυξανόμενη επιθυμία για την 

ενδυνάμωση της. Οι αξιολογήσεις, τυπικές και άτυπες, κυρίως των εκπροσώπων 

των Φορέων Υποδοχής καταδεικνύουν, επίσης, το υψηλό γνωστικό και αξιακό 

επίπεδο των φοιτητών/τριών του Τμήματος ενισχύοντας τη δημόσια εικόνα του 

τελευταίου και διατηρώντας την προσβασιμότητα του στη ζώσα πραγματικότητα 

του κλάδου. Τέλος, οι αξιολογήσεις και τα σχόλια των φοιτητών/τριών, καθώς και 

η μεγάλη εκδήλωση ενδιαφέροντός τους για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, 

υποδηλώνουν την ενθουσιώδη υποδοχή του Προγράμματος στην ακαδημαϊκή τους 

ζωή και την υποστήριξή τους στην υλοποίηση του.  

Η επιτυχία του Προγράμματος οφείλεται, κυρίαρχα, στην προθυμία για 

προσφορά και στη συνεργασία όλων των ανθρώπων που διαχρονικά εργάστηκαν 

για την υλοποίηση αυτού του Προγράμματος από διάφορες θέσεις, 

συμπεριλαμβάνοντας τους Προέδρους του Τμήματος, τους Επιστημονικά 

Υπευθύνους των Προγραμμάτων, τους Καθηγητές-μέλη των διδακτικών ομάδων, 

τους εξωτερικούς συνεργάτες, τους διαχειριστές των Προγραμμάτων στο επίπεδο 

του Κράτους και του Ιδρύματος, τους εκπροσώπους των Φορέων Υποδοχής και 

τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος. Η δυναμική και η κουλτούρα, που 

έχει αναπτυχθεί γύρω από το επιτυχημένο αυτό Πρόγραμμα, υποστηρίζει αλλά και 

θέτει τις προδιαγραφές για περαιτέρω ένταση των προσπαθειών στην εκπλήρωση 

των στρατηγικών στόχων του ΤΠΜ, που είναι η αναβάθμιση των σπουδών του 

πολιτικού μηχανικού στην Ελλάδα και η ενεργός παρουσία του στο 

επαγγελματικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της χώρας. 
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Δημήτριος Τσούλης 
Καθηγητής 
Πρόεδρος του Τμήματος Αγρονόμων  
& Τοπογράφων Μηχανικών 

 

Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών συμμετέχει ενεργά στο 

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης. Οι εμπειρίες, που έχουμε μέχρι στιγμής αποκομίσει, είναι 

ιδιαίτερα θετικές, τόσο από την πλευρά των συμμετεχόντων φοιτητών/τριών όσο 

και από την πλευρά των συνεργαζόμενων Φορέων Υποδοχής. Οι προπτυχιακοί 

μας φοιτητές/τριες αξιοποιούν την ευκαιρία που τους δίνεται να εργαστούν στο 

περιβάλλον μίας εταιρείας ή ενός μικρότερου τεχνικού γραφείου. 

Αναγνωρίζουν τη δυνατότητα που έχουν μέσω του Προγράμματος 

Πρακτικής Άσκησης να αποκτήσουν την εμπειρία της εργασίας στο απαιτητικό 

επαγγελματικό περιβάλλον, αλλά και να γνωρίσουν προσωπικά συναδέλφους 

μηχανικούς, που εργάζονται σε εκείνα τα αντικείμενα που οι ίδιοι μελετούν 

ακαδημαϊκά στις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο. 

Και από την άλλη όμως πλευρά, αυτή των συναδέλφων μελετητών, 

γινόμαστε δέκτες θετικών εμπειριών και επιδοκιμασιών. Μέσα από την Πρακτική 

Άσκηση δίνεται η ευκαιρία στους συναδέλφους μηχανικούς να συνεργαστούν και 

να εκπαιδεύσουν τους αυριανούς συναδέλφους τους, σε έναν χώρο, όπου ίσως το 

κρισιμότερο συστατικό επιτυχίας είναι η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού. 

Στους συναδέλφους Γεώργιο Βέργο, από το ΤΑΤΜ, και Αντώνιο Κορωναίο, 

Ιδρυματικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, αξίζουν τα θερμά μου συγχαρητήρια 

και οι ευχαριστίες μαζί με την προσωπική μου ευχή το Πρόγραμμα Πρακτικής 

Άσκησης να συνεχίσει να υλοποιείται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης γνωρίζοντας την ίδια επιτυχία με αυτήν που έχει να επιδείξει μέχρι 

σήμερα. 
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Γεώργιος Βέργος 
Επίκουρος Καθηγητής 
Επ. Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης του  
Τμήματος Αγρονόμων &  
Τοπογράφων Μηχανικών 

 

H επιστήμη του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού (ATM), σαν 

εφαρμοσμένη τεχνική επιστήμη, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πράξη και την 

άσκηση της επαγγελματικής πρακτικής. Το Πρόγραμμα ΠΑ περιλαμβάνεται 

πλέον, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΤΑΤΜ, στο Πρόγραμμα 

Σπουδών του Τμήματος ως μάθημα επιλογής του 7ου και 8ου Εξαμήνου. Με την 

συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, οι φοιτητές/τριες αναπτύσσουν επιπλέον 

επαγγελματική συνείδηση και εγκλιματίζονται στις συνθήκες εργασίας του 

σημερινού επαγγελματία, αφομοιώνουν με ουσιαστικότερο τρόπο την 

επιστημονική γνώση και ερχόμενοι σε επαφή με την πράξη, αναδεικνύουν τις 

δεξιότητες τους. Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών/τριών, που έχουν 

συμμετάσχει στο Πρόγραμμα (2010 - 2015), ανέρχεται σε 237, ενώ ο αριθμός των 

συνεργαζόμενων Φορέων Υποδοχής φτάνει τους 114. Από αυτούς, το 88% είναι 

ιδιωτικά μελετητικά γραφεία και μελετητικές/εργοληπτικές εταιρείες, ενώ μόνο 

12% των Φορέων Υποδοχής ανήκουν στον στενό και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. 

Σε μια προσπάθεια να αποτυπωθεί η επίδραση της παρουσίας των φοιτητών/τριών 

στους Φορείς Υποδοχής (ΦΥ) και η αμοιβαία ωφέλεια που προκύπτει, αρκεί να 

αναφέρουμε πως ο βαθμός ανταπόκρισης των ΦΥ στις προσδοκίες των 

φοιτητών/τριών και οι αξιολογήσεις των ΦΥ για τη συνεργασία και την επίδραση 

των φοιτητών/τριών κυμαίνονται σε πολύ υψηλά ποσοστά (>75%). Μοναδικό 

στοιχείο που χρήζει βελτίωσης στο Πρόγραμμα της ΠΑ, όπως εφαρμόζεται στο 

ΤΑΤΜ, είναι η χρονική διάρκεια. Είναι πάνδημη η απαίτησή, τόσο από τους ΦΥ 

όσο και από τους φοιτητές/τριες, για εξάμηνη διάρκεια ΠΑ, μιας και η τωρινή 

διάρκεια των 3 μηνών κρίνεται ανεπαρκής. Δυστυχώς, στην τρέχουσα οικονομική 

συγκυρία που διέρχεται η χώρα μας και ιδιαίτερα ο κλάδος των μηχανικών, δεν 

είναι εφικτή η αυτόνομη χρηματοδότηση της ΠΑ, προκειμένου να επιτευχθεί η 

διαχρονική θεσμοθέτηση και συνέχεια της πέρα από δράσεις κρατικής 

χρηματοδότησης και επιχορήγησης. Επιλογή όσων ασχολούνται με το Πρόγραμμα 

της ΠΑ, τόσο στο ΤΑΤΜ/ΑΠΘ, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε και σε όλα τα 

αντίστοιχα Προγράμματα, είναι να κρατούμε τα θετικά στοιχεία της υλοποίησής 

της και κυρίως το γεγονός ότι συμβάλλει σημαντικά στην ολοκλήρωση των 

φοιτητών/τριών μας προκειμένου να περάσουν, όσο αυτό είναι δυνατό, πιο έτοιμοι 

στην επαγγελματική τους ζωή. 
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Ελευθέριος Ιακώβου 
Καθηγητής 
Πρόεδρος του Τμήματος  
Μηχανολόγων Μηχανικών 

 

 

Κων/νος - Διονύσιος Μπουζάκης 
Καθηγητής 
Επ. Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης  
του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 

 

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (ΤΜΜ) του Α.Π.Θ. διεξάγει 

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριών του από το έτος 1997. Το 

Πρόγραμμα, συνέβαλε στην ουσιαστική άσκηση των φοιτητών/τριών στους 

χώρους βιομηχανιών, τεχνικών εταιρειών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

όπως και στη στενότερη σύνδεση των επιχειρήσεων αυτών με το ΤΜΜ.  

Επιδίωξη του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του ΤΜΜ για την 

περίοδο 2010-15, ήταν η συνέχιση και η βελτίωση του θεσμού της άσκησης των 

φοιτητών/τριών με τους παρακάτω στόχους:   

• Η περαιτέρω διάχυση του θεσμού και των ωφελειών της Πρακτικής Άσκησης 

των φοιτητών/τριών μεταξύ των επιχειρήσεων και η στενότερη σύνδεση των 

βιομηχανικών επιχειρήσεων/οργανισμών με το ΤΜΜ. 

• Η δυνατότητα επαφών του/της φοιτητή/τριας Μηχανολόγου Μηχανικού με 

πιθανούς μελλοντικούς εργοδότες του.  

• Η ενίσχυση του μηχανισμού συνεχούς αξιολόγησης και βελτιστοποίησης του 

Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης.  

• Η επίτευξη βιωσιμότητας της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριών με την 

βελτίωση των σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων και ΤΜΜ. 

Στη περίοδο 2010-2015 ασκήθηκαν συνολικά 336 φοιτητές και φοιτήτριες 

με καταγεγραμμένα οφέλη τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους 

ασκούμενους. Τα αποτελέσματα αυτά δημοσιοποιήθηκαν και σχολιάσθηκαν σε 

εκδήλωση του ΤΜΜ που πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2014. Στην 

εκδήλωση συμμετείχαν Υπηρεσιακοί παράγοντες, μέλη ΔΕΠ του ΤΜΜ, 

εκπρόσωποι των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και φοιτητών που ασκήθηκαν. 

Τέλος, σημειώνεται η προθυμία από πλευράς των επιχειρήσεων να απασχολήσουν 
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περαιτέρω τους ασκούμενους με δικούς τους πόρους, για τη συνέχιση του έργου 

που εκτέλεσαν στη διάρκεια της άσκησής τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 13: Ενημερωτική Εκδήλωση Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές/τριες 

του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (5/10/2012) 
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Γεώργιος Χασάπης 
Καθηγητής 
Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων  
Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 

 

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

(ΤΗΜΜΥ)  πίστευε και εξακολουθεί να πιστεύει ότι η Π.Α. των φοιτητών/τριών 

του στους μελλοντικούς χώρους εργασίας τους είναι μια μοναδική και 

συμπληρωματική εμπειρία στην εκπαίδευση τους.    

Τα οφέλη που το Τμήμα εκτιμά ότι είχε τόσο αυτό όσο και οι φοιτητές/τριες 

του  από τη μέχρι τώρα συμμετοχή του στο Πρόγραμμα αυτό συνοψίζονται στα 

ακόλουθα: 

• Εξοικείωση των φοιτητών/τριών με το εργασιακό περιβάλλον και τις 

απαιτήσεις του, τις εργασιακές σχέσεις και αμοιβές εργασίας. 

• Ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των 

φοιτητών/τριών.  

• Προβληματισμό ως προς την ανεπάρκεια ή υπερεπάρκεια των γνώσεων, τις 

οποίες αποκτούν οι φοιτητές/τριες κατά τις σπουδές τους. 

• Δημιουργία ενός διαύλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ του 

Τμήματος και των Φορέων Υποδοχής, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται  

διεύρυνση της συνεργασίας του Τμήματος με αυτούς τους Φορείς.   

Τα οφέλη αυτά φαίνεται να τα αναγνωρίζουν τα τελευταία χρόνια της 

κρίσης και οι φοιτητές/τριες, οι οποίοι ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για 

Π.Α. στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

Το Τμήμα μας θεωρεί ότι το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης έχει 

προσφέρει σημαντικά στη συμπληρωματική εκπαίδευση των φοιτητών/τριών μας 

και εύχεται το Πρόγραμμα αυτό να μπορέσει να συνεχιστεί και να επεκταθεί σε 

μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών/τριών. 
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Μηνάς Αλεξιάδης 
Λέκτορας 
Επ. Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης  
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων  
Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 

 

Στα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης, οι φοιτητές/τριες του Τμήματός 

μας ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για την Π.Α. στην Ελλάδα ή στο 

εξωτερικό και τη θεωρούν ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να προστεθεί στο 

βιογραφικό τους.  

Οι ασκούμενοι δηλώνουν ικανοποιημένοι, συχνά ενθουσιασμένοι, με τη 

δυνατότητα που τους παρέχεται για μια πρώτη εξοικείωση με τους χώρους 

εργασίας επ’ αμοιβή. Κατά κανόνα προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των 

εργοδοτών - εκπαιδευτών τους και ανταποκρίνονται θετικά σε ενίοτε δύσκολες 

προκλήσεις.  

Ένα ποσοστό (περίπου 10%) εξ’ αυτών συνεχίζουν τις επαγγελματικές 

επαφές με το Φορέα Υποδοχής, δηλαδή συνεχίζουν με μικρή αμοιβή ή (μετά την 

αποφοίτησή τους) αποκαθιστώνται επαγγελματικά στην ίδια εταιρεία. 

Κατά 85% οι φοιτητές/τριες βρίσκουν απασχόληση στο Νομό 

Θεσσαλονίκης, πολλοί όμως τελειόφοιτοι αναζητούν εταιρείες στο τόπο 

καταγωγής τους. 

Οι φοιτητές/τριες του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας απασχολούνται σε 

Τεχνικά Γραφεία και Εταιρείες, όπου συντάσσουν τις πρώτες τους ηλεκτρολογικές 

μελέτες, παρακολουθούν την πραγματοποίηση και επίβλεψη έργων και 

συμμετέχουν στη συντήρηση ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων. 

Μεγάλος αριθμός στρέφεται σε βιομηχανίες, στο ΔΕΔΔΗΕ ή τη ΔΕΗ και 

απασχολείται στους σταθμούς παραγωγής, στις μελέτες ή στις εργασίες 

συντήρησης του δικτύου. Με το ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και με την Τσιμεντοβιομηχανία 

ΤΙΤΑΝ, έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο σταθερής και συνεχούς απασχόλησης των 

φοιτητών/τριών μας. 

Οι φοιτητές/τριες του Τομέα Ηλεκτρονικής Υπολογιστών απασχολούνται, 

κυρίως, σε μικρές εταιρείες σχεδίασης λογισμικού σε έργα με μεγάλη ποικιλία 

εφαρμογών αλλά και σε ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα. 

Τέλος, οι φοιτητές/τριες του Τομέα Τηλεπικοινωνιών απασχολούνται στον 

ΟΤΕ, σε Data Centers ή σε εταιρείες τηλεπικοινωνιακού υλικού. 
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Μαρία Λιακοπούλου - Κυριακίδου 
Καθηγήτρια 
Πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών 

 

Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης έχει εισαχθεί στο Τμήμα Χημικών 

Μηχανικών από το 1997 ως μάθημα επιλογής και στη συνέχεια με την εφαρμογή 

του νέου βελτιωμένου Προγράμματος Σπουδών, που είχε ψηφίσει το Τμήμα, το 

2002, ως επιλογή κατεύθυνσης. Σκοπός της εισαγωγής της Πρακτικής Άσκησης, 

ως μαθήματος επιλογής, από ένα σύνολο μαθημάτων επιλογής κατεύθυνσης, ήταν 

να αξιοποιήσουν οι φοιτητές/τριες τις θεωρητικές τους γνώσεις σε αντικείμενα 

επιλογής τους στην πράξη, εργαζόμενοι στη βιομηχανία για ένα διάστημα δύο 

μηνών. Παράλληλα είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το εργασιακό περιβάλλον 

στη βιομηχανία εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και ένα μικρό εισόδημα στη διάρκεια 

των θερινών διακοπών τους. Ο αριθμός των φοιτητών/τριών που επέλεγαν την 

Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών ήταν και συνεχίζει 

να είναι σημαντικός και μάλιστα από την αρχή της εφαρμογής του, που ήταν ένας 

καινούργιος θεσμός και για το φοιτητή/τρια και για τη βιομηχανία. Θα πρέπει να 

τονισθεί ότι, η διατήρηση του μεγάλου αριθμού των φοιτητών/τριών που το 

επιλέγουν, οφείλεται ταυτόχρονα και στην αυξανόμενη εξωστρέφεια και 

ενδιαφέρον της Ελληνικής Βιομηχανίας για εκπαίδευση προπτυχιακών 

φοιτητών/τριών και συνεργασία με το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Σε μικρότερο 

βαθμό από πλευράς αριθμού φοιτητών/τριών που το επιλέγουν, είναι η επιλογή 

της Πρακτικής Άσκησης και μέσα από τα προγράμματα κινητικότητας των 

φοιτητών/τριών Erasmus κλπ. Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος έχουν τη 

δυνατότητα να εργαστούν σε βιομηχανίες, που αφορούν θεματικές περιοχές του 

Προγράμματος Σπουδών, όπως τρόφιμα, ενέργεια, υλικά, περιβάλλον και γενική 

Χημική Μηχανική. Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών χαιρετίζει την προσπάθεια 

αυτή συνεργασίας και εκπαίδευσης των φοιτητών/τριών στη βιομηχανία και από 

τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα φαίνεται η προσπάθεια όλων διδασκόντων και 

διδασκομένων για συνέχιση του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης. Συνεχίζεται από 

το 1997 μέχρι σήμερα, και με όλες τις αλλαγές - τροποποιήσεις που έχουν γίνει 

στο Πρόγραμμα Σπουδών, όπως και πρόσφατα, η Πρακτική Άσκηση έχει τη θέση 

της. 
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Σπυρίδων Παράς 
Καθηγητής 
Επ. Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος 
Χημικών Μηχανικών 

 

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί διεθνώς σημαντικό τμήμα της εκπαίδευσης 

των νέων Χημικών Μηχανικών. Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να 

εργασθούν για δύο μήνες σε Επιχειρήσεις που απασχολούν Χημικούς 

Μηχανικούς, ώστε να έρθουν σε επαφή με το μελλοντικό περιβάλλον εργασίας 

τους, να αφομοιώσουν μέσα από τη διαδικασία εξάσκησης την επιστημονική 

γνώση που αποκομίζουν από τα μαθήματά τους και να αναπτύξουν επαγγελματική 

συνείδηση. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΑΤΛΑΣ», εξασφαλίζονται 

επαρκείς θέσεις Πρακτικής Άσκησης πανελλαδικά, κατά τη διάρκεια της οποίας η 

πρόοδος του κάθε φοιτητή/τριας παρακολουθείται τόσο από επόπτη της 

επιχείρησης όσο και από συνεργάτη που δρα ως Σύνδεσμος του Τμήματος 

Χημικών Μηχανικών με τις Επιχειρήσεις. Μετά το πέρας της Άσκησης γίνεται 

αξιολόγηση του φοιτητή/τριας και εγκρίνεται η αποζημίωση του.  

Επισημαίνεται ότι, πέρα από τα οφέλη για το φοιτητή/τρια, η Πρακτική 

Άσκηση ενδυναμώνει την επικοινωνία του Πανεπιστημίου με τη Βιομηχανία. Το 

Τμήμα Χημικών Μηχανικών έχει τη δυνατότητα να αφουγκραστεί τις νέες τάσεις 

και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ώστε να δώσει την ανάλογη έμφαση στο 

Πρόγραμμα Σπουδών του, ενώ η συνεργασία των Επιχειρήσεων με το 

Πανεπιστήμιο τους δίνει την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση στις τεχνολογικές 

εξελίξεις μέσω της έρευνας που γίνεται σ’ αυτό. Συνεπώς, η Πρακτική Άσκηση 

δημιουργεί δίαυλο αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ Πανεπιστημίου και 

Βιομηχανίας καλλιεργώντας μια σχέση με σημαντικά οφέλη και για τις δύο 

πλευρές. 

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριών του Τμήματος 

Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ που υλοποιήθηκε με το ΕΣΠΑ 2010-2015, 

απασχόλησε συνολικά 180 φοιτητές/τριες σε 80 Επιχειρήσεις που απασχολούν 

Χημικούς Μηχανικούς (βιομηχανίες, δημόσιες υπηρεσίες, τεχνικά γραφεία κλπ) 

τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. 
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Περικλής Λατινόπουλος 
Καθηγητής 
Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών  
Χωροταξίας & Ανάπτυξης 

 

 

Νικόλαος Καρανικόλας 
Επίκουρος Καθηγητής 
Επ. Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης του  
Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης 

 

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα θεσμοθετημένο προαιρετικό μάθημα του 

Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης 

(ΤΜΧΑ) με μεγάλη σπουδαιότητα, καθώς φέρνει σε άμεση επαφή τους 

φοιτητές/τριες με τον εργασιακό χώρο, συνδέοντας την εκπαίδευση με τους 

παραγωγικούς Φορείς.  

Η Π.Α. του ΤΜΧΑ συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση, σε 

επαγγελματικό επίπεδο, των γνώσεων & των δεξιοτήτων, που απέκτησαν οι 

φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην ευκολότερη και 

επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων στο παραγωγικό σύστημα της χώρας, 

καθώς και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μεταβίβασης των 

πληροφοριών μεταξύ του Τμήματος και των παραγωγικών Φορέων. Είναι ένας 

τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη. 

Η ΠΑ του ΤΜΧΑ είναι μέρος των σπουδών του Τμήματος από το 2010. 

Συγκεκριμένα οι φοιτητές/τριες που επέλεξαν να απασχοληθούν τους δύο 

καλοκαιρινούς  μήνες (Ιούλιο & Αύγουστο) σε Ιδιωτικούς και Δημόσιους Φορείς 

Υποδοχής είναι οι ακόλουθοι: το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 40 φοιτητές/τριες, 

το 2011-2012 35 φοιτητές/τριες, το 2012-2013 34 φοιτητές/τριες και το 2013-2014 

38 φοιτητές/τριες. Συνεπώς, μέχρι στιγμής έχουν κάνει ΠΑ συνολικά 147 

φοιτητές/τριες. 

Από τα 4 έτη λειτουργίας της ΠΑ στο ΤΜΧΑ τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν είναι επιγραμματικά τα ακόλουθα: 

• Η ΠΑ έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των φοιτητών/τριών και 

αποφοίτων του Τμήματος. 

• Η συνεργασία και η δικτύωση του Τμήματος με Ιδιωτικούς και Δημόσιους 

Φορείς με εργαλείο την ΠΑ ωφελεί την εξέλιξη και την εικόνα του ΤΜΧΑ. 
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• Το ΤΜΧΑ με συνεχείς αποφάσεις στις συνελεύσεις του έχει καταλήξει στην 

στήριξη της ΠΑ και στο μέλλον. 

 

 

 

Στράτος Στυλιανίδης 
Επίκουρος Καθηγητής 
Πρώην Επ. Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης  
του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης 

 

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί βασική παράμετρο εκπαίδευσης στο 

Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης 

(ΤΜΧΑ). Το ΤΜΧΑ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ΠΑ φέρνει σε άμεση 

επαφή τους φοιτητές/τριες μας με το εργασιακό περιβάλλον, συνδέοντας την 

εκπαιδευτική με την παραγωγική διαδικασία. Ουσιαστικά, η ΠΑ συμβάλλει: 

• στην καλύτερη αξιοποίηση, σε επαγγελματικό επίπεδο, των γνώσεων και των 

δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των σπουδών 

τους, 

• στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων μας στο 

παραγωγικό σύστημα της χώρας, 

• στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μεταβίβασης των πληροφοριών 

μεταξύ του ΤΜΧΑ και των παραγωγικών Φορέων Υποδοχής. 

Ειδικότεροι στόχοι του της ΠΑ είναι: 

• η απόκτηση των πρώτων εμπειριών σχετικών με τον επαγγελματικό χώρο, η 

εξοικείωση των φοιτητών/τριών με το εργασιακό περιβάλλον ή/και η 

επαγγελματική ένταξη τους στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η ΠΑ, 

• η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη 

διαδικασία της επαγγελματικής εξάσκησης, η ανάδειξη των δεξιοτήτων των 

ασκούμενων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης, 

• η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση 

διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και η ενθάρρυνση της αυτενέργειας και 

της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκούμενων, 

• η ενθάρρυνση των επιχειρήσεων στη δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους 

επιστήμονες στη βάση των αναγκών που καλύπτουν με τα διευρυμένα 

προσόντα και τις δεξιότητές τους. 

Η πρώτη εφαρμογή του προγράμματος ΠΑ στο ΤΜΧΑ κρίνεται επιτυχής. Ο 

στόχος μας είναι η θεσμοθέτηση της ΠΑ σε μόνιμη βάση, ανεξαρτήτως 

χρηματοδότησης ή όχι από την Πολιτεία ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 

 

 

Απόστολος Αποστολίδης 
Καθηγητής 
Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας 

 

 

Γρηγόριος Διαμαντίδης 
Καθηγητής 
Επ. Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης  
του Τμήματος Γεωπονίας 

 

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος 

Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας. Είναι υποχρεωτική, διαρκεί δύο μήνες (Ιούλιο 

& Αύγουστο) και παρέχει στους φοιτητές/τριες τη δυνατότητα γνωριμίας τους με 

τον επαγγελματικό τους χώρο. Ως Φορείς Υποδοχής, οι φοιτητές/τριες, ανάλογα 

με τις επιθυμίες τους και τις επαγγελματικές τους προσδοκίες, επιλέγουν και 

ασκούνται σε διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, όπως και του 

ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Περιφέρειες, Ερευνητικά Εργαστήρια και Δήμοι),  

αλλά κυρίως σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα που δραστηριοποιούνται / 

υποστηρίζουν την αγροτική παραγωγή όλων των επιπέδων (πρωτογενής, 

δευτερογενής και τριτογενής αγροτικός τομέας) 

Με την ένταξη στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ εξασφαλίσθηκε η συστηματική 

παρακολούθηση της υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης, αναβαθμίστηκε ο 

ρόλος των εποπτών μελών ΔΕΠ, που συμμετέχουν στην ομάδα υλοποίησης της 

Πρακτικής, διερευνήθηκαν και καταγράφηκαν τα ποικίλα προβλήματα και 

προτάθηκαν παρεμβάσεις στη διοίκηση του Τμήματος για τη βελτίωσή της. Έτσι, 

οι φοιτητές/τριες για να αποκτήσουν το δικαίωμα πραγματοποίησης της 

Πρακτικής τους Άσκησης θα πρέπει να έχουν πιστωθεί με ένα ελάχιστο αριθμό 

ECTS, γεγονός που πιστοποιεί την απόκτηση των ελάχιστων θεωρητικών 

γεωπονικών γνώσεων, ώστε αυτοί να είναι σε θέση να κατανοούν, αλλά και να 

διαχειριστούν προβλήματα της γεωπονικής καθημερινότητας στους χώρους 

άσκησής τους.  

Η προσπάθεια κεντρικής διαχείρισης της Πρακτικής Άσκησης στο επίπεδο 

του Υπουργείου Παιδείας (σύστημα ΑΤΛΑΣ) θα μπορούσε να εκτιμηθεί ως μη 

επιτυχής και οριακής λειτουργικότητας. Η κλασσική έντυπη γραφειοκρατία, 

δυστυχώς, αντικαταστάθηκε από την ηλεκτρονική γραφειοκρατία με αποτέλεσμα 
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την σπατάλη εργατοωρών. Ευελπιστούμε για τη βελτίωση και αυτής της 

κατάστασης στο άμεσο μέλλον. Ίσως η κεντρική διαχείριση αποκλειστικά και 

πρωτογενώς σε επίπεδο Ιδρύματος (ΑΠΘ) θα μπορούσε να δώσει λύσεις στα 

υφιστάμενα προβλήματα και να βελτιωθεί η διοικητική λειτουργικότητα της 

Πρακτικής Άσκησης.  

Συμπερασματικά, η Πρακτική Άσκηση, όταν υλοποιείται κάτω από την 

αυστηρή και συστηματική εποπτεία  των μελών ΔΕΠ, αναδεικνύεται ως μια 

απαραίτητη παράμετρος των πανεπιστημιακών σπουδών, ανοίγει τους 

επαγγελματικούς ορίζοντες των αποφοίτων μας και ταυτόχρονα μπορεί να 

εξασφαλίσει την αμφίδρομη επικοινωνία και μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ του 

Τμήματος και των χώρων εργασίας του αγροτικού τομέα. 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 14: Ενημερωτική Εκδήλωση Πρακτικής Άσκησης για τους  

φοιτητές/τριες του Τμήματος Γεωπονίας (24/04/2013) 
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Χρήστος Βλάχος 
Καθηγητής 
Πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού 
Περιβάλλοντος 

 

 

Ιωάννης Φιλίππου 
Καθηγητής 
Επ. Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος 
Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 

 

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος είναι από τα πρώτα 

Τμήματα του Α.Π.Θ. που συμμετέχει από την αρχή (1996) και συνεχώς μέχρι 

σήμερα στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του ΕΠEAΕK και  

ΕΣΠΑ. Σκοπός του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος μας είναι: 

 η διεύρυνση της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριών σε αντικείμενα που 

δεν καλύπτονται  πρακτικά στο Πρόγραμμα Σπουδών, αλλά αποτελούν θέματα 

αιχμής της επιστήμης της Δασολογίας και του Φυσικού Περιβάλλοντος, 

 η διεύρυνση των δυνατοτήτων και πεδίων απασχόλησης των αποφοίτων και 

στον Ιδιωτικό Τομέα, όπως βιομηχανίες ξύλου και επίπλου, ιδιωτικές δασικές 

επιχειρήσεις, τεχνικά και περιβαλλοντικά γραφεία, δασικοί συνεταιρισμοί, 

τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και ευρύτερου 

Δημόσιου Τομέα που ασχολούνται - ή ενδιαφέρονται άμεσα - για την 

προστασία, ανάπτυξη και αξιοποίηση των δασών και των δασικών προϊόντων, 

την προστασία, βελτίωση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, 

 η άμεση επαφή των φοιτητών/τριών με επιχειρήσεις, η εξοικείωση τους με τις 

παραγωγικές διαδικασίες των επιχειρήσεων, τις τεχνικές σύνταξης και 

εφαρμογής τεχνικών και περιβαλλοντικών μελετών, η απόκτηση μιας πρώτης 

εμπειρίας / προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα, και η ανάπτυξη 

επιχειρηματικής συνείδησης, 

Η υλοποίηση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης υπήρξε ιδιαίτερα 

επιτυχής με ουσιαστικά χρήσιμα αποτελέσματα για τους φοιτητές/τριες, τα μέλη 

ΔΕΠ του Τμήματος και τις επιχειρήσεις:  

 Το 75% των φοιτητών/τριών παρακολούθησε το Πρόγραμμα. Η Πρακτική 

Άσκηση μέσα στο περιβάλλον των επιχειρήσεων κέντρισε το ενδιαφέρον των 

φοιτητών/τριών για μια ουσιαστικότερη απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων 
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επιχειρηματικότητας και ένταξή τους στο παραγωγικό δυναμικό των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων. 

 Οι επιχειρήσεις, με λίγες μόνο εξαιρέσεις, έμειναν ικανοποιημένες από την 

παρουσία, συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα των φοιτητών/τριών και όλες 

εκφράσθηκαν θετικά, σχετικά με την χρησιμότητα της συνεργασίας στην 

εκπαίδευση των φοιτητών/τριών. 

 Σχεδόν όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και 

προθυμία να συνεργασθούν με τις επιχειρήσεις και έθεσαν βάσεις για συνέχιση 

της συνεργασίας τους και σε άλλα θέματα εκπαίδευσης και ιδιαίτερα έρευνας.  

 Η εμπειρία που αποκτήθηκε είναι πολύ αξιόλογη και θέτει τις βάσεις για 

την συνέχιση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης και επέκταση της σε όλους 

τους φοιτητές/τριες. 
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Εκδηλώσεις Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. 

Κατά την περίοδο 2010 - 2015, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. 

διοργάνωσε ή συμμετείχε στις παρακάτω εκδηλώσεις/ημερίδες/συνέδρια: 

 

 συμμετοχή στην Ημερίδα, που διοργάνωσε το Τμήμα Ποιμαντικής και 

Κοινωνικής Θεολογίας, σχετικά με τον απολογισμό του Προγράμματος 

«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Ποιμαντικής & Κοινωνικής 

Θεολογίας» για το έτος 2011 (31/5/2011), 

 συμμετοχή στην Εκδήλωση της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής με τη θεματική ενότητα «Νεολαία σε κίνηση», που 

πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Αριστοτέλους και στελέχωση  του 

Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο 

εκθεσιακό περίπτερο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, με σκοπό την 

προβολή των δράσεων του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και της 

πληροφόρησης των επισκεπτών της (22 - 25/9/2011), 

 συμμετοχή και βιντεοσκόπηση στη συνάντηση που διοργάνωσε το Τμήμα 

Γεωπονίας, σχετικά με τον απολογισμό του Προγράμματος «Πρακτική 

Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Γεωπονίας» για το έτος 2011 (23/11/2011), 

 συμμετοχή και βιντεοσκόπηση στη συνάντηση επιχειρήσεων, διδασκόντων 

και ασκούμενων φοιτητών/τριών, που διοργάνωσε το Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών σχετικά με τον απολογισμό του Προγράμματος «Πρακτική 

Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών» για το έτος 

2011(18/1/2012), 

 συμμετοχή στην 14η Έκθεση «Εκπαίδευση και Εργασία», η οποία 

πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο νέο Φάληρο υπό την 

Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, της Γραμματείας Νέας Γενιάς, του Δήμου Αθηναίων και του 

Δήμου Πειραιά, με σκοπό την προβολή των δράσεων του Γραφείου 

Πρακτικής Άσκησης και της πληροφόρησης των επισκεπτών της                     

(2 - 4/3/2012), 

 οργάνωση της 1ης Απολογιστικής Εκδήλωσης του Γραφείου Πρακτικής 

Άσκησης, στην οποία βραβεύτηκαν φοιτητές/τριες και επόπτες Φορέων 

Υποδοχής με την καλύτερη Πρακτική Άσκηση για το έτος 2011 

(29/3/2012), 

 συμμετοχή και βιντεοσκόπηση στη Συνάντηση Εργασίας Δ.Α.ΣΤΑ. / 

Μ.Κ.Ε. Α.Π.Θ. με επιχειρηματίες, στην οποία παρουσιάστηκε το Γραφείο 

Πρακτικής Άσκησης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του Έργου (6/4/2012), 

 συμμετοχή στο Συνέδριο με θέμα “Export Summit – Roadmap to Growth”, 

το οποίο οργανώθηκε από το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. Το 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης συμμετείχε στο συνέδριο με σκοπό την 

ανεύρεση νέων Φορέων Υποδοχής (3 - 4/5/2012), 
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 συμμετοχή και βιντεοσκόπηση στην ομιλία του Dr. Ali Mohammadi, Toyota 

Europe με θέμα: “Πρακτική Άσκηση στην Toyota Motor Europe σε 

αντικείμενα τεχνολογικής αιχμής (Internship possibilities at TME at 

technology focus areas)”, η οποία διοργανώθηκε από το Τμήμα 

Μηχανολόγων Μηχανικών και το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης 

Θερμοδυναμικής (26/4/2012), 

 συμμετοχή και βιντεοσκόπηση στην Εκδήλωση «Από την Έρευνα στην 

Τεχνολογική Ανάπτυξη» που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του 

Α.Π.Θ. (16/5/2012),  

 συμμετοχή και βιντεοσκόπηση στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Τμήμα 

Θεολογίας, σχετικά με τον απολογισμό του Προγράμματος «Πρακτική 

Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Θεολογίας» για το έτος 2012 (23/5/2012),  

 συμμετοχή με παρουσίαση και βιντεοσκόπηση στην ενημερωτική εκδήλωση 

για τις δράσεις της Δ.Α.ΣΤΑ. προς την εκπαιδευτική κοινότητα του Α.Π.Θ. 
(24/5/2012), 

 συμμετοχή με παρουσίαση στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του 

Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, με στόχο την παρουσίαση του 

Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» (28/5/2012), 

 συμμετοχή στη 2η Συνάντηση Εργασίας Δικτύου Δ.Α.ΣΤΑ. των Ελληνικών 

Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία διοργανώθηκε από το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (5 - 6/6/2012), 

 οργάνωση και βιντεοσκόπηση της 3ης Συνάντησης Εργασίας Γραφείου 

Πρακτικής Άσκησης με τους Επιστημονικά Υπευθύνους των 23 Τμημάτων 

Α.Π.Θ. που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών 

Α.Π.Θ.», με στόχο την παρουσίαση της διαδικασίας Πρακτικής Άσκησης σε 

κάθε Τμήμα (4/7/2012), 

 συμμετοχή και βιντεοσκόπηση στην εκδήλωση του Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών για την ενημέρωση των φοιτητών/τριών σχετικά με τη 

συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος 

Οικονομικών Επιστημών» (24/9/2012),  

 συμμετοχή και βιντεοσκόπηση στην εκδήλωση του Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών για την παρουσίαση των Φορέων Υποδοχής στους 

φοιτητές/τριες που θα συμμετείχαν στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση 

Φοιτητών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών» (5/10/2012), 

 συμμετοχή και βιντεοσκόπηση στην εκδήλωση του Τμήματος 

Μηχανολόγων Μηχανικών για την ενημέρωση των φοιτητών/τριών σχετικά 

με τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών 

Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών» (5/10/2012), 

 συμμετοχή στην 3η Συνάντηση Εργασίας του δικτύου των Γραφείων 

Πρακτικής Άσκησης της χώρας, η οποία διοργανώθηκε από το 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (29/10/2012), 
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 συμμετοχή και βιντεοσκόπηση στην εκδήλωση του Τμήματος Χημείας για 

την ενημέρωση των φοιτητών/τριών για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα 

«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Χημείας» (13/11/2012), 

 βιντεοσκόπηση Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριών στο Φορέα Υποδοχής 

«ΥΕΤΟΣ» (27/11/2012), 

 συμμετοχή και βιντεοσκόπηση στη συνάντηση που διοργάνωσε το Τμήμα 

Γεωπονίας, για τον απολογισμό του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση 

Φοιτητών Τμήματος Γεωπονίας» για το έτος 2012 (28/11/2012), 

 συμμετοχή με παρουσίαση σε εκδήλωση με τίτλο «Πρακτική Άσκηση & 

Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας», που διοργανώθηκε από τη Δ.Α.ΣΤΑ. 

Α.Π.Θ. (5/12/2012), 

 συμμετοχή με παρουσίαση στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του 

Επαγγελματικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, με στόχο 

την παρουσίαση του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» 

(18/12/2012), 

 οργάνωση και βιντεοσκόπηση της 4ης Συνάντησης Εργασίας του Γραφείου 

Πρακτικής Άσκησης με τους Επιστημονικά Υπεύθυνους των 23 Τμημάτων 

(10/1/2013), 

 συμμετοχή με παρουσίαση στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας, με στόχο την παρουσίαση του 

Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» (14/1/2013), 

 συμμετοχή με παρουσίαση στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του 

Επιμελητηρίου Δράμας, με στόχο την παρουσίαση του Προγράμματος 

«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» (30/1/2013), 

 συνέντευξη με τον επόπτη του Φορέα Υποδοχής “Dias Financial”, Δημήτρη 

Αναστασίου (8/2/2013), 

 οργάνωση της 2ης Απολογιστικής Εκδήλωσης του Γραφείου Πρακτικής 

Άσκησης, στην οποία βραβεύτηκαν φοιτητές/τριες και επόπτες Φορέων 

Υποδοχής με την καλύτερη Πρακτική Άσκηση για το έτος 2012 

(14/2/2013), 

 οργάνωση της 4ης Συνάντησης Εργασίας του δικτύου των Γραφείων 

Πρακτικής Άσκησης της χώρας (15/2/2013), 

 συμμετοχή με παρουσίαση στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του 

Επιμελητηρίου Ξάνθης, με στόχο την παρουσίαση του Προγράμματος 

«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» (20/2/2013), 

 συμμετοχή και βιντεοσκόπηση στην εκδήλωση του Τμήματος Ιστορίας & 

Αρχαιολογίας για την Παρουσίαση του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση 

Φοιτητών Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας»  (1/3/2013),  

 συμμετοχή με παρουσίαση στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο την παρουσίαση 

του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» (11/3//2013), 
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 συμμετοχή και βιντεοσκόπηση στην εκδήλωση του Τμήματος Γεωπονίας 

για την ενημέρωση των φοιτητών/τριών για τη συμμετοχή τους στο 

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Γεωπονίας» 

(24/4/2013), 

 συμμετοχή με παρουσίαση στο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο «Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο: Προετοιμασία της Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 

2020», με εισήγηση «Σύνδεση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά 

εργασίας – πρακτική άσκηση» στο Θεματικό Εργαστήρι 2 «Επένδυση στην 

εκπαίδευση, στις δεξιότητες και στη δια βίου μάθηση», που 

πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο - Αίθουσα Οlympia (23/5/2013), 

 συμμετοχή στην 5η Συνάντηση Εργασίας του δικτύου των Γραφείων 

Πρακτικής Άσκησης της χώρας, η οποία διοργανώθηκε από το ΤΕΙ Πειραιά 

(24/5/2013), 

 οργάνωση της 5ης Συνάντησης Εργασίας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης 

με τους Επιστημονικά Υπεύθυνους των 23 Τμημάτων (4/6/2013), 

 συνέντευξη με τον επόπτη του Φορέα Υποδοχής «Γ’ Κτηνιατρικό 

Νοσοκομείο», Γενικό Αρχικτηνίατρο Κων/νο Τερψίδη (23/6/2013), 

 οργάνωση της 6ης Συνάντησης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης με τους 

Επιστημονικά Υπεύθυνους των 23 Τμημάτων (24/7/2013), 

 οργάνωση της 7ης Συνάντησης Εργασίας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης 

με τα μέλη ΔΕΠ, τα οποία θα συνέτασσαν τα έντυπα υποβολής των 

Τμημάτων τους, τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για ένταξη στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» (Τμήμα 

Οδοντιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Τμήμα Φαρμακευτικής, Τμήμα Νομικής, 

Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Τμήμα Μαθηματικών, Τμήμα 

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Τμήμα Προσχολικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης) (9/9/2013), 

 συμμετοχή με εισήγηση στο Πανελλήνιο Συνέδριο: «Η Πρακτική Άσκηση 

στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα», που διοργανώθηκε από το 

Πανεπιστήμιο Κρήτης (17 - 18/10/2013), 

 συμμετοχή στην 6η Συνάντηση Εργασίας του δικτύου των Γραφείων 

Πρακτικής Άσκησης της χώρας, η οποία διοργανώθηκε από το 

Πανεπιστήμιο Κρήτης (18/10/2013), 

 συμμετοχή και βιντεοσκόπηση στη συνάντηση που διοργάνωσε το Τμήμα 

Γεωπονίας, για τον απολογισμό του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση 

Φοιτητών Τμήματος Γεωπονίας» για το έτος 2013 (22/10/2013), 

 οργάνωση της 3ης Απολογιστικής Εκδήλωσης του Γραφείου Πρακτικής 

Άσκησης, στην οποία βραβεύτηκαν φοιτητές/τριες και επόπτες Φορέων 

Υποδοχής με την καλύτερη Πρακτική Άσκηση για το έτος 2013 

(18/2/2014), 

 συμμετοχή και βιντεοσκόπηση στην εκδήλωση του Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών, με θέμα τη συζήτηση με τους Φορείς Υποδοχής (26/2/2014), 
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 οργάνωση της 8ης Συνάντησης Εργασίας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης 

με τους Επιστημονικά Υπεύθυνους των Τμημάτων (12/3/2014), 

 οργάνωση της 9ης Συνάντησης Εργασίας με τους Επιστημονικά Υπεύθυνους 

των Τμημάτων (3/6/2014), 

 συμμετοχή στην 7η Συνάντηση Εργασίας του δικτύου των Γραφείων 

Πρακτικής Άσκησης της χώρας, η οποία διοργανώθηκε από το Πάντειο 

Πανεπιστήμιο (15/7/2014), 

 συμμετοχή στην 8η Συνάντηση Εργασίας του δικτύου των Γραφείων 

Πρακτικής Άσκησης της χώρας, η οποία διοργανώθηκε από το ΤΕΙ 

Κεντρικής Μακεδονίας (29/9/2014), 

 συμμετοχή και βιντεοσκόπηση στην εκδήλωση του Τμήματος 

Μηχανολόγων Μηχανικών, για τον απολογισμό του Προγράμματος 

«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών» 

(15/10/2014), 

 συμμετοχή στην εκδήλωση του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας & 

Φιλολογίας, για την ενημέρωση των φοιτητών/τριών για την έναρξη νέου 

κύκλου Πρακτικής Άσκησης (11/2/2015), 

 συμμετοχή στην εκδήλωση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας & 

Φιλολογίας, για την ενημέρωση των φοιτητών/τριών για την έναρξη νέου 

κύκλου Πρακτικής Άσκησης (13/2/2015), 

 συμμετοχή και βιντεοσκόπηση στην εκδήλωση του Τμήματος Αγρονόμων 

& Τοπογράφων Μηχανικών, για την ενημέρωση των φοιτητών/τριών για 

την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης (18/2/2015), 

 οργάνωση της 4ης Απολογιστικής Εκδήλωσης του Γραφείου Πρακτικής 

Άσκησης, στην οποία βραβεύτηκαν φοιτητές/τριες και επόπτες Φορέων 

Υποδοχής με την καλύτερη Πρακτική Άσκηση για το έτος 2014 

(26/2/2015), 

 συμμετοχή με παρουσίαση στην Ημερίδα «Αποτίμησης & Παρουσίασης 

Αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΕΜΠ), η οποία 

πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (5/3/2015), 

 συμμετοχή στην 9η Συνάντηση Εργασίας του δικτύου των Γραφείων 

Πρακτικής Άσκησης της χώρας, η οποία διοργανώθηκε από το Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο (6/3/2015), 

 συμμετοχή με παρουσίαση σε εκδήλωση του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. 

«Γίνε δραστήριος φοιτητής! Απέκτησε εμπειρίες-δεξιότητες! Ξεκίνησε την 

καριέρα σου σήμερα!» (17/3/2015), 

 συμμετοχή στην εκδήλωση του Τμήματος Γεωπονίας, για την ενημέρωση 

των φοιτητών/τριών για την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης 

(18/3/2015), 

 συμμετοχή στην εκδήλωση του Τμήματος Κτηνιατρικής, για την ενημέρωση 

των φοιτητών/τριών για την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης 

(30/3/2015), 
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 συνέντευξη με τον επόπτη του Φορέα Υποδοχής «Κέντρο Διάδοσης 

Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας», Διευθυντή Θανάση Κοντονικολάου 

(31/3/2015),  

 οργάνωση της 10ης Συνάντησης Εργασίας του Γραφείου Πρακτικής 

Άσκησης με τους Επιστημονικά Υπεύθυνους των Τμημάτων (22/4/2015), 

 συμμετοχή και βιντεοσκόπηση στην εκδήλωση του Τμήματος Θεολογίας, 

για τον απολογισμό του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών 

Τμήματος Θεολογίας» (22/5/2015), 

 συμμετοχή και βιντεοσκόπηση στην εκδήλωση του Τμήματος Ποιμαντικής 

& Κοινωνικής Θεολογίας για τον απολογισμό του Προγράμματος 

«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Ποιμαντικής & Κοινωνικής 

Θεολογίας» (26/5/2015), 

 οργάνωση της 5ης Απολογιστικής Εκδήλωσης του Γραφείου Πρακτικής 

Άσκησης, στην οποία βραβεύτηκαν φοιτητές/τριες και επόπτες Φορέων 

Υποδοχής με την καλύτερη Πρακτική Άσκηση για το έτος 2015 (Οκτώβριος 

2015). 
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Απόψεις ασκούμενων φοιτητών/τριών 

Οι φοιτητές μας είπαν: 

.Οι τελικοί αποδέκτες του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης είναι οι 

φοιτητές/τριες. Θα ήταν ιδανικό να μπορούσαν να εκφραστούν οι απόψεις όλων 

των ασκηθέντων φοιτητών/τριών. Ωστόσο, ήταν αδύνατη η καταγραφή 9.000 

απόψεων. Για το λόγο αυτό, παρακάτω παρουσιάζονται οι απόψεις 23 

φοιτητών/τριών, ενός/μίας φοιτητή/τριας από κάθε Τμήμα. 

 

«Η Πρακτική μου Άσκηση αφορούσε τη διδασκαλία 

Αγγλικών. Διήρκησε 8 εβδομάδες, κατά τις οποίες είχα 

την ευκαιρία να παρακολουθήσω και να διδάξω 

μαθήματα τα οποία επέβλεπαν οι καθηγητές των 

σχολικών τάξεων, ένας συμφοιτητής και η υπεύθυνη 

καθηγήτρια του πανεπιστημιακού τμήματος. Της 

Πρακτικής Άσκησης προηγήθηκαν εντατικά σεμινάρια 

διδακτικής μεθοδολογίας. Οι τρεις πρώτες εβδομάδες 

πραγματοποιήθηκαν στο 2ο Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ 

Θεσ/νίκης και οι υπόλοιπες πέντε στο 3ο Πειραματικό 

Δημοτικό Εύοσμου. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό ότι μου δόθηκε η ευκαιρία να 

παρακολουθήσω στην τάξη πολύ αξιόλογους και καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, 

να εφαρμόσω για πρώτη φορά στην πράξη τη θεωρητική μου γνώση και 

ταυτόχρονα να λαμβάνω ανατροφοδότηση από όλους τους εμπλεκομένους. 

Αυτό που θα άλλαζα στο Πρόγραμμα είναι ο μεγάλος αριθμός εγγράφων, 

μέρος των portfolio που έπρεπε να παραδώσουμε, τα οποία κάνουν την όλη 

διαδικασία χρονοβόρα. Παρόλα αυτά θα σύστηνα ανεπιφύλακτα το Πρόγραμμα 

Πρακτικής Άσκησης σε όλους τους συμφοιτητές μου, καθώς είναι μια μοναδική 

ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία και να λάβουν την 

βιωματική εκπαίδευση, που λείπει από το Πρόγραμμα Σπουδών, σε ένα ασφαλές 

και συναφές προς τις σπουδές τους εργασιακό περιβάλλον. Ειδικά όσοι 

ενδιαφέρονται να διδάξουν θα διαπιστώσουν αν και πόσο τους ταιριάζει ένα 

τέτοιο επάγγελμα.» 
Ευάγγελος Πάρτος 

Φοιτητής του Τμήματος  
Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας 
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«Είμαι φοιτήτρια του Τμήματος Αγρονόμων και 

Τοπογράφων Μηχανικών και πραγματοποίησα την 

Πρακτική μου Άσκηση στο χειμερινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2013 - 2014 στο μελετητικό γραφείο 

του κύριου Αντώνη Χατζηγιάννη.  

Η εμπειρία που αποκόμισα ήταν άκρως θετική και 

ταυτόχρονα εποικοδομητική, διότι ήρθα σε μεγάλο βαθμό 

σε επαφή με το αντικείμενο του Αγρονόμου και 

Τοπογράφου Μηχανικού. Επίσης, με βοήθησε σε μέγιστο βαθμό στο συσχετισμό 

των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια 

των σπουδών μου και σε μια πρώτη επαφή με τη μελλοντική ενασχόληση μου. 

Παράλληλα ανέπτυξα πολύτιμες εργασιακές ικανότητες και ανακάλυψα το 

εργασιακό περιβάλλον. 

Η συμμετοχή μου σε μελέτες του γραφείου με βοήθησαν αρκετά να 

αντιληφθώ τόσο τον τρόπο εργασίας όσο και συνεργασίας με τους 

ενδιαφερόμενους ενός επαγγελματία Τοπογράφου Μηχανικού. Η Πρακτική μου 

Άσκηση συνέβαλε αρκετά σε μια πρώτη προσέγγιση του αντικειμένου του τομέα, 

που θα επιθυμούσα να ασχοληθώ μελλοντικά και στη διεύρυνση των γνώσεων 

μου στο συγκεκριμένο αντικείμενο.   

Για το λόγο αυτό, θεωρώ ότι η ύπαρξη του Προγράμματος της Πρακτικής 

Άσκησης είναι πολύ σημαντική, καθώς συμβάλλει σε μία πρώτη επαφή με το 

επαγγελματικό εργασιακό περιβάλλον και μας δίνει τη δυνατότητα γνωριμίας με 

την αγορά εργασίας και την ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης. 

Προσωπικά νιώθω αρκετά τυχερή για τη συνεργασία μου με τον κύριο 

Αντώνη Χατζηγιάννη. Από την πρώτη στιγμή ο κύριος Χατζηγιάννης ήταν 

απόλυτα θετικός και πρόθυμος να μου δείξει όσα εκείνος έμαθε στη διάρκεια της 

επαγγελματικής πορείας, δείχνοντας μου απόλυτη εμπιστοσύνη. Η συνεργασία 

μας ήταν δημιουργική και αρμονική και είμαι απόλυτα ευχαριστημένη τόσο σε 

επίπεδο απόκτησης γνώσεων όσο και σε επίπεδο εργασιακού περιβάλλοντος.» 
Τολίκα Μαρία 

Φοιτήτρια του Τμήματος Αγρονόμων  
& Τοπογράφων Μηχανικών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       

107 
 

«Στο πλαίσιο του Προγράμματος της Πρακτικής 

Άσκησης του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησα ως 

προπτυχιακή φοιτήτρια την Πρακτική μου Άσκηση στο 

Αντικαρκινικό Νοσοκομείο, Θεαγένειο. Πιο 

συγκεκριμένα, το χρονικό διάστημα εκπόνησης της 

ήταν το δίμηνο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου του έτους 

2012. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου 

μου δόθηκε η δυνατότητα εκμάθησης διαφόρων τεχνικών, η εφαρμογή των 

οποίων πραγματοποιούνταν άμεσα σε έναν επαγγελματικό χώρο και σε 

συνθήκες πραγματικού χρόνου καλύπτοντας ρεαλιστικές ανάγκες. Θεωρώ ότι 

η Πρακτική Άσκηση είναι ένας θεσμός, που δίνει τη δυνατότητα στους 

φοιτητές/τριες να έρθουν για πρώτη φορά σε επαφή με ένα επαγγελματικό 

χώρο και να κατανοήσουν τις απαιτήσεις αλλά και τις ανάγκες που 

προκύπτουν κάθε στιγμή σε αυτόν. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να γνωρίσουν, 

αλλά και να αξιολογήσουν τις ικανότητες τους και να προσανατολιστούν 

επαγγελματικά. Επιπροσθέτως, πιστεύω ότι η Πρακτική Άσκηση δίνει την 

ευκαιρία αλληλεπίδρασης με συναδέλφους, εκμάθησης του τρόπου σκέψης 

από έμπειρους επαγγελματίες, αλλά και τη δυνατότητα ανάπτυξης του 

ομαδικού πνεύματος συνεργασίας που θεωρείται απαραίτητο για την εξέλιξη 

ενός επαγγελματία.»  
Παντελίδου Χριστίνα 

Φοιτήτρια του Τμήματος Βιολογίας 

 

 

 

 

«Κατά τη διάρκεια της δίμηνης Πρακτικής μου Άσκησης στο 

Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του Εύοσμου, είχα την 

ευκαιρία να παρακολουθήσω τη διδασκαλία της γαλλικής 

γλώσσας στην Ε΄ και ΣΤ’ τάξη του δημοτικού. Επιπρόσθετα, 

πραγματοποίησα δύο διδακτικές ώρες σε δύο διαφορετικά 

τμήματα. Το ότι ήμουν σχεδόν σε καθημερινή βάση με μικρά 

παιδιά με έκανε να νιώσω πολύ όμορφα και να αναπολώ τα 

δικά μου χρόνια στο δημοτικό. Η συμπεριφορά όλων των 

δασκάλων και η συνεργασία με την καθηγήτρια των 

γαλλικών ήταν εξαιρετική. Μου άρεσε, επίσης, το γεγονός ότι μπήκα σε αίθουσα 

και συμμετείχα στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. 

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία. Αν 

μπορούσα να αλλάξω κάτι, θα ήταν σίγουρα η διάρκεια του. Θα ήθελα να 

διαρκούσε από τρεις έως έξι μήνες, διότι για εμάς, τους μελλοντικούς καθηγητές, 

είναι μία υπερπολύτιμη εμπειρία. Θα ήθελα επίσης το μάθημα Πρακτική Άσκηση 
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να είναι επιλογής στο Τμήμα μας, έτσι ώστε να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα 

μόνο φοιτητές/τριες, οι οποίοι το επιθυμούν πραγματικά. Τέλος, θα το σύστηνα 

ανεπιφύλακτα σε όσους συμφοιτητές μου θέλουν να ασχοληθούν με τη 

διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας.» 
Πουρσαλίδης Αθανάσιος 
Φοιτητής του Τμήματος  

Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας 
 

 

 

 

«Καλούμαι σήμερα να γράψω για την εμπειρία μου 

στην Πρακτική Άσκηση και συνειδητοποιώ πως έχει 

περάσει ένας χρόνος από την λήξη της. Πέρσι τον Μάιο 

ολοκληρώναμε και τα τελευταία μαθήματα τα οποία 

είχαμε οργανώσει και διεκπεραιώσει στους Φορείς μας.  

Την Πρακτική μου την έκανα λοιπόν στο 14ο Δημοτικό 

Σχολείο της Σταυρούπολης και στην Γερμανική Σχολή, 

όπου πολύ σύντομα και αφού παρακολουθήσαμε λίγα 

μαθήματα, οργανώσαμε τα μαθήματά μας στην  τάξη. Παρ’ όλο που είχα την τύχη 

ήδη να εργάζομαι κι επομένως να έχω αποκτήσει κάποια εμπειρία στην τάξη, 

ενόψει της Πρακτικής ένιωσα πως ότι είχαμε μάθει στα τέσσερα χρόνια των 

σπουδών μας, θα «φανερωνόταν» πλέον μέσα από την άμεση χρήση της στην 

πράξη μπροστά σε ειδικούς, οι οποίοι μέσα από την κριτική τους θα μας 

βοηθούσαν στο να γίνουμε καλύτεροι σε ότι έχουμε επιλέξει να ασχοληθούμε. 

Η εμπειρία μου, λοιπόν, ήταν άκρως θετική και εποικοδομητική. Η 

αξιολόγηση και η κριτική των υπεύθυνων καθηγητών, όπως και η συνεργασία με 

τους Φορείς στο σύνολό της, με έκανε σε πρώτο βαθμό να αποκτήσω καινούριες 

εμπειρίες και γνώσεις τις οποίες θεωρώ αναντικατάστατες και απαραίτητες για την 

δράση μας ως καθηγητές. Στον κλάδο μας, και μιλώ για τους καθηγητές, τους 

εκπαιδευτικούς, μου μοιάζει αδιανόητο να μην υπάρξει Πρακτική Άσκηση και να 

βασίζεται κανείς αποκλειστικά στην θεωρία. Κι αναφέρομαι σε αυτό, διότι λέγεται 

πλέον, πως η Πρακτική Άσκηση στο τμήμα μας πρόκειται να γίνει προαιρετική.  

Η εμπειρία, όμως, που προσφέρεται μέσω της πράξης δε μπορεί να 

αντικατασταθεί από τη θεωρία κι εννοείται πως ο συνδυασμός είναι το κλειδί για 

εμάς τους ίδιους, που καλούμαστε να μπούμε στις τάξεις και να δώσουμε τον 

καλύτερό μας εαυτό από όλες τις πλευρές. Πραγματικά, ακόμη κι αυτό, μόνο σε 

όποιον δίνεται η ευκαιρία να δράσει ενεργά στην τάξη, μπορεί να το καταλάβει 

και έτσι να εκτιμήσει την μεγάλη ευκαιρία που δίνεται στον φοιτητή χάρη στην 

πρακτική άσκηση. 
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Ελπίζω στο μέλλον να καθιερωθεί η Πρακτική Άσκηση ως υποχρεωτική και 

μεγαλύτερης διάρκειας, ώστε να μπορέσουν οι φοιτητές/τριες να λειτουργήσουν 

ακόμη πιο ενεργά στις τάξεις αποκτώντας ακόμη περισσότερες εμπειρίες.» 
Κολομπρατσίδου Ιωάννα 
Φοιτήτρια του Τμήματος  

Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας 
 
 
 
 

«Η προαιρετική, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών, 

Πρακτική Άσκηση έκρινα ωφέλιμο ως τριτοετής φοιτητής του 

Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ με κατεύθυνση στη Γεωφυσική, να 

πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 

απόφαση που με τη βοήθεια της επιβλέπουσας του 

Προγράμματος κ. Παπαδημητρίου - Καθηγήτριας 

Σεισμολογίας - και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης 

υλοποιήθηκε με επιτυχία. Είχα την τύχη να επιβλέπομαι από, 

καθώς και να συνεργαστώ με το διευθυντή ερευνών του 

Γεωδυναμικού Ινστιτούτου κ. Παπαδόπουλο Γεράσιμο – διδάκτορα Σεισμολογίας.  
Με τη συνεργασία του επιβλέποντα και υπολοίπων συναδέλφων, κατάφερα 

να αποδώσω γρήγορα στην εργαστηριακή μελέτη σεισμικών φαινομένων, 

θαλασσίων κυμάτων βαρύτητας (tsunamis), παλιρροιών και αστρονομικών 

φαινομένων, που επηρεάζουν τη Γη και πλανήτες του Ηλιακού συστήματος, 

εκπονώντας 2 επιστημονικές εργασίες έως το Φεβρουάριο 2014 που 

δημοσιεύτηκαν με τίτλους: 

1. Core Dynamics of the Earth – Thermodynamical Evolution of the Inner & 

Outer Core via Seismological Investigations. Simulations and probable 

comparative models on Terrestrial Planets. Christou Evangelos. Astronomy & 

Geophysics, January 2014.  

2. Time Dependent Seismicity & Dynamic Stress Triggering of Earthquakes along 

the Hellenic Arc - Trench (HA-T) System. Christou Evangelos. Research In 

Geophysics, April 2015. 

Εφόσον, οι επιθυμητές ζυμώσεις των νέων επιστημόνων με τους Φορείς 

Υποδοχής και την αγορά εργασίας επέλθουν μέσα από μια πιο οργανωμένη και 

ορθολογική συσχέτιση του προφίλ κάθε υποψηφίου για Πρακτική με τους Φορείς 

Υποδοχής και το ρόλο αυτών, το έργο που θα παραγόταν θα ήταν πολυσήμαντο, 

ιδιαίτερα ελπιδοφόρο, ενθαρρυντικό και ανταποδοτικό καταρχήν για τους νέους 

επιστήμονες - φοιτητές/τριες, επακόλουθα για Φορείς-εργοδότες και συνολικά για 

την κοινωνία.   

Συνοψίζοντας, η Πρακτική Άσκηση συνιστά ένα κατάλληλο μέσο 

συνειδητοποίησης και εξέλιξης των επιστημονικών και πνευματικών κλίσεων του 

εκάστοτε φοιτητή, του ρόλου του ως νέου επιστήμονα μέσα στην κοινωνία. 
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Επιπρόσθετα τον εισάγει σε έναν ικανοποιητικό βαθμό εντός των πραγματικών 

συνθηκών του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος και της καθημερινότητας, 

όπου καλείται να θέσει σε προτεραιότητα υποχρεώσεις, αρμοδιότητες, 

δραστηριότητες. Συμπερασματικά, η Πρακτική Άσκηση είναι ωφέλιμο να 

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προπτυχιακής περιόδου κάθε φοιτητή, 

αποτέλεσμα βέβαια στο οποίο οφείλουν από τη πλευρά τους να συμβάλλουν το 

Πανεπιστήμιο και η σύγχρονη αγορά εργασίας.» 
Ευάγγελος Χρήστου 

Φοιτητής του Τμήματος  Γεωλογίας 
 
 
 
 

«Στα πλαίσια  της Πρακτικής Άσκησης και με την 

καθοδήγηση του υπεύθυνου, πραγματοποιήθηκαν εργασίες, 

τόσο γραφείου όσο και εργασίες πεδίου. Σε κάποιες από 

αυτές, περιλαμβάνονταν εκμάθηση υπολογιστικών 

προγραμμάτων (AutoCAD, WaterCAD, GIS), 

γραμματειακή υποστήριξη και εξοικείωση με τη χρήση 

γεωδαιτικού σταθμού για την αποτύπωση του Μετρό 

Θεσσαλονίκης.  

Οι εμπειρίες που αποκόμισα μέσα σε αυτούς τους δύο μήνες είναι πολλές και 

ποικίλες. Είχε μεγάλο ενδιαφέρον κάποια πράγματα, που γνώριζα θεωρητικά, με 

τη βοήθεια των συναδέλφων και τη σωστή καθοδήγηση τους να καταφέρω να τα 

κάνω πράξη. Επιπλέον, απέκτησα πολλές γνώσεις και εμβάθυνα αρκετά σε ένα 

τομέα που μου κέντριζε το ενδιαφέρον. Το πιο σημαντικό για έμενα είναι ότι 

εξοικειώθηκα με ένα εργασιακό περιβάλλον αποτελούμενο από πρόθυμους και 

έμπειρους επαγγελματίες. 

Οι αλλαγές που θα πρότεινα για το Πρόγραμμα είναι λίγες και συγκεκριμένες. 

Μια από αυτές είναι αύξηση των μηνών Πρακτικής Άσκησης, δίνοντας τη 

δυνατότητα καλύτερης γνωριμίας εργοδότη εργαζομένου. Ακόμα θα έπρεπε να 

δίνεται το δικαίωμα στο φοιτητή της επιλογής χρονικής περιόδου, γιατί οι 

απαιτήσεις των επιχειρήσεων δεν είναι ίδιες κάθε περίοδο. 

Τέλος, θα πρότεινα σε όσους φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα, να 

συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, γιατί είναι μια καλή ευκαιρία να γνωρίσεις την 

αγορά εργασίας και τις απαιτήσεις της.» 
Αναστάσιος Αρνίδης 

Φοιτητής του Τμήματος  Γεωπονίας 
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«Τους μήνες Μάρτιο - Απρίλιο του 2014 έκανα την 

Πρακτική μου Άσκηση στο τμήμα χαρτογράφησης της 

«ΝΟΚΙΑ HELLAS», «HERE», στη Θεσσαλονίκη. 

Αντικείμενο απασχόλησης ήταν η ψηφιοποίηση χάρτη. 

Πιο συγκεκριμένα είχα να ασχοληθώ με την βελτίωση του 

χαρτογραφικού υποβάθρου στις περιοχές της Βύσσας και 

του Τριγώνου του νομού Έβρου και με την προσθήκη 

σημείων αρίθμησης κτηρίων στην Αθήνα. Το πρόγραμμα 

στο οποίο δούλεψα είναι το “Map Creator”. Τη θεώρησα 

ωφέλιμη εμπειρία, διότι πέρα από το γεγονός ότι αμείφθηκα χρηματικά, πήρα 

εφόδια που δε χάνονται στο χρόνο, όπως η εξοικείωση με τον πραγματικό χώρο 

και χρόνο εργασίας, η αντίληψη των εργασιακών σχέσεων, η  ανταλλαγή απόψεων    

με έναν συνεργάτη, η κατανόηση, η υπομονή. Ίσως ένα από τα πιο σημαντικά 

εφόδια είναι η αντίληψη της έννοιας της ευθύνης, όπως και της πειθαρχίας. 

Μπορεί να χαρακτηριστεί σαν ένα μεταβατικό στάδιο προς την ανεξαρτησία και 

την ωριμότητα για ένα άτομο στα είκοσι του. Θα επιθυμούσα παρόλα αυτά να 

διαρκούσε περισσότερο η Πρακτική Άσκηση, να γινόντουσαν συνεντεύξεις πριν 

την τελική επιλογή των ατόμων-εργαζομένων, να υπήρχε έλεγχος στον χώρο 

εργασίας και παρουσιολόγιο, όπως συμβαίνει σε αντίστοιχα προγράμματα του 

ΕΣΠΑ και ταυτόχρονα κάποια αύξηση στις απολαβές. Παρά ταύτα το συστήνω 

ανεπιφύλακτα στους φοιτητές/τριες που έχουν την δυνατότητα να το κάνουν, 

πιστεύω ότι μόνο να κερδίσει έχει κάποιος από αυτή την διαδικασία.» 
Μαρία Καραμούζα 

       Φοιτήτρια του Τμήματος  
Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 

 
 

 

 

«H Πρακτική μου Άσκηση διεκπεραιώθηκε στη 

Διεύθυνση Επικοινωνίας της Βουλής των Ελλήνων, η 

οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων 

και Επικοινωνίας. Το βασικό πεδίο δραστηριοποίησης 

μου, ως ασκούμενη, σχετιζόταν με την ανάπτυξη της 

επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων της Βουλής των 

Ελλήνων με ξένα κοινοβούλια. Συγκεκριμένα κατά την 

περίοδο αυτή  μου δόθηκε η ευκαιρία για :  

1) συμμετοχή στην οργάνωση, παρακολούθηση και 

ανάπτυξη των δημοσίων σχέσεων της Βουλής των Ελλήνων, στα πλαίσια του 

θεσμού των ομάδων φιλίας των χωρών, μέσω παρακολούθησης και συντονισμού 

των εργασιών για τις επισκέψεις και φιλοξενίες των κοινοβουλευτικών 

αντιπροσωπειών άλλων χωρών,  των επισκέψεων κοινοβουλευτικών επιτροπών 

και εκπροσώπων φορέων, 
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2) συμμετοχή στις διαδικασίες συντονισμού και οργάνωσης της Κοινοβουλευτικής 

Διάσκεψης της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έτος 

2014, 

3) συμμετοχή στην υποστήριξη του έργου των άλλων Διευθύνσεων της Γενικής 

Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας σε θέματα οργάνωσης επίσημων 

και μη αποστολών, επισκέψεων, διεξαγωγής συνεδρίων και διασκέψεων, διμερών 

ή πολυμερών συναντήσεων στο Μέγαρο της Βουλής, στο εσωτερικό και το 

εξωτερικό. 

Συνολικά, η Πρακτική αυτή Άσκηση, ξεπέρασε τις προσωπικές προσδοκίες, 

που είχα πριν την πραγματοποίηση της. Αποτέλεσε  για μένα, μια γόνιμη εμπειρία, 

δίνοντας μου την ευκαιρία να βιώσω εκ των έσω την όλη προετοιμασία 

εκδηλώσεων, συνεδρίων, διασκέψεων, ερχόμενη σε επαφή με συνεργάτες αλλά 

και με  πολιτικές φιγούρες διεθνούς φήμης που επισκέφτηκαν την χώρα μας στο 

πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.   

Απέκτησα βιωματική εμπειρία σχετικά με το πώς εφαρμόζεται το 

πρωτόκολλο της Βουλής,  για το πώς συντονίζονται οι εργασίες στο πλαίσιο του 

θεσμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανέπτυξα το κριτήριο μου γύρω από τα 

επιστημονικά πεδία που με ενδιέφεραν: Πολιτική Επικοινωνία & Δημόσιες 

Σχέσεις, έλαβα ερεθίσματα για το πώς πρέπει  να αντιμετωπίζεις καταστάσεις – 

γεγονότα βαρύνουσας σημασίας, παρακολούθησα ομιλίες και πολιτικούς 

διαλόγους ανάμεσα σε Φορείς και πρόσωπα, που υπό άλλες συνθήκες δε θα είχα 

ποτέ την ευκαιρία να έρθω σε άμεση επαφή και πρωτίστως, πήρα ερεθίσματα για 

το πώς θα συνεχίσω την πορεία μου επαγγελματικά και σε επίπεδο σπουδών μετά 

το πέρας των σπουδών μου.  

Για όλους αυτούς τους λόγους συστήνω ανεπιφύλακτα σε κάθε φοιτητή που 

τον ενδιαφέρουν πεδία όπως οι Πολιτικές Επιστήμες, η Οργάνωση Συνεδρίων, η 

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις και  η Δημοσιογραφία, που σχετίζεται με την 

πολιτική, να προτιμήσει να κάνει την Άσκηση του στην Βουλή των Ελλήνων, 

διότι η Άσκηση αυτή, είναι ίσως η αμεσότερη επαφή που μπορεί να κερδίσει 

(όντας προπτυχιακός φοιτητής) με το πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας και της 

Ευρώπης.» 
Αντιγόνη Τσαγγοπούλου 

       Φοιτήτρια του Τμήματος  
Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 
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«Προσωπικά, είχα την ευκαιρία ως φοιτητής του 

Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 

Υπολογιστών να συμμετέχω στο Πρόγραμμα Πρακτικής 

Άσκησης, για τρεις μήνες, όπου μου δόθηκε η ευκαιρία 

να εργαστώ και να πάρω μια πρώτη εικόνα άσκησης  του 

επαγγέλματος μου.  

Κύριο αντικείμενο κατά τη διάρκεια της Πρακτικής μου 

Άσκησης ήταν οι οικονομοτεχνικές μελέτες και ο 

σχεδιασμός Φωτοβολταικών Συστημάτων, σε μια χρονική περίοδο ιδιαίτερης 

άνθησης του κλάδου στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη 

δυνατότητα εφαρμογής γνώσεων σε ένα αρκετά πολυδιάστατο και επίκαιρο 

τεχνικό αντικείμενο ήταν σίγουρα δύο από τα θετικά στοιχεία της Πρακτικής μου 

Άσκησης. 

Σήμερα ως απόφοιτος, η εμπειρία εκείνη, μαζί με την τιμητική διάκριση από 

το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, συνεχίζει να αποτελεί όχι μόνο την αρχή της 

επαγγελματικής μου πορείας, αλλά και ένα σύνολο από κατευθύνσεις και 

ερεθίσματα, που ακόμη αξιοποιώ και πιστεύω ότι μπορούν να βοηθήσουν κάθε 

νέο  απόφοιτο στις πρώτες του επαγγελματικές αναζητήσεις.  

Καταλήγοντας, πιστεύω πως το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών 

πρέπει και οφείλει να αφομοιωθεί ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι στο Πρόγραμμα 

Σπουδών κάθε Τμήματος Ανώτατης Εκπαίδευσης. Όχι μόνο γιατί η Πρακτική 

Άσκηση μπορεί να αποτελέσει ένα παράθυρο στο εργασιακό περιβάλλον ή μια 

επιπλέον παράγραφο στο βιογραφικό για έναν φοιτητή, αλλά κυρίως γιατί δύναται 

να αποτελέσει την έμπρακτη επιβεβαίωση των γνώσεων, που αποκόμισε κατά την 

διάρκεια των σπουδών του.  Κάτι που αποτελεί το πρώτο τεράστιο εφόδιο, που 

σίγουρα θα χρειαστεί στην έναρξη της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.» 
Χαράλαμπος Στάθης 

       Φοιτητής του Τμήματος  
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &  

Μηχανικών Υπολογιστών 
  

 

 

 

«Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών μου στο 

Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. συμμετείχα στο Πρόγραμμα 

Πρακτικής Άσκησης το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Ένας 

από τους τομείς που προσφέρεται για άσκηση στο Τμήμα 

Θεολογίας είναι αυτός της Κοινωνιολογίας, αντικείμενο του 

οποίου είναι το κοινωνικό έργο. Η συμμετοχή μου στο 

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μου έδωσε τη δυνατότητα 

να βρίσκομαι στην Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος 

για δύο μήνες (Απρίλιος-Μάιος). Οι δύο αυτοί μήνες υπήρξαν άκρως 
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παραγωγικοί, αφού γνώρισα τη διαφορετικότητα, έμαθα να την αντιμετωπίζω 

σωστά και να την αγκαλιάζω.  

Στην Ε.Σ.Β.Ε. απασχολούμουν στο τμήμα της κεραμικής, όπου βοηθούσα 

στην εξυπηρέτηση των σπουδαστών και στην ενασχόλησή τους με την κατασκευή 

κεραμικών από πηλό. Μου άρεσε ιδιαίτερα που κατάφερα να ενταχθώ γρήγορα 

στην ομάδα των σπουδαστών του τμήματος, να τους γνωρίσω και να μάθω από 

αυτούς. Η μικρή βοήθεια, που μπορεί να προσφέρει κάποιος στους 

εξυπηρετούμενους της Ε.Σ.Β.Ε., είναι ικανή να αλλάξει και να βελτιώσει 

σημαντικά τη ζωή τους. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες αποτελούν κομμάτι της 

κοινωνίας, ένα κομμάτι που όσο κι αν είναι διαφορετικό, την ολοκληρώνει και δε 

μπορεί παρά να προωθεί την εξέλιξη, το σεβασμό στην ανθρώπινη ύπαρξη και στο 

μοναδικό της τρόπο να υπάρχει, όπως μόνο αυτή μπορεί να υπάρξει: 

ανεπανάληπτα ελεύθερη. Προϋπόθεση για να είναι αυτό εφικτό είναι η κοινωνική 

μέριμνα και κατά συνέπεια η κοινωνική δράση.  

Η Πρακτική Άσκηση ουσιαστικά ήταν η έμπρακτη δράση των όσων 

θεωρητικά μάθαινα στην Κοινωνιολογία, την Παιδαγωγική και τη Δογματική, 

μαθήματα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας. 

Την περίοδο της Πρακτικής μου Άσκησης μόνο ευχάριστη μπορώ να τη 

χαρακτηρίσω, αφού ήταν μια μοναδική εμπειρία που κατά τη γνώμη μου κάθε 

φοιτητής πρέπει να εκμεταλλευτεί.» 
Βασιλική Ρούσκα 

       Φοιτήτρια του Τμήματος Θεολογίας 
 

 

 

 

«Τα επιστημονικά μου ενδιαφέροντα γύρω από τον 

Βυζαντινό Πολιτισμό και κυρίως τον τομέα της Βυζαντινής 

Αρχιτεκτονικής με οδήγησαν στην επιλογή, ως Φορέα της 

Πρακτικής μου Άσκησης, του Ευρωπαϊκού Κέντρου 

Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (Ε.Κ.Β.Μ.Μ). 

Εξαιτίας της έλλειψης μιας μεγάλης αρχαιολογικής 

εμπειρίας και επιστημονικής εξειδίκευσης, η οποία ήταν και 

ως ένα βαθμό δικαιολογημένη λόγω του προπτυχιακού επιπέδου των σπουδών 

μου, η εργασία μου περιορίστηκε στη συγγραφή και ακολούθως στη δημοσίευση 

επιστημονικών λημμάτων, σχετικά με εκκλησιαστικά μνημεία της Θεσσαλονίκης 

και της Αθήνας κατά τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο.    

Είναι βέβαια προφανές ότι η συγγραφή των επιστημονικών λημμάτων 

απαιτούσε συλλογή πληροφορίας οποιασδήποτε μορφής (άρθρου, περιοδικού ή 

εγχειριδίου) από διάφορες βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ., με εγχειρίδια σχετικά με το 

γνωστικό αντικείμενο της Βυζαντινής Αρχιτεκτονικής. Παράλληλα στις 

δραστηριότητες μου, συμπεριλήφθηκαν: α) η συλλογή φωτογραφικού υλικού, 

προερχόμενο από την περιήγηση εμού και των συναδέλφων μου στα βυζαντινά 
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μνημεία της Θεσσαλονίκης και β) το σκανάρισμα και η μετατροπή σε αρχείο PDF 

του λεξικού των όρων βυζαντινής αρχιτεκτονικής. 

Για έναν ασκούμενο φοιτητή, η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μία μοναδική 

εμπειρία, καθώς: α) αποκτά μία πρώτη εργασιακή προϋπηρεσία σχετική με το 

αντικείμενο των σπουδών του, η οποία θα τον βοηθήσει αργότερα στην αγορά 

εργασίας, β) αφομοιώνει την επιστημονική γνώση μέσα από την εφαρμογή της 

στην πράξη, γ) εξοικειώνεται με το εργασιακό περιβάλλον και έρχεται σε επαφή 

με τους πιθανούς μελλοντικούς εργοδότες.  

Όλα τα παραπάνω θα εφαρμόζονταν στο μέγιστο βαθμό, αν λάμβαναν χώρα 

μέσα σε ένα επαρκές χρονικό διάστημα. Προσωπικά δεν θεωρώ επαρκές το 

χρονικό διάστημα του ενός (1) μηνός, ενώ το ανεπανάληπτο της Πρακτικής 

Άσκησης πρέπει να είναι κτήμα του κάθε φοιτητή και ως εκ τούτου η Πρακτική 

Άσκηση υποχρεωτική. 

Τέλος, το άριστο κλίμα και η αγαστή συνεργασία με τους συναδέλφους μου 

από τη Σχολή και το εργασιακό περιβάλλον ήταν αυτά που ξεχώρισα και που μου 

κατέστησαν την εμπειρία της Πρακτικής μου Άσκησης απαράμιλλη.» 
Αντώνιος Τσουρούς 

       Φοιτητής του Τμήματος  
Ιστορίας & Αρχαιολογίας 

 
 

 

 

«Η  εμπειρία μου από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή 

ήταν και θα παραμείνει ξεχωριστή, όχι μόνο για την άριστη 

συνεργασία μας όσον αφορά στην Πρακτική μου Άσκηση, 

άλλα κυρίως γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω τον 

τρόπο εργασίας μιας πρότυπης αγελαδοτροφικής μονάδας.  

Όπως σε κάθε παραγωγική μονάδα η εργασία ήταν πρωινή 

και επικεντρωνόταν αρχικά σε θέματα ζωοτεχνικής 

διαχείρισης, τάισμα των ζώων όλων των ηλικιακών 

ομάδων, παρακολούθηση τεχνικών διαδικασιών αναπαραγωγής, έλεγχος τοκετών, 

καθώς και σε κτηνιατρικά θέματα, εφαρμογή φαρμακευτικής αγωγής στις 

ασθενείς αγελάδες, παρακολούθηση και έλεγχος των ζώων που πιθανόν θα 

νοσούσαν. Η συνεννόηση με το προσωπικό της φάρμας, καθώς και με τον 

κτηνίατρο, που την παρακολουθεί καθημερινά, ήταν πολύ καλή, γεγονός που 

έγκειται στη διάθεση της Σχολής για συνεργασία με φοιτητές/τριες του 

Πανεπιστημίου. Το Πρόγραμμα αυτό θα έλεγα πως είναι ένα μέσο σύνδεσης και 

δικτύωσης της φοιτητικής κοινότητας με την αγορά εργασίας, που πιστεύω πως 

είναι αναγκαία και συνεπώς θα το πρότεινα στους συμφοιτητές μου που 

ενδιαφέρονται να ασχοληθούν προπτυχιακά με Πρακτική Άσκηση. Ωστόσο, 

θεωρώ πως  το χρονικό διάστημα του ενός μήνα είναι σύντομο για Πρακτική 

Άσκηση, διότι δεν προλαβαίνει κανείς να αποκομίσει όσα θα έπρεπε για την 
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εκπαίδευσή του και ακόμα πως η αμοιβή από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα είναι 

ανεπαρκής σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι φοιτητές.»                                   
Κωνσταντία Ντελή 

       Φοιτήτρια του Τμήματος Κτηνιατρικής  
 

 

 

 

«Στα πλαίσια των ακαδημαϊκών σπουδών, στο Τμήμα 

Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, μας δόθηκε η 

ευκαιρία εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης στη διάρκεια των 

μηνών Ιουλίου και Αυγούστου. Μη γνωρίζοντας τη 

μοναδικότητα αυτής της ευκαιρίας και παρά την εκτενή 

ενημέρωση από το διοικητικό προσωπικό, πολλοί φοιτητές 

αποτράπηκαν λόγω της εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης 

κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών.  

Ωστόσο, τα δυνητικά οφέλη από την διεξαγωγής μίας τέτοιας πρωτοβουλίας είναι 

αναρίθμητα με το βασικότερο την απόκτηση μίας πρώτης επαφής με την 

εφαρμογή όλων των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των 

ακαδημαϊκών χρόνων. Δε θα μπορούσα να αναφέρω τι εκτίμησα περισσότερο 

στην Πρακτική Άσκηση, γιατί ήταν ένα εξαιρετικά πολύπλευρα οργανωμένο 

Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες των φοιτητών, καθώς επίσης 

και των Φορέων Υποδοχής. Επιπλέον, με την καθιέρωση ερωτηματολογίων σε 

κάθε στάδιο της διάρκειας του Προγράμματος διατηρήθηκε επιτυχημένα η 

διαφάνεια του Προγράμματος και η ενημέρωση του Φορέα οργάνωσης, με σκοπό 

τη επίλυση όποιου προβλήματος θα μπορούσε να προκύψει.  

Αν υπήρχε η δυνατότητα να αλλάξω οτιδήποτε στην Πρακτική μου Άσκηση 

δε θα άλλαζα τίποτα, ωστόσο θα ήταν πολύ ωφέλιμη μία ακόμη πιο εκτενής 

ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με το Πρόγραμμα, με σκοπό τη μείωση του 

ποσοστού που μπορεί να χάσουν μία τέτοια ευκαιρία. Από τη μεριά μου 

προσπάθησα να ενθαρρύνω τους νεότερους συμφοιτητές μου για την 

παρακολούθηση του Προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης και ακόμα 

περισσότερο όσους κατοικούν στην ίδια πόλη με εμένα να επιλέξουν τον ίδιο 

Φορέα Υποδοχής.»  
Ευγενία Κακογιάννου 

       Φοιτήτρια του Τμήματος Μηχανικών  
Χωροταξίας & Ανάπτυξης 
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 «Η ενασχόληση μου στην εταιρία Hellenic Lloyd’s στη 

Θεσσαλονίκη αφορούσε, κυρίως, τον τομέα της Πιστοποίησης 

Συστημάτων Διαχείρισης, μέσω του Φορέα LRQA της 

εταιρίας, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης, 

επαλήθευσης και εκπαίδευσης σε πλήθος  εταιρειών ανά τον 

κόσμο. 
Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής μου Άσκησης, συνόδευα 

εξειδικευμένα στελέχη της εταιρίας σε συγκεκριμένες 

επισκέψεις τους σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες.  

Λόγω του εύρους του περιεχομένου των προτύπων και των αντίστοιχων 

ελέγχων, ήμουν στην ευχάριστη θέση να δω από κοντά πλήθος βιομηχανιών, να 

παρατηρήσω από κοντά τον τρόπο λειτουργίας τους και τις ιδιαιτερότητες τους 

και να αποκομίσω συγκεκριμένες και πρακτικές γνώσεις. Ακόμα, μου ανατέθηκε 

η σύνταξη μιας αναφοράς για ένα συγκεκριμένο πρότυπο διαχείρισης νερού και 

τις δυνατότητες εφαρμογής του στις ελληνικές επιχειρήσεις. Η εργασία απαιτούσε 

την αναζήτηση και επεξεργασία πλήθους δεδομένων, είτε τεχνικής είτε 

οικονομικής φύσεως, και έτσι αποτέλεσε μια πρόκληση για μένα, με πολλά όμως 

θετικά οφέλη. 

Η ανάθεση συγκεκριμένων έργων και ευθυνών στο φοιτητή θα πρέπει ίσως 

να ενσωματωθεί στις προϋποθέσεις συμμετοχής. Ο φοιτητής όχι μόνο 

κινητοποιείται περισσότερο, αλλά αναγκάζεται να συνεργαστεί και να εφαρμόσει 

τις θεωρητικές γνώσεις, που έχει για να παράξει συγκεκριμένο αποτέλεσμα προς 

όφελος της εταιρίας, κατανοώντας, παράλληλα, καλύτερα τον εργασιακό χώρο 

στον οποίο βρίσκεται. 

Συνολικά, αισθάνομαι τυχερός, γιατί συνεργάστηκα με άτομα με δεξιότητες, 

γνώσεις και κουλτούρα συνέργειας, κάτι που αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη 

για μένα. Αναμφίβολα μια τέτοια εμπειρία αξίζει.» 
Χρήστος Τζέλης 

Φοιτητής του Τμήματος  
Μηχανολόγων Μηχανικών 

 

 

 

 

«Η εταιρεία στην οποία απασχολήθηκα για την Πρακτική μου 

Άσκηση ονομάζεται «UPGRADE» και δραστηριοποιείται 

στον κλάδο των συμβούλων επιχειρήσεων. Πρόκειται για μία 

επιχείρηση, της οποίας το αντικείμενο έχει να κάνει κατά 

κύριο λόγο με τις επιδοτήσεις.  

Το αντικείμενο της δουλειάς μου ήταν η προετοιμασία του 

φακέλου αίτησης ενίσχυσης με τη συγκομιδή των 

δικαιολογητικών, τη σύνταξη της μελέτης, η συνεχή 

επικοινωνία με τον πελάτη και οτιδήποτε άλλο κρινόταν απαραίτητο για την 
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ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εργασίας. Μία άλλη αρμοδιότητα μου ήταν η 

σύνταξη Business Plan και Marketing Plan και μελέτες αγοράς για διάφορες 

επιχειρήσεις. Ακόμη, αναλάμβανα τα καθήκοντα τις γραμματειακής υποστήριξης 

και τη διοργάνωση των σεμιναρίων της εταιρείας. Μου άρεσε που είχα αρκετές 

αρμοδιότητες και έμαθα πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια της Πρακτικής μου 

Άσκησης. Πολύ σημαντικό για μένα ήταν ότι οι γνώσεις που απέκτησα από το 

Πανεπιστήμιο μου φάνηκαν χρήσιμες και αναγκαίες, καθώς είδα πως η θεωρία 

εφαρμόζεται στην πράξη.  

Βασικό για έναν φοιτητή, όταν ξεκινά την επαγγελματική του πορεία, είναι 

να έχει την απαραίτητη καθοδήγηση και υποστήριξη. Οι συναντήσεις με τον 

καθηγητή, καθώς και η επικοινωνία πλαισιωνόταν στο τυπικό της διαδικασίας. 

Επιπλέον, τα χρήματα ίσως να μην αποτελούν κίνητρο για κάποιους φοιτητές.  

Φυσικά και θα πρότεινα σε κάθε φοιτητή να κάνει Πρακτική Άσκηση, 

ακόμα και προαιρετικά, διότι αποτελεί το μεταβατικό στάδιο από τη θεωρία στον 

επαγγελματικό χώρο. Μαθαίνεις πως να λειτουργείς σε ένα εργασιακό 

περιβάλλον, πως να συμπεριφέρεσαι, πως να ανταποκρίνεσαι στις προσδοκίες και 

πως να γίνεσαι καλύτερος μαθαίνοντας από τα λάθη σου, λάθη που 

δικαιολογούνται λόγω της απειρίας. Το Πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει το βήμα 

για μόνιμη απασχόληση τόσο στην ίδια την εταιρεία όσο και σε κάποια άλλη.» 
Κωνσταντίνα Ιωαννίδου 

Φοιτήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
 
 
 
 

«Πραγματοποίησα την Πρακτική Άσκησή μου στο θερινό 

εξάμηνο του έτους 2010-2011. Η Πρακτική Άσκηση 

λειτούργησε συμπληρωματικά, στο πλαίσιο του μαθήματος της 

Διδακτικής των Θρησκευτικών του Δ΄ έτους του 

Προγράμματος Σπουδών στο Τμήμα Ποιμαντικής και 

Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ. Φορέας Υποδοχής ήταν το 

Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (ΕΕΕΚ) και Ινστιτούτο Αναπτυξιακής 

Αποκατάστασης (ΙΝΑΑ), Πεύκων Ρετζικίου.  

Μου δόθηκε η ευκαιρία να επιλέξω το συγκεκριμένο σχολείο, κατά την 

έναρξη του 8ου εξαμήνου των σπουδών μου, γιατί ήθελα πάντα να γνωρίσω την 

εκπαιδευτική διαδικασία σε άτομα με νοητικά και άλλα αναπτυξιακά προβλήματα.  

Η Πρακτική Άσκηση με έφερε για πρώτη φορά σε επαφή με το χώρο που ασκείται 

το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Βοηθήθηκα πολύ, τόσο στο να γνωρίσω στην 

πράξη και να αγαπήσω ακόμα περισσότερο το αντικείμενο των σπουδών μου, όσο 

και να αναπτύξω επαγγελματική εμπειρία και γνώση, που σχετίζεται με το 

μελλοντικό μου λειτούργημα ως καθηγήτριας.  
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Οι γνώσεις που απέκτησα κάλυψαν όλο το φάσμα της λειτουργίας του 

σχολείου, Από τη μια, τα θέματα των διδακτικών μεθόδων, η διαδικασία της 

διδασκαλίας μέσα στην τάξη, οι τρόποι ενεργοποίησης των μαθητών, η 

αξιολόγηση των μαθημάτων, οι στόχοι και οι σκοποί της αγωγής και της 

διδασκαλίας και από την άλλη η διοικητική λειτουργία μιας σχολικής μονάδας, 

από απλά θέματα καθημερινότητας μέχρι θέματα που αφορούν τη θεσμική θέση 

ενός σχολείου. Το κομμάτι όμως της διαθεματικής μάθησης και της διδασκαλίας  

σε παιδιά με αναπηρίες ήταν εκείνο που μου προσέφερε τα σημαντικότερα εφόδια, 

τις πρόσθετες γνώσεις και μια αρχική κατάρτιση που πιθανόν να αξιοποιηθεί 

μελλοντικά στην σύγχρονή αγορά εργασίας στην εκπαίδευση.  

Οι εντυπώσεις μου για τη διοργάνωση και την επίβλεψη του έργου της 

Πρακτικής Άσκησης ήταν άριστες. Κατά τη γνώμη μου τηρήθηκαν από όλους οι 

απαιτήσεις και οι προδιαγραφές εφαρμογής του Προγράμματος, αφού διαπίστωνα 

καθημερινά ότι συνδυάζονται με άριστο τρόπο η προσήλωση στους στόχους του 

Προγράμματος με την ευελιξία και τις ιδιαιτερότητες του σχολείου. Οι Φορείς 

υλοποίησης και εποπτείας έκριναν θετικά τη συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα και 

στην τήρηση των υποχρεώσεών μου σε αυτό. Έτσι, μετά την ολοκλήρωση του 

έργου, επιλέχτηκα να βραβευτώ γι’ αυτήν και να ολοκληρωθεί για μένα, με τον 

πιο ευχάριστο τρόπο, μια πολύ ενδιαφέρουσα πανεπιστημιακή δραστηριότητα 

κατά τις σπουδές μου, που μου άφησε, έτσι κι αλλιώς, ιδιαίτερα θετικές 

εντυπώσεις 

Πιστεύω ότι ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης είναι απαραίτητος για την 

ολοκλήρωση ενός κύκλου σπουδών, σε όλα τα επιστημονικά αντικείμενα. Για 

μένα αποτέλεσε πάντως την πιο πολύτιμη εμπειρία των σπουδών μου. Θα την 

σύστηνα ανεπιφύλακτα στους φοιτητές, προκειμένου να βιώσουν τη μετάβαση, 

από το θεωρητικό υπόβαθρο, στην πρακτική εφαρμογή της επιστήμης τους, καθώς 

συνδυάζει τη θεωρητική με την εμπειρική γνώση, τις επιστημονικές με τις 

επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες, δίνοντας έτσι ταυτόχρονα την 

μοναδική ευκαιρία στους φοιτητές, ήδη κατά τη διάρκεια των σπουδών τους να 

αισθανθούν και την πρωτόγνωρη χαρά της απόδοσης της εργασίας, μέσα από μία 

έστω και συμβολική χρηματοδότησή της.» 
Σοφία Πακλατζόγλου 

Φοιτήτρια του Τμήματος  
Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας 
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«Η Πρακτική μου Άσκηση ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 

2012 και ολοκληρώθηκε τέλη Δεκέμβριου του 2012 στο 

Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και συγκεκριμένα στο Γραφείο 

Δημάρχου. Ένα μεγάλο κομμάτι των αρμοδιοτήτων μου 

σχετιζόταν με την επικοινωνία. Αποστολή επιστολών εκ 

μέρους του Δημάρχου σε Δημόσιες Υπηρεσίες και 

Υπουργεία, διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών και 

ενημέρωση τους σχετικά με την εξέλιξη τους. Επιπλέον 

αποστολή φαξ, ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τηλεφωνική επικοινωνία και 

προγραμματισμό συσκέψεων του Δημάρχου, καθώς και ενημέρωση για 

εκδηλώσεις και προγράμματα του Δήμου. Επίσης, αρμοδιότητα μου ήταν να 

απαντώ στα τηλέφωνα πολιτών και να τους ενημερώνω για τα αιτήματα τους, 

καθώς και η καταγραφή των στοιχείων τους σε περίπτωση που επιθυμούσαν 

συνάντηση με τον Δήμαρχο. 

Η Πρακτική μου Άσκηση με βοήθησε ουσιαστικά  να εντοπίσω στοιχεία και 

δεξιότητές μου, που μέχρι τότε δεν είχαν την ευκαιρία να αναδειχθούν σε 

πρακτικό επίπεδο. Ένα από τα κυριότερα στοιχεία που αποκόμισα είναι το 

ενδιαφέρον μου για επικοινωνία και  οργάνωση. Επιπρόσθετα, ανακάλυψα τη 

λειτουργία, τη δυναμική, αλλά και τα οφέλη που μπορεί να έχει μια σωστή ομάδα. 

Μέσα από αυτή τη συνεργασία κατάλαβα τη σημασία της υπευθυνότητας, της 

συναδελφικής αλληλεγγύης και  της σωστής επικοινωνίας. 

Καταλήγοντας, μια πρόταση που θεωρώ σκόπιμο να κατατεθεί σχετίζεται με 

τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης. Πιστεύω ότι πρέπει να έχει εξάμηνη 

διάρκεια τουλάχιστον, καθώς αυτό θα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για το φοιτητή 

αλλά και για το Φορέα Υποδοχής. Ο φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει 

περισσότερα σχετικά με τον τομέα απασχόλησης, ενώ η άμεση εφαρμογή των 

γνώσεων αυτών θα έχει θετικό αντίκτυπο και στο Φορέα. 

Αναμφισβήτητα, θεωρώ ότι η Πρακτική Άσκηση είναι μια θετική ευκαιρία 

για κάθε φοιτητή που του δίνεται η δυνατότητα και θα πρέπει να την 

εκμεταλλευτεί, καθώς η εμπειρία αυτή έχει  να προσφέρει μόνο θετικά στοιχεία.» 
Αμαλία - Μιχαέλα Σωτηροπούλου 

Φοιτήτρια του Τμήματος  
Πολιτικών Επιστημών 
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«Η Πρακτική Άσκηση στη UK POWER NETWORKS, που 

μου παρείχε η Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.,  ήταν η καλύτερη 

ευκαιρία για να γνωρίσω το εργασιακό περιβάλλον, στο 

οποίο κλήθηκα να ενταχθώ  ένα χρόνο μετά, με την 

αποφοίτησή μου.  

Η UK POWER NETWORKS είναι μία  μεγάλη εταιρεία με 

προσωπικό 8.000 ατόμων, που δραστηριοποιείται στον τομέα 

της διανομής ενέργειας σε μία έκταση 29.000 τετραγωνικών 

χιλιομέτρων. Χρησιμοποιεί 170.000 χλμ. υπόγειου και 

υπέργειου  δικτύου. Εντάχθηκα στο Engineering Design Department της  

εταιρείας. Η ομάδα της UK POWER με θεωρούσε μέλος της, είχαμε άψογη 

συνεργασία και ενσωματώθηκα άμεσα στο εργασιακό περιβάλλον.  

Μου ανέθεσαν το ιδιαίτερα σοβαρό μελετητικό αντικείμενο της μελέτης 

ενίσχυσης θεμελίωσης σειράς πυλώνων σε γραμμή 132kV DC OHL μήκους 7 χλμ. 

Συνέταξα την προμελέτη της θεμελίωσης είκοσι εννέα πυλώνων. Επίσης, μετείχα 

σε επισκέψεις επίβλεψης στο πεδίο σε πολλά εργοτάξια της UK POWER 

NETWORKS στην ευρεία περιοχή της Ανατολικής Αγγλίας (East Anglia).    

Διαπίστωσα ότι το επίπεδο επιστημονικής θεωρητικής κατάρτισης και των 

γνώσεων των Κανονισμών, που μου παρείχε η Πολυτεχνική Σχολή, και ειδικότερα 

το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, είναι υψηλού επιπέδου και μου επέτρεψε να 

αντιμετωπίσω δύσκολα τεχνικά θέματα μιας πολύ μεγάλης εταιρείας του 

Ηνωμένου Βασιλείου στην πράξη και να σταθώ δίπλα σε μηχανικούς με εμπειρία. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Καθηγητή μου κ. Ιωάννη Ξενίδη 

για την ευκαιρία που μου έδωσε και τη συνεχή υποστήριξή του.» 
Σταύρος Τσερανίδης 

Φοιτητής του Τμήματος  
Πολιτικών Μηχανικών 

 

 

 

 

«Τον Αύγουστο του 2013 πραγματοποίησα την Πρακτική 

μου Άσκηση στο Περιφερειακό Μετεωρολογικό Κέντρο 

Μακεδονίας (Π.Μ.Κ.Μ.), το οποίο είναι ένα από τα 3 

Μετεωρολογικά Κέντρα της Εθνικής Μετεωρολογικής 

Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Κατά την διάρκεια της Πρακτικής μου 

Άσκησης ασχολήθηκα με την επεξεργασία μετεωρολογικών 

προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, αφού πρώτα διδάχθηκα, μετά 

ασχολήθηκα με την ανάλυση, επεξεργασία και αποτύπωση 

των παραμέτρων της ανώτερης ατμόσφαιρας πάνω στα 

αδιαβατικά διαγράμματα, καθώς και στην ανάλυση προγνωστικών χαρτών 

επιφανείας και ανώτερης ατμόσφαιρας. 



122 

 

Αυτό που μου άρεσε περισσότερο στην Πρακτική μου Άσκηση ήταν ότι 

αρχικά είδα στην πράξη γνώσεις, που είχα αποκτήσει μέσω σχετικών μαθημάτων 

στο τμήμα Φυσικής, αλλά κατάφερα κυρίως να τις εμπλουτίσω. Η άμεση αυτή 

επαφή με το αντικείμενο με έκανε αναμφισβήτητα να αγαπήσω ακόμη παραπάνω 

τον τομέα της μετεωρολογίας. Ήταν η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσα να 

είχα κάνει χωρίς αμφιβολία. 

Παρά την υπέροχη εμπειρία που απέκτησα, αν μπορούσα να αλλάξω κάτι 

στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, θα ήταν αναμφίβολα ο χρόνος της 

Πρακτικής Άσκησης. Είναι ελάχιστος και σίγουρα απαιτείται περισσότερος, 

προκειμένου να υπάρξει μια επαρκής παροχή γνώσεων από τον εκάστοτε Φορέα 

Υποδοχής. 

Παρ’ όλα αυτά κατά την προσωπική μου άποψη, η Πρακτική Άσκηση 

αποτελεί πολύ χρήσιμη εμπειρία, ειδικά για έναν προπτυχιακό φοιτητή και είναι 

κάτι το οποίο θα πρότεινα να κάνουν και άλλοι συμφοιτητές μου, μιας και μας 

φέρνει πιο κοντά με το αντικείμενο του ενδιαφέροντος μας.»         
Ελένη Μπάντα 

Φοιτήτρια του Τμήματος Φυσικής 
 

 

 

«Την Πρακτική μου Άσκηση την έκανα στα ερευνητικά 

εργαστήρια της Pharmathen Pharmaceuticals κοντά στη 

Θέρμη, Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησα την 1 Ιουλίου του 2012 

και τελείωσα στις 31 Αυγούστου του ίδιου έτους. Κατόπιν 

συνεννόησης με τους άλλους φοιτητές, που έκαναν και 

αυτοί Πρακτική στην ίδια εταιρία, ανατέθηκα στα 

εργαστήρια της Αναλυτικής Χημείας της εταιρίας. Εκεί οι 

εργαζόμενοι μου έδειξαν τη λειτουργία των 

χρωματογράφων HPLC και GC-MS, καθώς επίσης να 

χειρίζομαι το λογισμικό τους και να τους πραγματοποιώ τη σωστή συντήρηση που 

αυτά χρειάζονταν. Πέραν αυτών των αρμοδιοτήτων μου, κατέστησα τον εαυτό 

μου διαθέσιμο προς όλους για όλες τις δουλειές, που μπορεί να προέκυπταν στα 

εργαστήρια της Αναλυτικής, όπως και της Οργανικής Σύνθεσης, στην προσπάθεια 

μου να απομυζήσω όσα πιο πολλά μπορούσα από την Πρακτική μου Άσκηση.   

Αυτό που μου άρεσε περισσότερο με την Πρακτική μου Άσκηση ήταν το ότι 

αντίκρισα δομές, εξοπλισμούς και όργανα, που κανένα βιβλίο δε μπορεί να σε 

προϊδεάσει για αυτά, και, δυστυχώς, στην Ελλάδα της κρίσης, το Πανεπιστήμιο 

αδυνατεί να τα έχει και να τα συντηρεί για την εκπαίδευση των φοιτητών. Επίσης 

μου άρεσε πάρα πολύ το ότι μέσω της Πρακτικής μου Άσκησης, μου δόθηκε η 

ευκαιρία να έρθω σε πρώτη επαφή με την εργασιακή πραγματικότητα της 

επιστήμης μου, πράγμα πολύ δύσκολο να γίνει αν δεν προηγηθεί κάποια 

πρόσληψη πρώτα. Θα σύστηνα ανεπιφύλακτα το Πρόγραμμα σε όλους μου τους 
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συμφοιτητές και είχα τη δυνατότητα να αλλάξω κάτι θα ήταν να εξαλείψω πλήρως 

την όποια γραφειοκρατία αυτό έχει.» 
Νικόλαος Τσάπανος 

Φοιτητής του Τμήματος Χημείας 
 

 

 

 

«Τον Ιούλιο και Αύγουστο του 2014, είχα την ευκαιρία  

να πραγματοποιήσω την Πρακτική μου Άσκηση στο 

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) στο 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

(ΕΚΕΤΑ), ως φοιτητής του τμήματος Χημικών 

Μηχανικών Α.Π.Θ. 

Η Πρακτική μου Άσκηση αφορούσε στις τεχνικές που 

ακολουθήθηκαν προκειμένου να γίνει επαγωγή και υπερέκφραση μιας 

συγκεκριμένης πρωτεΐνης, της φυτικής  ακουαπορίνης. Η ακουαπορίνη μπορεί να 

βρει εφαρμογή σε μεμβράνες αντίστροφης ώσμωσης και φίλτρα καθαρισμού του 

νερού λόγω των μοναδικών ιδιοτήτων που εμφανίζει: επιτρέπει τη διέλευση 

καθαρού νερού, ενώ ταυτόχρονα παρεμποδίζει τη διέλευση πρωτονίων και άλλων 

μορίων. Η ενσωμάτωση λοιπόν των πρωτεϊνών αυτών σε τέτοιες μεμβράνες θα 

μπορούσε να μειώσει την απαιτούμενη εφαρμοζόμενη πίεση για την παραγωγή 

καθαρού νερού κατά τις διεργασίες της αφαλάτωσης, μειώνοντας έτσι το 

ενεργειακό κόστος της διεργασίας. Η εμπειρία της Πρακτικής Άσκησης ήταν 

σημαντική ως πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό χώρο και την απόκτηση της 

απαραίτητης εξωστρέφειας. Επίσης, μεγάλο ρόλο έπαιξε ο Φορέας Υποδοχής, που 

ως ερευνητικό κέντρο πληροί τις καλύτερες προϋποθέσεις, που θα ήθελε ένας νέος 

επιστήμονας για το ξεκίνημα της καριέρας του. Η αμέριστη συμπαράσταση από 

τους ανθρώπους του κέντρου και η εμπιστοσύνη, που μου έδειξαν, ήταν 

καθοριστική, ώστε να απαλλαγώ από το άγχος και το στρες και να λειτουργήσω 

θετικά σε ότι μου ανέθεσαν.  

Κατά τη γνώμη μου, η Πρακτική Άσκηση θα έπρεπε να διαρκεί 

περισσότερο για την απόκτηση επιπλέον γνώσεων, εμπειρίας και ουσιαστικής 

επαφής με την αγορά εργασίας, ώστε να αναδειχτούν οι δεξιότητες του εκάστοτε 

φοιτητή και να εφαρμοστούν οι έως τώρα πανεπιστημιακές γνώσεις. 

Θα σύστηνα ανεπιφύλακτα το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης σε κάθε 

φοιτητή για όλα τα προαναφερθέντα και θα παρακαλούσα τους υπεύθυνους του 

Προγράμματος να πείσουν περισσότερους Φορείς Υποδοχής να ενταχθούν στο 

Πρόγραμμα, ώστε να συνεχίσει το τελευταίο να λειτουργεί ως δίαυλος 

αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης 

και Επιχειρήσεων.» 
Βασίλειος Στρατιώτου - Ευστρατιάδης 

Φοιτητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών 
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«Η Πρακτική Άσκηση αποτέλεσε για μένα, την πρώτη 

επαφή με το επάγγελμα του ψυχολόγου σε ένα ρεαλιστικό 

επίπεδο. Η επαφή με την καθημερινότητα του 

επαγγέλματος, η αξία των θεωρητικών γνώσεων, καθώς και 

οι ρεαλιστικοί στόχοι που ένας ψυχολόγος μπορεί να θέσει 

στα πλαίσια της συμβουλευτικής διαδικασίας, έγιναν πολύ 

ξεκάθαροι. Επιπλέον, μέσω της Πρακτικής, υπήρξε η 

δυνατότητα διεύρυνσης των γνώσεων, καθώς μέσω της 

επόπτριας, εισήχθησαν κάποια θεωρητικά πλαίσια, τα οποία δεν είχαν αναπτυχθεί 

στο πλαίσιο διδασκαλίας.  

Η ωφέλιμη επίδραση της Πρακτικής Άσκησης έγινε εμφανής στην αλλαγή 

που επέφερε σε διάφορα επίπεδα. Σε επαγγελματικό επίπεδο, αν και το διάστημα 

της Πρακτικής Άσκησης ήταν πολύ μικρό, δημιούργησε την ασφάλεια ότι ο 

μελλοντικός τομέας εργασίας έχει ενδιαφέρον, και πως είναι κάτι το οποίο 

συνάδει με τους αρχικούς στόχους εισαγωγής στο Τμήμα Ψυχολογίας. Σε ατομικό 

επίπεδο, αλλαγή υπήρξε μέσω της δοκιμής των προσωπικών ορίων. Καθώς η 

Πρακτική Άσκηση έλαβε χώρα σε ένα Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο, η 

επαφή με άτομα τα οποία βιώνουν πολύ στενά το θάνατο, σε φέρνει αντιμέτωπο 

με προσωπικά άγχη, αλλά και προσωπική δύναμη που μπορείς να αναπτύξεις για 

να ανταποκριθείς κατάλληλα στο κάθε περιστατικό. 

Προσωπική παρατήρηση είναι, πως θα έπρεπε ο χρόνος της Πρακτικής 

Άσκησης να αυξηθεί τουλάχιστον σε ένα εξάμηνο, με πιθανή επέκταση αυτής σε 

δύο ακαδημαϊκά έτη.» 
Ειρήνη Παυλίδου 

Φοιτήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας 
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Στατιστικά στοιχεία από τις αξιολογήσεις των ασκηθέντων  

φοιτητών/τριών 

 

Κατά τη διάρκεια των ετών 2010 - 2015, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση 

τους Προγράμματος από τους ασκηθέντες φοιτητές/τριες. Οι αξιολογήσεις αυτές 

στοχεύουν στη μέτρηση της ικανοποίησης των ασκηθέντων φοιτητών/τριών από 

το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, αλλά και στη βελτίωση του θεσμού της 

Πρακτικής Άσκησης. 

 

Όσον αφορά την υποστήριξη που είχαν οι φοιτητές/τριες από τους Φορείς 

Υποδοχής κατά τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης, σχεδόν όλοι δήλωσαν 

ότι ήταν ευχαριστημένοι (97,45 %), με ένα πολύ μικρό ποσοστό να αναφέρει ότι 

αντιμετώπισαν μέτρια υποστήριξη από τους εργαζόμενους στους Φορείς 

Υποδοχής (Σχήμα 6) 

 

  
 

Σχήμα 6: Απαντήσεις ασκηθέντων φοιτητών/τριών στην ερώτηση:  

«Πώς κρίνετε την προθυμία υποστήριξής σας από τους εργαζόμενους στην 

υπηρεσία/οργανισμό/επιχείρηση;» 
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Όσον αφορά τις θεωρητικές τους γνώσεις σε σχέση με τις δρασητριότητες 

που τους ανατέθηκαν κατά τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης, οι 

ασκούμενοι φοιτητές/τριες δήλωσαν ότι ήταν ικανοποιητικές έως άριστες  (92,72 

%), ενώ μόλις το 7,28 % αυτών δήλωσαν ότι οι θεωρητικές τους γνώσεις ήταν 

μέτριες. (Σχήμα 7) 

 

 

 
 

Σχήμα 7: Απαντήσεις ασκηθέντων φοιτητών/τριών στην ερώτηση:  

«Πώς αξιολογείτε τις θεωρητικές σας γνώσεις σε σχέση με τις  

δραστηριότητες που σας ανατέθηκαν;» 

 

 

 

 

 

 

Αναφορικά με τις πρακτικές τους γνώσεις σε σχέση με τις δραστηριότητες που 

τους ανατέθηκαν κατά τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης, το 88,05 % 

θεώρησε ότι ήταν ικανοποιητικές έως άριστες, ενώ το 11,95 % αξιολόγησε τις 

πρακτικές του γνώσεις ως μέτριες (Σχήμα 8)  
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Σχήμα 8 : Απαντήσεις ασκηθέντων φοιτητών/τριών στην ερώτηση: 

«Πώς αξιολογείτε τις πρακτικές σας γνώσεις σε σχέση με τις δραστηριότητες που σας 

ανατέθηκαν;» 

 

 

 

 

 

 

Από την ερώτηση που αφορούσε την αξιολόγηση της διάρκειας της Πρακτικής 

Άσκησης, φαίνεται ότι περίπου οι μισοί φοιτητές/τριες θεώρησαν τη διάρκεια της 

Πρακτικής τους Άσκησης μικρή (55,80%). (Σχήμα 9) 

 

 

Μάλιστα, περίπου το 50% των ασκηθέντων φοιτητών/τριών, θα προτιμούσαν η 

διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης να είναι εξάμηνη, έτσι ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα να αποκομίσουν περισσότερες γνώσεις και οφέλη. (Σχήμα 10) 
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Σχήμα 9: Απαντήσεις ασκηθέντων φοιτητών/τριών στην ερώτηση:  

«Εκτιμάτε ότι η διάρκεια της Πρακτικής σας Άσκησης ήταν επαρκής για τη  

γνωριμία του μελλοντικού σας επαγγελματικού χώρου και την απόκτηση  

χρήσιμων εμπειριών και γνώσεων;» 

 
 
 

 
 

Σχήμα 10: Απαντήσεις ασκηθέντων φοιτητών/τριών στην ερώτηση: 

«Ποια διάρκεια προτείνετε για την Πρακτική Άσκηση;» 
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Σχεδόν το 95% των ασκηθέντων φοιτητών/τριών θεώρησαν ότι ο Φορέας 

Υποδοχής ήταν κατάλληλος για την Πρακτική τους Άσκηση, έτσι ώστε να 

απασχοληθούν συνάδελφοί τους σ’ αυτόν τα επόμενα έτη. (Σχήμα 11) 

 

 

 

Σχήμα 11: Απαντήσεις ασκηθέντων φοιτητών/τριών στην ερώτηση:  

«Πώς αξιολογείτε το Φορέα Υποδοχής σας ως προς την καταλληλότητά του  

για την Πρακτική Άσκηση των συναδέλφων σας των επόμενων ετών; » 

 
 
 
 
Από το Σχήμα 12, προκύπτει ότι σε γενικές γραμμές η Πρακτική Άσκηση 

ανταποκρίθηκε στις προσωπικές προσδοκίες των ασκηθέντων φοιτητών/τριών 

(86,13%), με μόλις το 14,38% να δηλώνει μη ικανοποιημένο από την Πρακτική 

του Άσκηση.  
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Σχήμα 12: Απαντήσεις ασκούμενων φοιτητών/τριών στην ερώτηση:  

«Ανταποκρίθηκε η συνολική Πρακτική σας Άσκηση, έτσι όπως  

πραγματοποιήθηκε,  στις προσωπικές σας προσδοκίες;» 

 

 

Στο Σχήμα 13, παρουσιάζεται η διαφοροποίηση μεταξύ των Τμημάτων, όσον 

αφορά την εκτίμηση των ασκηθέντων φοιτητών/τριών ότι θα είχαν μεγαλύτερο 

όφελος από την Πρακτική Άσκηση, εφόσον προηγουμένως είχαν διδαχθεί και 

εξεταστεί επιτυχώς σε ορισμένα μαθήματα. Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση 

παρουσιάζεται μεταξύ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, όπου οι 

φοιτητές/τριες δηλώνουν ότι θα έπρεπε να είχαν διδαχθεί πριν την Πρακτική 

τους Άσκηση κάποια μαθήματα, και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, 

όπου οι πλειοψηφία των  φοιτητών/τριών δεν κρίνει αναγκαία τη διδασκαλία 

συγκεκριμένων μαθημάτων πριν την Π.Α. 
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Απόψεις Φορέων Υποδοχής 

Οι Φορείς Υποδοχής δήλωσαν 
 

Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης έπαιξαν οι επόπτες των 

Φορέων Υποδοχής, οι οποίοι βοήθησαν τους φοιτητές/τριες να λάβουν όσο το 

δυνατόν περισσότερες γνώσεις κατά τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι απόψεις ορισμένων εποπτών Φορέων Υποδοχής 

από 2300 περίπου επόπτες Φορέων Υποδοχής που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα 

«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» κατά τη διάρκεια των ετών 2010 - 2015. 

 

 

 

 

Βάνα Κουταλακίδου 
Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας 
στο  Φορέα Υποδοχής «3ο Πρότυπο Δημοτικό  
Σχολείο Ευόσμου» 
Επόπτρια Π..Α. στο Τμήμα Αγγλικής  
Γλώσσας & Φιλολογίας 

 

Το 3ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου, στο οποίο 

υπηρετώ ως καθηγήτρια Αγγλικών τα τελευταία τέσσερα χρόνια, εποπτεύεται από 

το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και συμμετέχει κάθε 

χρόνο στην Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του εν λόγω Τμήματος. 

Στο πλαίσιο αυτής της συμμετοχής, υπήρξα και εγώ επόπτρια της 

Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών κατά το σχολικό έτος 2013-14. Έχοντας εργαστεί 

παλαιότερα ως επιμορφώτρια σε ΠΕΚ και διάφορα Επιμορφωτικά Προγράμματα 

του Υπουργείου Παιδείας, θεώρησα ότι οι εμπειρίες που θα αποκόμιζα από τον 

καινούργιο αυτό ρόλο μου θα ήταν παρόμοιες με αυτές των προηγούμενων 

επιμορφώσεών μου. Η αλήθεια είναι ότι διαψεύστηκα. 

Οι εξαιρετικοί φοιτητές με τους οποίους συνεργάστηκα, έγιναν «η σκιά» 

μου για πέντε εβδομάδες στο σχολείο. Την πρώτη εβδομάδα με ακολουθούσαν σε 

όλες μου τις διδασκαλίες και εξέφραζαν ένα χείμαρρο αποριών και 

προβληματισμών γα πρακτικά θέματα, που αφορούσαν είτε τη διδασκαλία του 

γνωστικού αντικειμένου, είτε θέματα διαχείρισης τάξης ή οργάνωσης ομάδων. 

Τους είδα να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο επάγγελμα, διστακτικά στην 

αρχή, με μεγαλύτερη σιγουριά όσο περνούσε ο χρόνος. Αγάπησαν και 

αγαπήθηκαν από τα παιδιά και μου έκαναν και εμένα ένα μεγάλο δώρο: ξαναείδα 

τον εαυτό μου και τον τρόπο που κάνω τη δουλειά μου μέσα από τα νεανικά μάτια 

τους.  

Να είναι καλά! Τους ευχαριστώ! 
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Αντώνιος Χατζηγιάννης 
Ιδιοκτήτης στο Φορέα Υποδοχής  
«Αντώνιος Χατζηγιάννης» 
Επόπτης Π.Α. Αγρονόμων &  
Τοπογράφων Μηχανικών 

 

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Αγρονόμων & 

Τοπογράφων Μηχανικών στην ατομική επιχείρηση μου επικεντρώθηκε στην 

επαφή νέων με ακαδημαϊκή προσέγγιση προβλημάτων με το πρακτικό μέρος της 

εφαρμοσμένης επιστήμης τους. 

Προσπαθώντας στο σύντομο χρονικό διάστημα της, με την ιδιότητα του 

επόπτη, να δώσω μια σφαιρική εικόνα της δουλειάς, ενώ ταυτόχρονα έλεγχα την 

επιστημονική τους κατάρτιση, κατέληξα σε πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα.  

Το μεγαλύτερο μέρος των φοιτητών/τριών είχαν καλά επιστημονικά 

υπόβαθρα και ταυτόχρονα ικανή κριτική σκέψη, μια ιδιότητα αναγκαία για τους 

Μηχανικούς. Αναθέτοντας τους να εκπονήσουν υφιστάμενες μελέτες, διαπίστωσα 

ότι οι περισσότεροι ολοκλήρωσαν σωστά και επαρκώς τα καθήκοντα τους με 

ελάχιστη καθοδήγηση. Αυτό αποτέλεσε αφετηρία για να δοκιμάσω να δώσω 

μελετητικά αντικείμενα τα οποία ήταν υπό εκπόνηση. Με ιδιαίτερη χαρά 

διαπίστωσα ότι οι περισσότεροι ανταποκρίθηκαν με επιμέλεια και τα παραδοτέα 

δεν είχαν ιδιαίτερες διορθώσεις ή αλλαγές. Παρόλο που είχαν ακόμα την 

φοιτητική ιδιότητα, η οποία έχει μια ανεμελιά και έναν τρόπο σκέψης πολύ 

διαφορετικό από το στεγνό επαγγελματικό τρόπο σκέψης, δεν αντιμετώπισαν με 

προχειρότητα τα καθήκοντα που τους ανατέθηκαν. Πιστεύω ότι σύμφωνα με το 

δείγμα των φοιτητών/τριών, που εξασκήθηκαν, το αντίστοιχο επίπεδο του 

Τμήματος είναι υψηλό, το οποίο με χαροποίησε ιδιαίτερα. 

Ιδιαίτερο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι μετά από 20 χρόνια ξαναήρθα σε 

επαφή με ανθρώπους, που ολοκληρώνουν την ακαδημαϊκή τους καριέρα, και 

ετοιμάζονται για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Στην περίοδο της 

Πρακτικής Άσκησης, όπου προσπάθησα να τους οδηγήσω σε πιο πρακτικό τρόπο 

δουλειάς και σκέψης τόσο στο πεδίο όσο και στο γραφείο, πιστεύω ότι οργάνωσα 

και τον δικό μου τρόπο επικοινωνίας με την αμφίδρομη αυτή σχέση. 
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Μαρία Καμιλιέρη 
Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας  
στο Φορέα Υποδοχής «Ελληνογαλλική Σχολή 
Καλαμαρί» 
Επόπτρια Π.Α. στο Τμήμα Γαλλικής  
Γλώσσας & Φιλολογίας 

 

Η Πρακτική Άσκηση στην Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί ξεκίνησε το 

Νοέμβριο του 2013 για πρώτη φορά στο Γαλλικό Τμήμα της Σχολής. Οι 

φοιτητές/τριες, μέσα στις περίπου 50 ώρες παρακολούθησης της διδασκαλίας της 

γαλλικής γλώσσας, είχαν την ευκαιρία να βιώσουν από κοντά την καθημερινότητα 

της σχολικής ζωής, τη λειτουργία της τάξης και την οργάνωση της διδακτικής 

διαδικασίας σε συνεργασία με τους έξι καθηγητές του γαλλικού τμήματος.   

Μέσα από τα μάτια του παρατηρητή, τους ζητήθηκε να παρακολουθήσουν 

στενά τη συμπεριφορά των μαθητών, τη μεθοδολογία του καθηγητή και τις 

μεθόδους εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας, εν προκειμένω της γαλλικής, ώστε να 

γνωρίσουν τη λειτουργία του έργου του εκπαιδευτικού και να εκτιμήσουν το 

λειτούργημά του. 

Η παρατήρηση της τάξης από φοιτητές/τριες, που δεν επέλεξαν απαραίτητα 

ως μελλοντική τους απασχόληση αυτή του εκπαιδευτικού, δεν ήταν πάντα εύκολο 

έργο. Μερικοί τη χαρακτήρισαν αρκετά κουραστική, άλλοι ενδιαφέρουσα και 

ορισμένοι εκπληκτική εμπειρία. Και πράγματι, η καθημερινότητα του μαθήματος 

ανακαλούσε αναμνήσεις της δικής τους μαθητικής ζωής, που δεν απέχουν και 

τόσο πολύ χρονικά. Τα συναισθήματά τους λοιπόν ήταν ανάμικτα. Βρισκόταν 

ανάμεσα στη θέση του μαθητή και του καθηγητή και όφειλαν να κατανοήσουν και 

τους δύο. Μερικοί μάλιστα μέσα από αυτή την εμπειρία διαπίστωσαν ότι είχαν μια 

τελείως διαφορετική άποψη για το έργο του καθηγητή. 

Το πέρασμα από τη θέση του μαθητευόμενου σε αυτή του καθοδηγητή 

αποδείχθηκε ιδιαίτερα καθοριστική, όταν οι ασκούμενοι φοιτητές/τριες έπρεπε να 

προετοιμάσουν τη διδακτική τους ώρα. Η επιλογή του αντικειμένου διδασκαλίας 

τους έγινε σε συνεργασία με τον καθηγητή του τμήματος, καθώς και η 

προετοιμασία του. Η διαδικασία, όμως, προετοιμασίας των μέσων διδασκαλίας 

και του υλικού είχε κυρίως την υπογραφή του εκάστοτε φοιτητή. Έπρεπε λοιπόν 

να χρησιμοποιήσει κατ’ αρχήν τις γνώσεις του και στη συνέχεια τη φαντασία του 

για να δημιουργήσει ένα μάθημα που θα κινούσε το ενδιαφέρον του μαθητή, θα 

γινόταν κατανοητό και θα ολοκληρωνόταν στα χρονικά πλαίσια του σχεδιασμού. 

Σε αυτό το σημείο εμφανίστηκαν έντονα τα στοιχεία προσωπικότητας του κάθε 

ατόμου και η δημιουργική του διάθεση. Η αλληλεπίδραση με τους μαθητές ήταν 

καθοριστική γιατί επέτρεψε στον κάθε ασκούμενο φοιτητή να αναθεωρήσει τις 

επιλογές του και να οδηγηθεί σε πιο ώριμες αποφάσεις για το επαγγελματικό του 

μέλλον. 
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Για τους μαθητές η συνύπαρξη με τους φοιτητές ήταν μια ευχάριστη 

εμπειρία, διότι το νεαρό της ηλικίας τους, τους έκανε να νοιώθουν πιο άνετα και 

να εκφράζονται με μεγαλύτερη ευκολία. Όσο για μας τους καθηγητές αποτέλεσε 

μια ευκαιρία να παρατηρήσουμε τη διδασκαλία μας και να την προσεγγίσουμε 

μέσα από μια άλλη διάσταση, ανανεωμένη και ίσως πιο ελκυστική. 

 

 

 

 

Ralph Kessel 
Υπεύθυνος Τμήματος Εκπαιδευτικής Συνεργασίας  
Στο Φορέα Υποδοχής «Ινστιτούτο Γκαίτε» 
Επόπτης Π.Α. στο Τμήμα Γερμανικής  
Γλώσσας & Φιλολογίας 
 

 

Το Goethe - Institut Thessaloniki συνεργάζεται επί χρόνια με το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς δέχεται ήδη από το 1985 

φοιτητές/τριες του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας για Πρακτική 

Άσκηση στα τμήματά του.  Κάθε χρόνο, ασκούνται στο Ινστιτούτο Goethe 

περίπου 90 - 100 φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν το 

τμήμα που τους ενδιαφέρει ανάμεσα στα 35 τμήματα για παιδιά, έφηβους και 

ενήλικες, που λειτουργούν κάθε χρόνο σε όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας (Α1 - 

Γ2). Στόχος της Πρακτικής Άσκησης είναι όχι μόνο η συμμετοχή στα πρότυπα 

μαθήματα ξένης γλώσσας που διεξάγονται στο Ινστιτούτο Goethe, αλλά και η 

απόκτηση εμπειρίας διδασκαλίας από τους φοιτητές/τριες, που έχουν τη 

δυνατότητα να διδάξουν για πρώτη φορά. Η Πρακτική Άσκηση γίνεται πάντα υπό 

την επίβλεψη και με τη φροντίδα του εκπαιδευτικού προσωπικού του Ινστιτούτου 

Goethe, που είναι άριστα εκπαιδευμένο και καταρτισμένο στις πλέον σύγχρονες 

μεθόδους διδασκαλίας.   

Στην πλειοψηφία τους οι φοιτητές/τριες έρχονται για Πρακτική Άσκηση 

καλά προετοιμασμένοι από το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και με 

υψηλά κίνητρα, ενώ είναι ιδιαίτερα ευγνώμονες για την ευκαιρία που έχουν να 

αποκτήσουν εμπειρία πάνω στο επάγγελμα που θα ακολουθήσουν οι 

περισσότεροι/ες από αυτούς/ές. Το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης έχει 

προσλάβει μέχρι σήμερα πάνω από δώδεκα (12) απόφοιτους του Τμήματος για τη 

διδασκαλία της Γερμανικής.   

Ευχαριστούμε θερμά το Τμήμα Γερμανικής του Α.Π.Θ. για τη μακροχρόνια 

και εποικοδομητική συνεργασία μας και χαιρόμαστε που είμαστε σε θέση να 

προσφέρουμε και εμείς με ουσιαστικό τρόπο στην εκπαίδευση και κατάρτιση των 

φοιτητών/τριών του. 
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Νικόλαος Ζούρος 
Καθηγητής Τμήματος Γεωγραφίας  
Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Διευθυντής στο Φορέα Υποδοχής «Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου» 
Επόπτης Π.Α. στο Τμήμα Γεωλογίας 

 

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου 

συνεργάζεται στενά τα τελευταία χρόνια με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης ως Φορέας Υποδοχής φοιτητών/τριών του Τμήματος Γεωλογίας 

για την υλοποίηση της Πρακτικής τους Άσκησης. Το 2014 η συνεργασία αυτή 

ενισχύθηκε με την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ των δύο 

Φορέων. 

Αποτέλεσμα της συνεργασίας είναι η συμμετοχή έξι προπτυχιακών 

φοιτητών/τριών από το 2010 σε Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης, που 

υλοποιήθηκαν στην προστατευόμενη περιοχή του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.  

Τα αντικείμενα της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριών περιλάμβαναν 

συμμετοχή σε ερευνητικές εργασίες στο Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου (γεωλογική 

χαρτογράφηση και αποτύπωση, ανασκαφικές εργασίες φυτικών απολιθωμάτων, 

συντήρηση φυτικών απολιθωμάτων, καταγραφή ηφαιστειακών γεωλογικών 

σχηματισμών και δομών), σε εργασίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του 

κοινού, στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Η συνολική αξιολόγηση έδειξε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερη εμπειρία με 

εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα τόσο για τους φοιτητές/τριες όσο και για το 

Μουσείο. Οι φοιτητές/τριες, μέσω των δραστηριοτήτων του Μουσείου, ήρθαν σε 

επαφή με τα αντικείμενα της δημιουργίας και λειτουργίας Γεωπάρκων, της 

προστασίας και ανάδειξης γεωλογικών φυσικών μνημείων και προστατευόμενων 

φυσικών περιοχών, απέκτησαν νέες γνώσεις, αλλά και έκαναν εξάσκηση στις ήδη 

αποκτημένες. Δοκιμάστηκαν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, απέκτησαν 

υψηλή εξειδίκευση και ανέπτυξαν την ερευνητική τους ικανότητα, την 

υπευθυνότητα, τις διαπροσωπικές τους ικανότητες, αλλά και την ικανότητά τους 

να εφαρμόζουν τις θεωρητικές και εργαστηριακές τους γνώσεις.  

Παράλληλα, το Μουσείο είχε τη δυνατότητα να απασχολήσει νέο 

ανθρώπινο δυναμικό, με νέες ιδέες και όρεξη για δουλειά. Μέσα από την 

Πρακτική Άσκηση το Μουσείο ενδυναμώθηκε και εμπλούτισε το εκπαιδευτικό 

του περιβάλλον και το προσωπικό του, ήρθε σε άμεση επαφή με τη νεανικότητα 

και τη φρεσκάδα των φοιτητών/τριών. Παράλληλα, αναπτύχθηκε ένας σημαντικός 

κρίκος επικοινωνίας για μελλοντική συνεργασία. 
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Ευθύμιος Ευθυμιάδης 
Διευθύνων Σύμβουλος στο Φορέα Υποδοχής 
«Agrolab RDS» 
Επόπτης Π.Α. στο Τμήμα Γεωπονίας 

 

Εκ μέρους του Ομίλου REDESTOS (Ευθυμιάδη) θα ήθελα να παραθέσω 

κάποιες σκέψεις σχετικά με την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του 

Τμήματος Γεωπονίας, επικεντρωμένες σε αυτή που υλοποιείται σε εταιρείες του 

Ιδιωτικού Τομέα, όπως αυτές του Ομίλου μας. 

Η εμπειρία της προηγούμενης χρονιάς (2014) κρίθηκε από τους άμεσους 

συνεργάτες μου στην AGROLAB του Ομίλου μας, ως απόλυτα θετική και μπορεί 

να αποτελέσει μια αφετηρία περαιτέρω βελτίωσης των αποτελεσμάτων για όλες 

τις πλευρές (φοιτητές/τριες, Πανεπιστήμιο, εταιρεία) και, γιατί όχι, επέκτασης 

τέτοιων συνεργασιών σε επίπεδο προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών projects, σε 

απευθείας διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την παραγωγή (βιομηχανία) και τις 

ανάγκες της, όπως συμβαίνει σήμερα σε όλο τον κόσμο. 

Πρακτικά μιλώντας, το επόμενο ρεαλιστικό βήμα που θα μπορούσε να γίνει 

προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν η επέκταση του χρόνου Πρακτικής Άσκησης, 

ώστε ο ασκούμενος να έχει την ευχέρεια της «εμβάθυνσης» σε projects και 

αντικείμενα, καθώς και η μετακύλιση της Πρακτικής Άσκησης σε μεγαλύτερο 

δυνητικό εύρος χρόνου, καθ’ ότι και ο μεγαλύτερος Φορέας Υποδοχής δε μπορεί 

να αξιοποιήσει / επιμορφώσει σωστά, αλλά «ταυτόχρονα» μεγάλους αριθμούς 

ασκούμενων φοιτητών/τριών. 

Τέλος, με σκοπό τη συνεισφορά στη διάρθρωση Προγραμμάτων Σπουδών, 

δυο λόγια για το επίπεδο επάρκειας των φοιτητών/τριών στα γνωστικά 

αντικείμενα, όπου απασχολούνται / επιμορφώνονται. Μια γενική παρατήρηση που 

θα μπορούσε να γίνει είναι ότι, ενώ γενικά το επίπεδο παρουσιάζεται από 

ικανοποιητικό ως πολύ καλό, φαίνεται ότι ίσως θα χρειαζόταν μια μικρή 

μεταφορά βάρους από τα πεδία της εξειδίκευσης προς την εμβάθυνση στις 

βασικές γνώσεις. 

Εν κατακλείδι, ο Όμιλος μας πιστεύει σε τέτοιες δράσεις / συνεργασίες και 

θα συνεχίσει να τις στηρίζει έμπρακτα και δημιουργικά, όπως μέχρι σήμερα. 
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Κωνσταντίνος Γουσιανόπουλος 
Δ/ντης στο Φορέα Υποδοχής 
«Ελληνικά Έργα - Κ. Γουσιανόπουλος  
& ΣΙΑ Ο.Ε.» 
Επόπτης Π.Α. στο Τμήμα Δασολογίας &  
Φυσικού Περιβάλλοντος 
 

 

Μετά από αρκετά χρόνια που συνεργαζόμαστε με το Γραφείο Πρακτικής 

Άσκησης του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, μας ζητήθηκε να 

γράψουμε το παρόν κείμενο για την εμπειρία μας.  Εμείς από την πλευρά μας θα 

αποφύγουμε την καταγραφή γεγονότων και τοποθετούμαστε για την ίδια την 

διαδικασία Πρακτικής Άσκησης των συναδέλφων φοιτητών/τριών, με μόνο 

κριτήριο την μεγιστοποίηση της ωφέλειας της δράσης.  

Αρχικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους υπευθύνους του Γραφείου 

Πρακτικής Άσκησης, με τους οποίους έχουμε πολύ καλή και άμεση συνεργασία. 

Θέλουμε ακόμη να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφο και φίλη, κα Στεργιάδου 

Αναστασία, η οποία υπήρξε ο πρώτος σύνδεσμος για την εμπλοκή της επιχείρησης 

μας στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα. Θετική εξέλιξη για εμάς υπήρξε και η περσινή 

βράβευση της εταιρείας ως Φορέας Υποδοχής φοιτητών/τριών.  

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών είναι μία πολύ σημαντική 

πολιτική με πολλαπλό κέρδος για τον εκπαιδευόμενο, αλλά και την ίδια την 

εκπαιδευτική διαδικασία. Συνοπτικά κάποια από τα πλεονεκτήματα είναι: 

 Η επαφή με την αγορά εργασίας. Για πολλούς από τους φοιτητές/τριες αποτελεί 

την πρώτη επαφή τους με πραγματικό εργασιακό χώρο.  

 Η προσέγγιση αυτή αποτρέπει αναστολές αποφοίτων για την άσκηση 

επαγγέλματος, ειδικά ως ελεύθεροι επαγγελματίες.    

 Σύνδεση θεωρίας και πρακτικής με αποτέλεσμα την εμπέδωση της γνώσης.   

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων για διαχείριση καταστάσεων που δεν 

άπτονται της επιστημονικής γνώσης, όπως κοινωνικές δεξιότητες για 

συνεργασία, υπομονή και επιμονή, αποφασιστικότητα και σε ορισμένες 

περιπτώσεις ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων. 

Τα παραπάνω, καθώς και άλλα, δείχνουν ότι η Πρακτική Άσκηση βοηθά στην 

ανάπτυξη της μεταγνωστικής ικανότητας του/της φοιτητή/τριας.  

Μειονέκτημα της διαδικασίας αποτελεί η διάρκεια του Προγράμματος που 

είναι πολύ μικρή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο καταρτιζόμενος ολοκληρώνει την 

Πρακτική του Άσκηση τη στιγμή που εντάσσεται και προσαρμόζεται στον 

εργασιακό του χώρο. Η διάρκεια, κατά την άποψη μας, θα έπρεπε να είναι 

τουλάχιστον εξάμηνη. 
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Χρήστος Καψάλης  
Διευθυντής στο Φορέα Υποδοχής 
«ISERVICES» 
Επόπτης Π.Α. στο Τμήμα  
Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 

 

Η Πρακτική Άσκηση φοιτητών/τριών σε επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Σπουδών κάθε Τμήματος, έχει πολλαπλή σημασία και αξία.  

Αφενός, οι φοιτητές/τριες μέσω της Πρακτικής Άσκησης έχουν τη 

δυνατότητα να εφαρμόσουν στην πράξη γνώσεις  και δεξιότητες που απέκτησαν 

κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να δοκιμαστούν σε πραγματικές 

συνθήκες στο δύσκολο και απαιτητικό περιβάλλον της αγοράς εργασίας. 

Αφετέρου, οι επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν νέους 

ανθρώπους με «φρέσκια» - σύγχρονη ματιά και να κερδίσουν από τον 

ενθουσιασμό, που είναι σύμφυτος της νεότητάς τους. 

Ο τρίτος ωφελημένος είναι το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα υπό την 

προϋπόθεση ότι η Πρακτική Άσκηση του/της φοιτητή/τριας παρακολουθείται 

στενά και αξιολογείται όχι μόνο σε ότι αφορά την επίδοση του, αλλά και την 

ποιότητα των παρεχόμενων σε αυτόν / αυτήν γνώσεων και δεξιοτήτων.  

Ωστόσο έχει σημασία να επισημάνουμε ότι ο τρόπος που θα 

αντιμετωπίσουν αυτή την περιορισμένου χρονικού διαστήματος συνεργασία οι 

δύο βασικές συνιστώσες «Φοιτητής/τρια» και «Φορέας Υποδοχής» αποτελεί το Α 

και το Ω μιας επιτυχούς και αμφίπλευρα ωφέλιμης Πρακτικής Άσκησης. 

Η επιχείρηση από τη μια πλευρά οφείλει να δώσει ευκαιρίες στο 

φοιτητή/τρια, ώστε να αξιοποιήσει τα ταλέντα, τις γνώσεις και τον ενθουσιασμό 

του καθοδηγώντας τον, παράλληλα, υπεύθυνα και διακριτικά, ώστε και να 

ενταχθεί ομαλά στο εργασιακό περιβάλλον και να κατανοήσει το ρόλο και τις 

αρμοδιότητες που του ανατίθενται. 

Ο φοιτητής/τρια από την άλλη έχει την ευθύνη να αδράξει την ευκαιρία 

κερδίζοντας σε γνώσεις, εμπειρία και ενδεχομένως την αρχή μιας καριέρας. 

Οφείλω να παραδεχτώ ότι η Πρακτική Άσκηση φοιτήτριας του Τμήματος 

του Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε στο eklogika.gr αποδείχθηκε ιδιαιτέρως σημαντική 

και για εμάς και για τη φοιτήτρια και αισθανθήκαμε μεγάλη ικανοποίηση και 

δικαίωση αυτής της αμφίπλευρης προσπάθειας όταν το Γραφείο Πρακτικής 

Άσκησης του  Α.Π.Θ. επέλεξε να βραβεύσει και το eklogika.gr και τη φοιτήτρια  - 

συνεργάτιδά μας. 
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Μιχάλης Ζεγλίνας 
Τμηματάρχης Τμήματος Λειτουργίας & Υποστήριξης 
Συστημάτων στο Φορέα Υποδοχής «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
Επόπτης Π.Α. στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 
Μηχανικών Υπολογιστών 

 

Εγνατία Οδός Α.Ε. – Μία κορυφαία εταιρία του ευρύτερου Δημόσιου 

Τομέα, υπεύθυνη για την αποπεράτωση ενός τεράστιου έργου τόσο σε Εθνικό όσο 

και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο – την κατασκευή του Οδικού Άξονα της Εγνατίας 

Οδού (Ηγουμενίτσα – Κήποι Έβρου 670Km). Μία εταιρία που έδωσε, δίνει και θα 

δίνει πνοή με το έργο της, στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και συνολικά στη χώρα, 

ενώνοντας την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη. 

Εκατοντάδες μηχανικοί, κορυφαίοι επιστήμονες, εκατοντάδες υπάλληλοι 

διαφόρων ειδικοτήτων, με τις υπηρεσίες τους βοήθησαν να ολοκληρωθεί αυτό το 

τεράστιο έργο και δίπλα σε αυτούς, εκατοντάδες φοιτητές/τριες, σπουδαστές/τριες 

πρόσθεσαν μέσω των Πρακτικών Ασκήσεών τους και το δικό τους λιθαράκι, για 

να καμαρώνουμε ΟΛΟΙ εμείς τον ΔΡΟΜΟ ΜΑΣ – Την Εγνατία Οδό. 

Από το 1998 μέχρι και σήμερα, έχω την τιμή να υπηρετώ αυτή την εταιρία, 

ως στέλεχος της Δ/νσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών αυτής. Μέσα σε αυτά τα 

δεκαεπτά χρόνια, ως υπεύθυνος εισαγωγής νέων χρηστών στα Πληροφοριακά 

Συστήματα της εταιρίας μου, είχα και έχω την τιμή να γνωρίσω -ζω δεκάδες νέα 

παιδιά, τα οποία προσέγγισαν την εταιρία μου με σκοπό την εκπόνηση της 

Πρακτικής τους Άσκησης.  

Δεκάδες φοιτητές/τριες διαφόρων ειδικοτήτων, πέρασαν το κατώφλι αυτής 

της εταιρίας, έχοντας κλείσει το μεγαλύτερο μέρος των σπουδών τους, βοηθώντας  

με τις γνώσεις τους Διευθύνσεις και Τμήματα αυτής. Εκπληκτικό επίπεδο 

γνώσεων, φιλότιμο, αυταπάρνηση, τυπικότητα, ευγένεια είναι λίγα από τα 

χαρακτηριστικά που συνάντησα και συναντώ σχεδόν πάντα σε αυτά τα παιδιά, τα 

οποία σε αυτούς τους «δύσκολους καιρούς», προσπαθούν να δώσουν τον 

καλύτερο εαυτό τους για να «γαντζωθούν» κάπου, όπως χαρακτηριστικά πολλοί 

από αυτούς μου μεταφέρουν. 

Αποτέλεσμα: Η τεράστια εμπειρία που αποκόμισαν, μέσω αυτής της σχέσης 

τους με την εταιρία, το «bonus» που απέκτησε το βιογραφικό τους για το επόμενο 

βήμα στην καριέρα τους, οι γνώσεις που αποκόμισαν μέσω αυτών που είδαν, 

έμαθαν και εφάρμοσαν. Και φυσικά οι σχέσεις που δημιούργησαν με 

καταπληκτικούς επιστήμονες, σχέσεις που σίγουρα θα τους φανούν χρήσιμες στο 

μέλλον.   

Η Εγνατία Οδός Α.Ε. υποστήριζε, υποστηρίζει και θα υποστηρίζει πάντα 

την  Πρακτική Άσκηση ως θεσμό προώθησης απασχόλησης και σταδιοδρομίας.  

Από την πρώτη κιόλας ημέρα συνεργασίας γίνεται κατανοητό σε αυτά τα παιδιά, 

ότι «μπαίνουν» σε μία ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (φίλων και συνεργατών). Το «αληθινό» του 
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χαρακτήρα της επαγγελματικής τους σχέσης με την εταιρία, γίνεται αμέσως 

αντιληπτό σε αυτούς και το αποτέλεσμα αυτής της σχέσης αντικατοπτρίζεται στο 

τέλος αυτής της μικρής χρονικά επαγγελματικής τους πορείας (αλήθεια, πόσο πιο 

καλό θα ήταν να είναι πιο μεγάλο το χρονικό διάστημα ενασχόλησής τους), όταν 

αποχαιρετούμε ΕΝΑΝ – ΜΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ. 

Κλείνοντας, θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου, να ευχαριστήσω τους 

φοιτητές/τριες του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 

Υπολογιστών Α.Π.Θ. για την τιμή που μου έκαναν να επιλέξουν το όνομά μου ως 

έναν από τους καλύτερους επόπτες Πρακτικής Άσκησης και την εταιρία μου ως 

έναν από τους καλύτερους Συνεργαζόμενους Φορείς Υποδοχής, οι οποίοι 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» για το έτος 

2014. 

Επίσης, ευχαριστώ θερμά όλα τα στελέχη του Γραφείου Πρακτικής 

Άσκησης Α.Π.Θ. τα οποία μέσω της τυπικότητας των κινήσεών τους, το φιλικό 

της επικοινωνίας τους και του υψηλού επαγγελματικού προφίλ τους, δείχνουν με 

τις κινήσεις τους πως χτίζουν το μέλλον για όλα αυτά τα παιδιά, που συμμετέχουν 

σε Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης. Σας ευχαριστώ ειλικρινά! 

 

 

 

 

Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας Θ. Λουκατάρης 
Ιδρυτής στο Φορέα Υποδοχής «Κέντρο Προστασίας 
Ανηλίκων - Φάρος του Κόσμου» 
 Επόπτης Π.Α. στο Τμήμα Θεολογίας 

 

Έχω τη χαρά και την τιμή, ως Φορέας Υποδοχής φοιτητών/τριών ΑΕΙ για 

την πραγματοποίηση της Πρακτικής τους Άσκησης, να υποδέχομαι στο 

Δενδροπόταμο, στην Παιδαγωγική Εστία Διαμονής Ανηλίκων της Ι. Μ. 

Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης «Φάρος του Κόσμου» τα τελευταία πέντε χρόνια τις 

φοιτήτριες της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., που επιλέγουν να μας γνωρίσουν στο 

πλαίσιο του Προγράμματος των Σπουδών τους. Οι ασκούμενες, ενώ προσέρχονται 

αγχωμένες από τον «μύθο» που περιβάλλει το συνοικισμό μας, με την 

ολοκλήρωση του Προγράμματός τους κοντά μας αισθάνονται ήδη ότι ανήκουν 

στη μεγάλη μας οικογένεια. Είναι αξιοθαύμαστος ο φυσικός και ανεπιτήδευτος 

τρόπος που πλησιάζουν τα παιδιά μας, χωρίς να κάνουν κανενός είδους διάκριση 

σε θέματα που αφορούν την καταγωγή τους, τη φυλετική κουλτούρα ή τη 

θρησκεία τους. Ανοίγουν αβίαστα τις αγκαλιές τους και τις καρδιές τους και τα 

παιδιά, που αντιλαμβάνονται με τις ευαίσθητες κεραίες τους τη γνήσια κατάθεση 

ψυχής, ανταποκρίνονται με ανυπόκριτο και συγκινητικό αυθορμητισμό.  
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Η ανεπιφύλακτη αποδοχή της διαφορετικότητας και η ανιδιοτελής 

προσέγγιση του «άλλου» συμφωνεί απόλυτα με τις δικές μας αρχές της 

κοινωνικής συμπερίληψης, η οποία πρέπει να εμπεδώνεται κυρίως μέσω της 

ενσυναίσθησης στο χώρο της εκπαίδευσης, όπου προετοιμάζονται οι αυριανοί 

πολίτες. Το γεγονός ότι αρκετές από τις ασκούμενες μετά το τέλος των 

υποχρεώσεών τους προς το Πρόγραμμα συνεχίζουν τις επισκέψεις τους στα παιδιά 

του «Φάρου» δείχνει ακριβώς την ποιότητα της σχέσης και τη δύναμη του δεσμού  

που αναπτύσσεται ανάμεσά τους.  

Για τους ανθρώπους της προσφοράς ο δρόμος προς το ghetto του 

Δενδροποτάμου γεμάτος με «τες καλές πραγμάτειες», γεμάτος εμπειρίες και 

γνώσεις, σηματοδοτεί τη συμπόρευση με τον συνάνθρωπό μας και μέσα από την 

αυτογνωσία οδηγεί στην ανάταση του εσώτερου εαυτού μας. 

 

 

 

 

Καραμπάτη Περσεφόνη 
Ιστορικός - Μουσειολόγος στο Φορέα Υποδοχής 
«Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα» 
 Επόπτρια Π.Α. στο Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας 

 

Στα τριάντα χρόνια λειτουργίας του το Ίδρυμα του Μουσείου Μακεδονικού 

Αγώνα είχε την τύχη να συνεργαστεί σταθερά με το ακαδημαϊκό προσωπικό του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αλλά και με τους φοιτητές του και 

γενικά με νέους επιστήμονες, άλλοτε άτυπα και άλλοτε στο πλαίσιο 

Προγραμμάτων. Η συνεργασία αυτή είναι πάντα δημιουργική. 

Οι φοιτητές/τριες έχουν την ευκαιρία να ασκηθούν σε ένα χώρο που 

συνδυάζει πολλαπλά επιστημονικά πεδία. Αλλά και εμείς έχουμε την ευκαιρία να 

τους βλέπουμε –μέρα με τη μέρα– να δοκιμάζουν τις δυνατότητές τους, να 

αυξάνουν τις γνώσεις τους, να χαρίζουν στο χώρο μας καινοτόμες ιδέες και να 

γίνονται (και μάλιστα με τους καλύτερους οιωνούς) οι αυριανοί μας συνάδελφοι. 

Συχνή είναι η έκπληξη των φοιτητών/τριών όταν μας φέρνουν «τα χαρτιά» 

της Πρακτικής Άσκησης και ενημερώνονται για τις αρμοδιότητες που θα έχουν 

στο Ίδρυμά μας. Ακούν ότι θα δουλέψουν στο Κέντρο Έρευνας Μακεδονικής 

Ιστορίας και Τεκμηρίωσης, ότι θα αποδελτιώσουν έγγραφα από το 1770 έως και 

το 1960, θα τεκμηριώσουν φωτογραφικό υλικό, θα μάθουν τη λειτουργία μιας 

βιβλιοθήκης, τη συντήρηση, ταξινόμηση και φύλαξη αρχειακού υλικού, θα 

χειριστούν ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, θα κάνουν ξεναγήσεις και θα 

εξυπηρετούν Έλληνες και αλλοδαπούς επισκέπτες του Μουσείου, θα συμμετέχουν 

στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και θα εκπαιδευτούν στο 
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σχεδιασμό τους, θα μάθουν τη διαδικασία προβολής ενός πολιτιστικού χώρου 

κ.ά.π. 

 Την αρχική έκπληξη διαδέχεται ένα βλέμμα απορίας, αλλά καθώς περνά ο 

καιρός στη συντριπτική τους πλειονότητα αντιμετωπίζουν με επιτυχία όσες 

προκλήσεις συναντήσουν και υλοποιούν τον εκπαιδευτικό στόχο του Ιδρύματος: η 

θεωρία να οδηγεί στις εποικοδομητικές πρακτικές που συμβάλλουν στην πλήρη 

κατάρτιση του επιστήμονα και τον οδηγούν στον ανταγωνιστικό χώρο της 

εργασίας, όπου κύριο εφόδιό του θα είναι η γνώση, η επαγγελματική εμπειρία, η 

επικοινωνία με τους ανθρώπους και κυρίως το ακαδημαϊκό και κοινωνικό ήθος. 

 Τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία! 

 

 

 

 

Χριστοδούλου Θρασύβουλος 
Δ/ντης στο Φορέα Υποδοχής 
«Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής 
Γιαννιτσών» 
Επόπτης Π.Α. στο Τμήμα Κτηνιατρικής 

 

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Κτηνιατρικής του 

Α.Π.Θ., θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένη προκειμένου οι φοιτητές/τριες να 

γνωρίσουν από κοντά τις ανάγκες των εκτρεφόμενων ζώων, αλλά και την 

καθημερινή φροντίδα που τους παρέχεται. Οι φοιτητές/τριες παρακολουθώντας τις 

καθημερινές εργασίες στις πειραματικές εκτροφές των προβάτων και των 

βοοειδών του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, βασικά επιβεβαιώνουν 

στην πράξη αυτά που μαθαίνουν στις αίθουσες διδασκαλίας. Έτσι, γνωρίζουν από 

κοντά τις διατροφικές ανάγκες των ζώων, μαθαίνουν ότι τα ζώα πρέπει να 

ταΐζονται με ισορροπημένα σιτηρέσια και σύμφωνα με την παραγωγική τους 

κατεύθυνση και την παραγωγική τους ικανότητα, έχουν τη δυνατότητα να 

συμμετάσχουν στις διαδικασίες των αιμοληψιών, των θεραπειών, των 

εμβολιασμών, των αποκερατώσεων, των εξωνυχυσμών, της εφαρμογής των 

σχεδιασμένων συζεύξεων στα ποίμνια των προβάτων, της Τεχνητής 

Σπερματέγχυσης στις αγελάδες, ακόμα και να συμμετάσχουν στην αρμεγή των 

ζώων, εφαρμόζοντας τους αναγκαίους κανόνες υγιεινής. Γνωρίζουν από πολύ 

κοντά τις σταβλικές εγκαταστάσεις και τους διάφορους κτηνοτροφικούς 

εξοπλισμούς που πρέπει να διασφαλίζουν την ευζωία των παραγωγικών ζώων.  

Όλα τα παραπάνω είναι αναγκαία για ένα φοιτητή του Τμήματος 

Κτηνιατρικής και μέλλοντα Κτηνίατρο. Προσωπικά, πιστεύω ότι ο χρόνος που 

διατίθεται για την Πρακτική Άσκηση είναι δυστυχώς πολύ λίγος και θα το Τμήμα 

να επανακαθορίσει το διάστημα που απαιτείται για την Πρακτική Άσκηση των 
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φοιτητών/τριών της. Ο χρόνος της Πρακτικής Άσκησης στο Ινστιτούτο μας είναι 

μόλις ένας μήνας, ενώ θα μπορούσε τουλάχιστον να είχε διπλασιαστεί, έτσι ώστε 

οι ασκούμενοι να αποκομίσουν όσο γίνεται περισσότερα.  

Σε ότι αφορά στην εμπειρία μας με τους ίδιους τους φοιτητές/τριες του 

Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ., παρότι είναι μόλις δευτεροετείς φοιτητές, 

παρουσιάζουν ωριμότητα και ένα καλό επίπεδο γνώσεων, δείχνουν ενδιαφέρον για 

μάθηση και αρκετή διάθεση για να διδαχθούν ακόμα περισσότερα πράγματα. 

Μέχρι σήμερα, όλα τα παιδιά που πέρασαν από το Ινστιτούτο μας, ήταν πάντοτε 

με όλο το προσωπικό πολύ ευγενικά και πρόθυμα να βοηθήσουν σε όλες τις 

καθημερινές εργασίες. Ποτέ δεν δημιούργησαν προβλήματα.  

Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής 

Παραγωγής Γιαννιτσών είναι πάντοτε ανοιχτό στην Πρακτική Άσκηση κάθε 

φοιτητή/τριας που έχει επιλέξει να ασχοληθεί με την επιστήμη της κτηνιατρικής 

και την επιστήμη της ζωικής παραγωγής. 

 

 

 

 

Πηνελόπη Καλαϊτζοπούλου 
Υπεύθυνη Μάρκετινγκ στο Φορέα Υποδοχής 
«Klinikum» 
Επόπτρια Π.Α. στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

 

Η εταιρία Klinikum Π. Καϊκονίδης Ε.Π.Ε., έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 

Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριών σε συνεργασία με το Α.Π.Θ. 

τα τελευταία 5 χρόνια.  

Ερχόμενοι οι φοιτητές/τριες στην εταιρία μας έχουν την ευκαιρία να 

ενταχθούν σε ένα εργασιακό περιβάλλον πλήρως δομημένο με τμήματα 

Οικονομικής Διεύθυνσης, Λογιστήριο, Τμήμα Marketing και Τμήματα 

Πωλήσεων. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι εμείς, οι άνθρωποι στην εταιρία, 

προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ασκούμενους να ενταχθούν όσο το δυνατόν 

καλύτερα σε αυτό το περιβάλλον έχοντας πάντα συναίσθηση ότι το συγκεκριμένο 

Πρόγραμμα είναι – όπως συμβαίνει συνήθως - η πρώτη επαφή που έχουν οι 

φοιτητές με την αγορά εργασίας.  

Η δική τους, λοιπόν, θέληση και προθυμία σε συνδυασμό με τη δική μας 

βοήθεια είναι νομίζω οι βασικοί παράγοντες που συντελούν στην επιτυχημένη 

ολοκλήρωση ενός Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης.   

Όταν αυτά συνδυάζονται και με μία άρτια πανεπιστημιακή κατάρτιση των 

φοιτητών/τριών, τότε τα αποτελέσματα είναι ακόμη πιο σημαντικά και τα οφέλη 

για τον ασκούμενο ακόμη μεγαλύτερα.  
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Οφέλη όμως δεν έχουν μόνο οι ασκούμενοι, αλλά και οι επιχειρήσεις και οι 

εργαζόμενοι σε αυτές, αφού έχουμε καταρχάς μία πολύτιμη βοήθεια σε 

καθήκοντα απλά αλλά και πιο σύνθετα. Μας δίνεται η ευκαιρία να λαμβάνουμε 

νέες ιδέες και κάποιες από αυτές να τις ενσωματώνουμε στη λειτουργία και στη 

φιλοσοφία της επιχείρησής μας. Και φυσικά, να γνωρίζουμε και να αξιολογούμε 

στην πράξη νέα υποψήφια στελέχη για την εταιρία μας.  

Εύχομαι λοιπόν να συνεχιστεί το Πρόγραμμα για πολλές ακόμα περιόδους 

και πάντα με οφέλη για όλες τις πλευρές. Εμείς πάντως στην Klinikum θα είμαστε 

πάντοτε διαθέσιμοι για νέες ιδέες & νέες συνεργασίες. 

 

 

 

 

Ευάγγελος Πεπές 
Θεολόγος Εκπαιδευτικός στο Φορέα Υποδοχής 
«2ο Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης» 
Επόπτης Π.Α. στο Τμήμα  
Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας 

 

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποτελεί μία από τις ουσιαστικότερες και 

αποτελεσματικότερες πρωτοβουλίες του Πανεπιστημίου για το άνοιγμά του στη 

σύγχρονη κοινωνία και τη σύνδεσή του με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας.  

Η Πρακτική Άσκηση είχε άρτια οργάνωση και η διαρκής υποστήριξη από 

την ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής – Χριστιανικής 

Παιδαγωγικής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, με 

Διευθυντή τον Καθηγητή κ. Ηρακλή Ρεράκη, διευκόλυνε την υλοποίησή της και 

εξασφάλισε τις προϋποθέσεις για τη μέγιστη αποτελεσματικότητά της.  

Ως εκπαιδευτικός Θεολόγος του 1ου Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου 

Θεσσαλονίκης (συνεργαζόμενου Φορέα Υποδοχής των φοιτητών/τριών) 

διαπιστώνω ότι το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ποιμαντικής 

και Κοινωνικής Θεολογίας προσφέρει σημαντική βοήθεια και ευκαιρία στους 

φοιτητές/τριες του Τμήματος, προκειμένου να καταρτιστούν στη διδακτική, 

παιδαγωγική και διοικητική λειτουργία του σχολείου κατά την παραμονή και 

άσκησή τους σε αυτό. Ταυτόχρονα τους παρέχεται η δυνατότητα να διδάξουν για 

πρώτη φορά σε πραγματική τάξη. Αισθάνομαι την ανάγκη να υπογραμμίσω μία 

σημαντικότατη πτυχή αυτής της έμπρακτης δράσης των φοιτητών/τριών.  

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί το σημείο συνάντησης των νέων θεωρητικών 

δεδομένων που κομίζουν οι φοιτητές/τριες με τις σύγχρονες ρεαλιστικές 

παιδαγωγικές συνθήκες που εκπροσωπούν οι εκπαιδευτικοί. Οι φοιτητές/τριες, 

στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, έχουν την εξαιρετική 
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ευκαιρία να βιώσουν τη σχολική ζωή και να εφαρμόσουν στη σχολική τάξη όσα 

έχουν διδαχθεί στα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα.  

Η ωφέλεια όμως της Πρακτικής Άσκησης δεν περιορίζεται μόνο στους 

φοιτητές/τριες∙ η Πρακτική Άσκηση προσφέρει ταυτόχρονα τη δυνατότητα στους 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους ως προς τις 

σύγχρονες παιδαγωγικές προτάσεις και προοπτικές στο χώρο της Παιδαγωγικής 

και της Ειδικής Διδακτικής του Μαθήματος των Θρησκευτικών. Επίσης, αποτελεί 

το σημείο συνάντησης και επιστημονικού προβληματισμού ανάμεσα στους εν 

ενεργεία και στους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς για παιδαγωγικά θέματα στο 

χώρο όπου κτυπά η καρδιά της εκπαίδευσης, στο σχολείο. Επιπλέον, προσφέρει 

στους μάχιμους εκπαιδευτικούς τη συγκίνηση της ουσιαστικής συμβολής στην 

ολοκλήρωση της επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης των ασκούμενων 

φοιτητών/τριών μέσω της μετάδοσης της πολύπλευρης και πολυετούς εμπειρίας 

τους.   

Τελικά, η Πρακτική Άσκηση προσφέρει τόσο στους φοιτητές/τριες όσο και 

στους εκπαιδευτικούς πρωτοποριακή αφορμή και αφετηρία για παιδαγωγική και 

διδακτική ανατροφοδότηση. 

 

 

 

 

Ευαγγελία Αποστολούδη 
Υπάλληλος στη Διεύθυνση Προσωπικού στο Φορέα 
Υποδοχής «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» 
Επόπτρια Π.Α. στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 

 

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.», έχει αποτελέσει τη 

βάση για μια περίπτωση εξαιρετικής συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

(Π.Κ.Μ.). Κατά την πενταετία 2010 - 2015 έχουν διενεργήσει την Πρακτική τους 

Άσκηση στην Π.Κ.Μ. περίπου 100 φοιτητές/τριες, οι μισοί εκ των οποίων 

προέρχονταν από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών. 

Βασική αρχή της Π.Κ.Μ., αναφορικά με την Πρακτική Άσκηση 

φοιτητών/τριών, αποτελεί η τοποθέτηση τους σε όσο το δυνατόν καταλληλότερο 

και συναφές αντικείμενο απασχόλησης σε σχέση με το αντικείμενο των σπουδών 

τους.  

Σύμφωνα με αυτή τη λογική τοποθέτησης, οι φοιτητές/τριες του Τμήματος 

Πολιτικών Επιστημών τοποθετούνταν τόσο στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 

και τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού όσο και σε γραφεία 
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Αντιπεριφερειαρχών, αλλά και σε καθαρά διοικητικές θέσεις, όπως η Διεύθυνση 

Διοίκησης. 

Στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης & στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού οι φοιτητές/τριες είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με 

αναπτυξιακά προγράμματα, να υποστηρίξουν ενεργά τη διαχείριση επενδυτικών 

προγραμμάτων συμμετέχοντας στις ενέργειες υλοποίησης και παρακολούθησής 

τους, καθώς και με κάθε είδους ευρωπαϊκά προγράμματα, των οποίων οι 

δραστηριότητες υποστήριξης τους παρείχαν μια σφαιρική γνώση της δράσης ενός 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) στο πλαίσιο ευρωπαϊκών θεσμών. 

Στα γραφεία Αντιπεριφερειαρχών, οι φοιτητές/τριες συμμετείχαν επίσης σε 

διοικητικές δραστηριότητες, οι οποίες τους έφεραν σε επαφή με ευρωπαϊκές 

υποθέσεις και τους δόθηκε η ευκαιρία να συλλέξουν χρήσιμες πληροφορίες για τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη συνεργασία τόσο ευρωπαϊκών φορέων όσο 

και άλλων φορέων κοινωνικής δράσης με έναν Ο.Τ.Α. 

Οι φοιτητές/τριες, που τοποθετήθηκαν στη Διεύθυνση Διοίκησης, 

απασχολήθηκαν σε διοικητικά καθήκοντα, τα οποία αφορούν κάθε υπηρεσία του 

Δημόσιου Τομέα. Συμμετείχαν σε όλα τα στάδια μιας τυπικής διοικητικής 

ενέργειας, από την επεξεργασία εισερχομένων εγγράφων, αιτημάτων, τη σύνταξη 

των απαραίτητων εγγράφων, έως και τη διεκπεραίωσή τους. Για να επιτευχθεί 

αυτό, οι φοιτητές/τριες απασχολούνταν τόσο στο Τμήμα Γραμματείας, ώστε να 

γνωρίσουν τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων, όσο 

και στο Τμήμα Προσωπικού, όπου ήρθαν σε επαφή με θέματα υπηρεσιακής 

κατάστασης υπαλλήλων. Αναλαμβάνοντας τέτοιου είδους εργασίες, οι 

φοιτητές/τριες μπορούσαν να αποκτήσουν μια περισσότερο ολοκληρωμένη γνώση 

για τη λειτουργία του Δημοσίου εν γένει, ξεκινώντας από την ερμηνεία και 

εφαρμογή της νομοθεσίας μέχρι την ορθή διαχείριση υποθέσεων και τους τρόπους 

επικοινωνίας του Δημόσιου Τομέα. 

Η συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών υπήρξε ιδιαιτέρως 

εποικοδομητική, καθώς οι φοιτητές/τριες εκδήλωσαν αυξημένο ενδιαφέρον για 

την εργασία τους και απόλυτη συνέπεια. Κατάφεραν να ανταποκριθούν πλήρως σε 

όλες τις εργασίες που τους ανατέθηκαν και να διευκολύνουν το έργο της 

υπηρεσίας. Πολλοί εκ των φοιτητών/τριών, καθώς εξοικειώνονταν με τα 

αντικείμενα της εργασίας τους, αναλάμβαναν πρωτοβουλίες σχετικά με τη 

διεκπεραίωση υποθέσεων αξιοποιώντας γνώσεις που διέθεταν στον τομέα της 

πληροφορικής. 

Συμπερασματικά, η συνεργασία της ΠΜΚ με το Α.Π.Θ. και ειδικότερα το 

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών υπήρξε επωφελής όχι μόνο για τους φοιτητές/τριες, 

οι οποίοι απόκτησαν χρήσιμες εμπειρίες και γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία 

ενός Ο.Τ.Α., αλλά και για την Π.Κ.Μ., καθώς μέσω της εκπαίδευσής τους αυτοί οι 

φοιτητές προσέφεραν έργο στην υπηρεσία αλλά και ιδέες ώστε να ενισχύσουν την 

αποτελεσματικότητά της. 
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Κοσμάς Πανταζόπουλος 
Αντιπρόεδρος στο Φορέα Υποδοχής «Ανταίος  
Κατασκευαστική Α.Ε.» 
Επόπτης Π.Α. στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 

 

Αυτό που αποτελούσε ανέκαθεν το μεγάλο ζητούμενο ανάμεσα στο 

Πανεπιστήμιο και την παραγωγική διαδικασία εδώ και τόσα χρόνια ήταν η 

απόκτηση εργασιακής  εργοταξιακής εμπειρίας σε Νέους Πολιτικούς 

Μηχανικούς. 

Από τη στιγμή όμως που ξεκίνησε, έστω και δειλά, χρέος μας είναι να 

ενδυναμώσουμε με νέες ιδέες και προτάσεις με σκοπό να γίνει ένα πολύ καλό 

εργαλείο γνώσης και συσσωρευμένης εμπειρίας για Νέους Πολιτικούς 

Μηχανικούς. 

Παράλληλα μέσα από αυτό να γίνει η επάνδρωση των εταιρειών μας με νέα 

άτομα που έχουν όρεξη για δουλειά, γνώση, εμπειρία και προτάσεις καινοτομίας. 

Η κρίση που διέρχεται η χώρα, η οποία για τον Κατασκευαστικό Τομέα έγινε 

Αρμαγεδώνας, αποτελεί  έναυσμα και εφαλτήριο οι εταιρείες να λειτουργήσουν σε 

νέες ανταγωνιστικές βάσεις. 

Το Πανεπιστήμιο ζητάμε να μας βοηθήσει με προτάσεις - ιδέες μέσα από 

τους μαθητευόμενους νέους φοιτητές/τριες με επιστημονικές Νέες Γνώσεις πάνω 

στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού, όπου θεωρώ ότι το πεδίο αυτό είναι 

απεριόριστο. 

Τι προτείνουμε εμείς για βελτίωση της αποδοτικότητας του Προγράμματος, 

και όταν λέμε αποδοτικότητα εννοούμε την απόλυτη σύζευξη Πανεπιστημίου- 

Εργασία, το όνειρο όλων των Μηχανικών και μη για πάνω από τριάντα χρόνια. 

Προτάσεις: 

1)  Οι εργασίες των φοιτητών να γίνονται πάνω σε συγκεκριμένο εργασιακό 

πλάνο. Δηλαδή,  Εργοτάξιο-Διοίκηση Εταιρείας-Οικονομική Διαχείριση Έργων. 

2) Η συνεργασία του επιβλέποντος την εργασία του φοιτητή με τον επικεφαλή 

του έργου ή της εταιρείας να είναι άμεση - κανονική ομαδική δουλειά. Η εταιρεία 

προτείνει τομείς εργασιακούς π.χ. εργοτάξιο ή ανάλυση κόστους έργου ή 

οικονομική διαχείριση έργου και η έδρα καθορίζει το πλάνο στον επιλεγόμενο 

εργασιακό τομέα. 

3) Η παρουσίαση της εργασίας (γνωσιακό αντικείμενο) να γίνεται από το Φοιτητή 

και τον αρμόδιο επιβλέποντα της εταιρείας με τη βοήθεια του επιβλέποντος από 

τη μεριά της σχολής. 

4)  Ο επιβλέπων της εταιρείας πρέπει να αξιολογεί εγγράφως το φοιτητή με 

μοντέλο αξιολόγησης που πρέπει να εφαρμόσει το Τμήμα, αφού έρθει  σε 



150 

 

διαβούλευση με τις εταιρείες, γιατί και οι εταιρείες έχουν να πούνε πολλά, επειδή 

ακριβώς  ζούνε τα έργα. 

5) Ένας Φοιτητής όταν εισέρχεται σε μια τεχνική εταιρεία επιπέδου  Γ, Δ, Ε κλπ 

τάξης πτυχίου πρέπει να ενημερώνεται για το μοντέλο λειτουργίας της, καθώς και 

το αντικείμενο της και με πλάνο σχεδιάγραμμα πάνω στις δομές της. 

6) Ο χρόνος των δύο μηνών είναι  πάρα πολύ μικρός για να πούμε ότι ο Φοιτητής 

μπήκε στο πνεύμα του αντικειμένου και επιπλέον είναι ένα δίμηνο καλοκαιρινό, 

όπου λίγο πολύ οι διακοπές για κάθε φοιτητή είναι μέσα στο μυαλό του με ότι 

αυτό συνεπάγεται. Η πρότασή μου είναι για 6μηνη διάρκεια του Προγράμματος. 

 

 

 

 

Θανάσης Κοντονικολάου 
Γενικός Δ/ντης στο Φορέα Υποδοχής  
«Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας» 
Επόπτης Π.Α. στο Τμήμα Φυσικής 

 

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας ως Φορέας 

Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριών συνεργάζεται τα τελευταία έτη με 

το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. 

Ο Φορέας έχει απορροφήσει τους φοιτητές/τριες στο χώρο του 

Πλανηταρίου με στόχο την εκπαίδευσή τους στα σύγχρονα συστήματα 

Πληροφορικής και οπτικοαουστικών μέσων που διαθέτει η Αίθουσα. Παράλληλα 

οι φοιτητές/τριες έχουν επεξεργαστεί και εργαστεί στη βάση δεδομένων των 

λογισμικών υποστήριξης εικόνας και ήχου, καθώς και των Προγραμμάτων των 

ψηφιακών παραγωγών, που κυρίως αναλύουν και πραγματεύονται θέματα των 

Επιστημών αστροφυσικής και αστρονομίας, ενεργειακού περιβάλλοντος και 

φυσικών επιστημών. 

Οι φοιτητές/τριες έχουν χειριστεί τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό του 

Πλανηταρίου για την πραγματοποίηση των προβολών και συμμετείχαν στη 

λειτουργία του Πλανηταρίου σε επίπεδο υποδοχής επισκεπτών, ελέγχου 

εισιτηρίων, ασφάλειας και υγιεινής του χώρου και γενικότερα στην συνολική και 

εύρυθμη λειτουργία του Φορέα. 

Θεωρούμε πως η ωφελιμότητα της Πρακτικής Άσκησης για το Φορέα είναι 

σημαντική δεδομένου ότι εκπαιδεύει μελλοντικά στελέχη που δυνητικά μπορούν 

να αποτελέσουν εργαζόμενο του Φορέα. Ήδη ένας αριθμός φοιτητών/τριών και 

επαγγελματιών που έκαναν την Πρακτική τους Άσκηση στο Φορέα έχουν ενταχθεί 

στο δυναμικό του Φορέα και απασχολούνται σε συναφείς εργασίες και δράσεις, 

καθώς και στη λειτουργία και χρήση των συστημάτων του Πλανηταρίου. 

Από την  πλευρά τους οι φοιτητές/τριες πιστεύουμε ότι έρχονται σε επαφή 

με την παραγωγική διαδικασία και τη εξοικείωση με σύγχρονα τεχνολογικά 
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συστήματα, προσαρμόζονται και συμμετέχουν σε ένα άριστο εργασιακό 

περιβάλλον και αποκτούν πρακτικές και εξειδικευμένες γνώσεις ως πολύτιμο 

εφόδιο για τη συνέχεια. Πρόσθετα και ίσως το σημαντικότερο είναι ότι 

αντιλαμβάνονται και εκπαιδεύονται στις έννοιες της συνέπειας, της 

υπευθυνότητας και του επαγγελματισμού που θα πρέπει να ακολουθήσουν πιστά 

και μεθοδικά στον εργασιακό τους βίο και στις μελλοντικές επιλογές τους. 

Η επαφή, με τον τρόπο που αναπτύσσεται και εξελίσσεται στο Φορέα, 

ενισχύει τη δημιουργικότητα, την πρωτοβουλία και την ελευθερία της έκφρασης 

και συμβάλει στο καινοτόμο σκέψη και αντίληψη του φοιτητή/τριας, ώστε να 

αποτελέσει υγιές και ενεργό κύτταρο της κοινωνίας και της περιέργειας της 

γνώσης και της ανακάλυψης. 

 

 

 

 

Παρασκευάς Πασχάλης 
Λοχαγός, Δ/ντης Εργαστηρίου στο Φορέα Υποδοχής «873 
Αποθήκη Καυσίμων  (Στρατιωτική Υπηρεσία) 
 Επόπτης Π.Α. στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών 

 

 

Τα τελευταία δύο χρόνια το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Καυσίμων και 

Λιπαντικών της 873 ΑΚ, του οποίου προΐσταμαι, συμμετείχε στο Πρόγραμμα 

Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ως Φορέας Υποδοχής και εγώ συγκεκριμένα ως 

Επόπτης Πρακτικής Άσκησης του Φορέα Υποδοχής. 

Η συμμετοχής μας στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα συνέβαλε σημαντικά στη 

βελτίωση των υπηρεσιών του Εργαστηρίου, στην ανάδειξη του έργου του 

Εργαστηρίου πέραν των ορίων του Ελληνικού Στρατού και στην ταχύτερη 

διεκπεραίωση αναλύσεων ποιοτικού ελέγχου. Συγκεκριμένα, εξαιτίας της 

μειωμένης επάνδρωσης του Εργαστηρίου, συγκριτικά με τον όγκο του κύκλου 

εργασιών του, η ανάγκη σε επιστημονικό δυναμικό είναι δεδομένη. 

Το υψηλό επίπεδο συνεργασίας, η προθυμία και οι γνώσεις των φοιτητών 

που εκτέλεσαν την Πρακτική τους Άσκηση στο Εργαστήριό μας συνέβαλαν 

καθοριστικά στη μείωση του χρόνου έκδοσης αποτελεσμάτων. Επιπλέον, οι 

πρωτοβουλίες τους σε διάφορα θέματα, βοήθησαν στη βελτιστοποίηση 

διαδικασιών και στην ανάδειξη αδύνατων σημείων σε διάφορα επίπεδα 

αναλύσεων. Προσωπικά, είχα την ευκαιρία να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου, μέσω 

της καθημερινής μου επαφής με τους φοιτητές της αναζήτησης απαντήσεων σε 

ποικίλα ερωτήματα που μου τέθηκαν. Παράλληλα μας δόθηκε η δυνατότητα να 

μελετήσουμε μαζί με τους φοιτητές πρότυπες μεθόδους και να προχωρήσουμε σε 

σύνταξη οδηγιών εργασίας επί των μεθόδων αυτών. 
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Η χρονική διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι περιορισμένη καθόσον 

στο Πρόγραμμα των δύο μηνών ο φοιτητής δεν προλαβαίνει να εμπεδώσει τον 

όγκο πληροφοριών που του παρέχονται και να αναπτύξει τις πραγματικές του 

δεξιότητες. Είναι, ωστόσο, μια καλής τάξης ευκαιρία για να αποκτήσει μια πρώτη 

εργασιακή εμπειρία στον τομέα των αναλύσεων ποιοτικού ελέγχου. 

Με την ελπίδα ότι έχουμε συνεισφέρει και εμείς στο ποσοστό που μας 

αναλογεί στην εκπαίδευση των φοιτητών, ευχόμαστε η καλή συνεργασία μας με 

το Α.Π.Θ. να συνεχισθεί και στο μέλλον. 

 

 

 

 

Βασίλης Καλαμπαλίκης  
Υπεύθυνος στο Φορέα Υποδοχής  
«ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ» 
Επόπτης Π.Α. στο Τμήμα Ψυχολογίας 

 

Η μακρόχρονη συνεργασία του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου με το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ χαρακτηρίζεται από εξαιρετική 

επικοινωνία και επαφή τόσο μεταξύ των εργαζομένων  όσο και σε σχέση  με τους 

φοιτητές/τριες, που συμμετείχαν στις δράσεις των μονάδων μας, μέσω της 

Πρακτικής Άσκησης. 

Για μας μόνο οφέλη προκύπτουν από αυτή την συνεργασία. Από τη μία 

πλευρά, η εξωστρέφεια της ΙΘΑΚΗΣ και η ανάπτυξη πολύτιμης συνεργασίας  για 

λόγους κυρίως εκπαιδευτικούς με ένα οργανισμό με τεράστιο κύρος στην 

ελληνική κοινωνία. Από την άλλη πλευρά, μέσω της εμπλοκής των 

φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου στις δραστηριότητες της ΙΘΑΚΗΣ,  

ευελπιστούμε να μεταδίδεται ευρέως τόσο η πληροφορία για τον τρόπο 

λειτουργίας των θεραπευτικών προγραμμάτων όσο και το μήνυμα  ότι η εξάρτηση 

θεραπεύεται. 

Οι φοιτητές/τριες εκτιμώ ότι έχουν μια σπουδαία ευκαιρία πέραν των 

επιστημονικών γνώσεων, να  γνωρίσουν βιωματικά  όλα τα στάδια και τις φάσεις 

ενός θεραπευτικού προγράμματος. Κυρίως έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν  

τόσο επαγγελματίες στον χώρο της εξάρτησης, που θα τους εμπνεύσουν λιγότερο 

ή περισσότερο, όσο και εξυπηρετούμενους, μέλη, συνάνθρωποι μας που 

προσπαθούν να αλλάξουν την ζωή τους και που το παράδειγμα τους είναι 

μοναδική πηγή έμπνευσης, που ξεπερνά τα  όρια της τυπικής εκπαίδευσης. 

Θέλω να τονίσω ότι όλα τα παραπάνω διαδραματίζονται με την σπουδαία 

παρουσία και καθοδήγηση  των συναδέλφων  και των  εξυπηρετουμένων  στην 

θεραπευτική κοινότητα, το συμβουλευτικό κέντρο, τη μονάδα οικογενειακής 

υποστήριξης, τη μονάδα κοινωνικής επανένταξη, την τηλεφωνική γραμμή 

ψυχολογικής υποστήριξης και το πρόγραμμα εφήβων ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ. 
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Τέλος, ευχαριστούμε θερμά τόσο τους φοιτητές/τριες, που όλα αυτά τα 

χρόνια μας μεταδίδουν αθόρυβα και τόσο ουσιαστικά τον ενθουσιασμό και την 

φιλομάθεια να προχωρά κανείς στην ζωή του, όσο και τους Καθηγητές και το 

Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. για την άψογη συνεργασία. 
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Στατιστικά στοιχεία από τις αξιολογήσεις των συνεργαζόμενων  

Φορέων Υποδοχής 

 

Κατά τη διάρκεια των ετών 2010 - 2015, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση 

από τους συνεργαζόμενους Φορείς Υποδοχής. Οι αξιολογήσεις αυτές στοχεύουν 

στη μέτρηση της ικανοποίησης των συνεργαζόμενων Φορέων Υποδοχής από το 

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, αλλά και στη βελτίωση του θεσμού της 

Πρακτικής Άσκησης. 

 

Όσον αφορά την ικανοποίηση των προσδοκιών των Φορέων Υποδοχής 

από την Πρακτική Άσκηση, σχεδόν το σύνολο των συνεργαζόμενων Φορέων 

Υποδοχής (97%) δήλωσαν ικανοποιημένοι. (Σχήμα 14) 

 

 

 

 
 

Σχήμα 14: Απαντήσεις εποπτών Φορέων Υποδοχής στην ερώτηση:  

«Ανταποκρίθηκε η Πρακτική Άσκηση, έτσι όπως πραγματοποιήθηκε,  

στις προσδοκίες της υπηρεσίας/οργανισμού/επιχείρησης;» 
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Όταν ζητήθηκε από τους Φορείς Υποδοχής να αξιολογήσουν την 

υποστήριξη που είχαν από το συνεργαζόμενο Τμήμα κατά τη διάρκεια της 

Πρακτικής Άσκησης, το 93,78% δήλωσε ότι η υποστήριξη ήταν από 

ικανοποιητική έως άριστη, με ένα ποσοστό της τάξεως του 6% να δηλώνει ότι 

αντιμετώπισαν μέτρια υποστήριξη από το Τμήμα. (Σχήμα 15) 

 

 
 

Σχήμα 15: Απαντήσεις εποπτών Φορέων Υποδοχής στην ερώτηση:  

«Πώς αξιολογείτε την υποστήριξη που είχατε ως υπηρεσία/οργανισμός/επιχείρηση 

από το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για την υλοποίησή του;» 

 
 

 

Από την ερώτηση που αφορούσε την αξιολόγηση της διάρκειας της 

Πρακτικής Άσκησης, φαίνεται ότι περίπου οι μισοί Φορείς Υποδοχής θεώρησαν 

τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης μικρή (53%).  (Σχήμα 16) 

 

 

 

Μάλιστα, περίπου το 50% των συνεργαζόμενων Φορέων Υποδοχής, θα 

προτιμούσαν η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης να είναι εξάμηνη, έτσι ώστε 

να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν περισσότερες γνώσεις στους 

ασκούμενους φοιτητές/τριες. (Σχήμα 17). Συγκρινόμενο με το αντίστοιχο 

ποσοστό των ασκούμενων φοιτητών/τριών (50%, Σχήμα 10), φαίνεται ότι η 

προτεινόμενη αύξηση της διάρκειας της Πρακτικής Άσκησης σε εξάμηνη είναι 

κοινή απαίτηση και κάτι που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.  
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Σχήμα 16: Απαντήσεις εποπτών Φορέων Υποδοχής στην ερώτηση:  

«Θεωρείτε επαρκή τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών  

για τη γνωριμία του μελλοντικού τους επαγγελματικού χώρου και  

την απόκτηση χρήσιμων εμπειριών και γνώσεων;» 

 
 

 
 

Σχήμα 17: Απαντήσεις εποπτών Φορέων Υποδοχής στην ερώτηση:  

«Τι προτείνετε για τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης;» 

 
 



158 

 

Παρότι, οι Φορείς Υποδοχής θεωρούν την Πρακτική Άσκηση πολύ χρήσιμη, 

τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους φοιτητές, ένα πολύ μικρό ποσοστό των 

συναργαζόμενων Φορέων Υποδοχής (11,43%) δήλωσε ότι θα μπορούσε να 

αναλάβει οικονομικά την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών (Σχήμα 18). 

Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η περίοδος 2010 - 2015, ήταν μία πολύ δύσκολη 

οικονομικά περίοδος για τη χώρα, γεγονός που αντανακλά το προαναφερόμενο 

χαμηλό ποσοστό. Εδώ, θα πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν Τμήματα, όπως το 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, στο οποίο, πριν την έναρξη της κρίσης, οι 

προτάσεις για πρόσληψη των ασκηθέντων από το Φορέα Υποδοχής, στον οποίο 

πραγματοποίησαν την Πρακτική τους Άσκησης, άγγιζε το 28%, ενώ κατά τη 

διάρκεια της κρίσης, το ποσοστό αυτό αγγίζει περίπου το 15%. 

 
 
 
 
 

 
 

Σχήμα 18: Απαντήσεις εποπτών Φορέων Υποδοχής στην ερώτηση:  

«Θεωρείτε ότι η επιχείρησή σας θα μπορούσε στο μέλλον να καλύψει  

την αμοιβή και την ασφάλιση έναντι ατυχήματος των ασκουμένων;» 
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Εκτός από την αξιολόγηση του Προγράμματος και της Πρακτικής Άσκησης 

συνολικά, οι Φορείς Υποδοχής αξιολόγησαν και τους ασκούμενους 

φοιτητές/τριες, αναφορικά με την παρουσία/συμπεριφορά, τη συνέπεια, την 

εργατικότητα, την απόδοση και τη θεωρητική γνώση (Σχήματα 19, 20, 21, 22, 23 

αντίστοιχα). Φαίνεται ότι οι Φορείς Υποδοχής έμειναν πολύ ικανοποιημένοι από 

τους ασκηθέντες φοιτητές/τριες, γεγονός που αντανακλάται στα υψηλά 

ποσοστά.  

 

 

 

 

           

 
 

Σχήμα 19: Απαντήσεις εποπτών Φορέων Υποδοχής στην ερώτηση:  

«Πως αξιολογείτε τον/την ασκούμενο/η φοιτητή/τρια ως προς την  

παρουσία/συμπεριφορά του στο Φορέα Υποδοχής;» 
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Σχήμα 20: Απαντήσεις εποπτών Φορέων Υποδοχής στην ερώτηση: 

 «Πως αξιολογείτε τον/την ασκούμενο/η φοιτητή/τρια ως προς  

τη συνέπεια του στο Φορέα Υποδοχής;» 
 
 

 
 

Σχήμα 21: Απαντήσεις εποπτών Φορέων Υποδοχής στην ερώτηση:  

«Πως αξιολογείτε τον/την ασκούμενο/η φοιτητή/τρια ως προς  

την εργατικότητά του στο Φορέα Υποδοχής;» 
 

 

 

Εργατικότητα 
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Σχήμα 22: Απαντήσεις εποπτών Φορέων Υποδοχής στην ερώτηση:  

«Πως αξιολογείτε τον/την ασκούμενο/η φοιτητή/τρια ως προς  

την απόδοσή του στο Φορέα Υποδοχής;» 

 

 

 
 

Σχήμα 23: Απαντήσεις εποπτών Φορέων Υποδοχής στην ερώτηση:  

«Πως αξιολογείτε τον/την ασκούμενο/η φοιτητή/τρια ως προς  

τη θεωρητική του γνώση;» 
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Πρωτόκολλα Συνεργασίας Α.Π.Θ. 

 

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης οποιουδήποτε φοιτητή/τριας, ο 

Φορέας Υποδοχής υπογράφει Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το αντίστοιχο Τμήμα, 

το οποίο αποτελεί ουσιαστικά τη σύμβαση για τον κάθε φοιτητή/τριας, που 

απασχολείται στο συγκεκριμένο Φορέα Υποδοχής. 

 

Στο πλαίσιο καινοτόμων δράσεων, κατά τη διάρκεια του έτους 2014, 

Τμήματα του Α.Π.Θ. υπέγραψαν Αναλυτικά Πρωτόκολλα Συνεργασίας. 

Συγκεκριμένα, το Τμήμα Γεωλογίας υπέγραψε Αναλυτικά Πρωτόκολλα 

Συνεργασίας με τους Φορείς Υποδοχής «Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου» και «Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου 

Ανάπτυξης», τα Τμήματα Γεωλογίας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 

Υπολογιστών, Χημείας, Χημικών Μηχανικών υπέγραψαν Αναλυτικό 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Φορέα Υποδοχής « Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ», και 

τα Τμήματα Γεωπονίας, Κτηνιατρικής και Χημικών Μηχανικών υπέγραψαν 

Αναλυτικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Φορέα Υποδοχής «Γ’ Κτηνιατρικό 

Νοσοκομείο». 

 

Τα Αναλυτικά Πρωτόκολλα Συνεργασίας, εκτός από την καταγραφή των 

υποχρεώσεων όλων των εμπλεκομένων στο Πρόγραμμα, περιλαμβάνουν την 

περιγραφή των αντικειμένων και των εργασιών πάνω στα οποία θα απασχοληθεί ο 

κάθε φοιτητής, κατά τη διάρκεια της Πρακτικής του Άσκησης. Στοχεύουν 

ουσιαστικά στην ποιοτική βελτίωση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. 

 

Κατά τη διάρκεια της 4ης Απολογιστικής Εκδήλωσης του Γραφείου 

Πρακτικής Άσκησης (26/2/2015), υπογράφτηκαν Πρωτόκολλα Συνεργασίας 

μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και των Φορέων 

Υποδοχής «Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ» και «Γ’ Κτηνιατρικό Νοσοκομείο». Οι 

Φορείς αυτοί ασκούν φοιτητές/τριες για Πρακτική Άσκηση από αρκετά Τμήματα 

του Α.Π.Θ. Στόχος της ενέργειας αυτής, ήταν η ισχυροποίηση του δεσμού μεταξύ 

των Φορέων Υποδοχής και του Πανεπιστημίου, και η από κοινού δέσμευση για 

προσπάθεια βελτίωσης του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης. Τα Πρωτόκολλα 

Συνεργασίας υπέγραψαν: από την πλευρά του Α.Π.Θ., ο Πρύτανης, Καθ. 

Περικλής Μήτκας, ενώ από την πλευρά των Φορέων Υποδοχής, ο κος Σωκράτης 

Μπαλτζής (Γενικός Διευθυντής Τομέα Ελλάδος στο Φορέα Υποδοχής «Α.Ε. 

ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ»)  και ο Κωνσταντίνος Τερψίδης (Γενικός Αρχικτηνίατρος, 

Διευθυντής στο Φορέα Υποδοχής «Γ’ Κτηνιατρικό Νοσοκομείο»). 

 

 

 



164 

 

 

 

 

Σωκράτης Μπαλτζής 
Γενικός Διευθυντής Τομέα Ελλάδος 
 Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ 
 

 

Επισφραγίζοντας τη στενή και μακροχρόνια σχέση στον τομέα κατάρτισης 

προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ ήταν η πρώτη 

επιχείρηση που υπέγραψε το 2015 «Γενικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας» με το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Το συγκεκριμένο 

Πρωτόκολλο προβλέπει την απασχόληση φοιτητών και φοιτητριών από πέντε 

Τμήματα του Α.Π.Θ. (Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 

Χημικών Μηχανικών, Χημικών και Γεωλόγων) στον τομέα ειδίκευσης τους, στο 

εργοστάσιο του Τιτάνα στη Νέα Ευκαρπία.  

Ειδικά, την τελευταία πενταετία (2010-2015), η συνέργεια αυτή 

μεταφράζεται σε περισσότερες από 80.000 ώρες  θεωρητικής εκπαίδευσης και on 

the job training μέσα από ένα ιδιαίτερα δομημένο πρόγραμμα, που σχεδιάστηκε 

από στελέχη του Τιτάνα με βαθιά τεχνική γνώση και εγκρίθηκε από το Α.Π.Θ., με 

σκοπό να προσφέρουμε επιπρόσθετα εφόδια που γεφυρώνουν τη θεωρητική 

κατάρτιση με την πρακτική εφαρμογή. Επιπλέον, οι ασκούμενοι εκπαιδεύονται σε 

θέματα υγείας & ασφάλειας και περιβάλλοντος, ενώ στο τέλος του Προγράμματος 

εκπονούν σύντομο ερευνητικό έργο ή πρακτική εργασία που παρουσιάζεται στους 

μηχανικούς του εργοστασίου. 

Η συνεργασία αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της διαχρονικής 

δέσμευσης του Τιτάνα για προσφορά αρωγής σε νέους ανθρώπους προκειμένου -

μέσω της Πρακτικής Άσκησης - να αποκτήσουν περαιτέρω γνώσεις, τεχνική 

εμπειρία και προϋπηρεσία, καλλιεργώντας ταυτόχρονα τις δεξιότητές τους, ώστε 

να έχουν περισσότερα εφόδια για τη μελλοντική επαγγελματική αποκατάστασή 

τους. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης για την επιτυχημένη συνεργασία και να εκφράσουμε την ευχή 

σύντομα να δούμε στην πράξη, στην επιτυχημένη σταδιοδρομία των στελεχών του 

αύριο, το θετικό αντίκτυπο του Προγράμματος. 
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Κων/νος Τερψίδης 
Γενικός Αρχικτηνίατρος, Δ/ντης 
 Γ’ Κτηνιατρικό Νοσοκομείο 
 

 

Το Γ΄ Κτηνιατρικό Νοσοκομείο (Γ΄ ΚΝΟ) στελεχώνεται από Αξιωματικούς 

Κτηνιάτρους, κάτοχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων και με άλλο 

στρατιωτικό προσωπικό διαφόρων τεχνικών ειδικοτήτων. Αποστολή του είναι η 

αναπαραγωγή, εκπαίδευση και νοσηλεία στρατιωτικά εργαζόμενων σκύλων, ο 

υγειονομικός και ποιοτικός έλεγχος τροφίμων, υδάτων και ποτών και η εφαρμογή 

προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής, υγιεινής του περιβάλλοντος και η μελέτη 

ζωοανθρωπονόσων. 

Από το 2005, το Γ΄ ΚΝΟ σε συντονισμό με τους υπεύθυνους Καθηγητές και 

το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Α.Π.Θ., παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής 

Άσκησης σε αντικείμενα αναπαραγωγής και εκτροφής σκύλων εργασίας, καθώς 

και εργαστηριακών αναλύσεων για τον υγειονομικό και ποιοτικό έλεγχο τροφίμων 

και νερών. Φοιτητές/τριες των Τμημάτων Κτηνιατρικής, Γεωπονίας και  Χημικών 

Μηχανικών ασκούνται σε σύγχρονα αντικείμενα με την επίβλεψη και καθοδήγηση 

εξειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού. Οι φοιτητές/τριες 

ανταποκρίνονται επιδεικνύοντας κέφι και ζήλο κατά την άσκησή τους, γεγονός 

που καταγράφουν οι ίδιοι στις εκθέσεις τους, μέσω των οποίων και εμείς 

αξιολογούμαστε και βελτιώνουμε τις δυνατότητές μας. Κατά το διάστημα 2010-

2015 ασκήθηκαν συνολικά 110 φοιτητές/τριες. 

Στις 26 Φεβρουαρίου 2015, ο Πρύτανης του Α.Π.Θ. και ο Διευθυντής του 

Γ΄ ΚΝΟ συνυπέγραψαν Γενικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας, σύμφωνα με το οποίο 

οι φοιτητές/τριες θα εκτελούν την Πρακτική τους Άσκηση στο Γ΄ΚΝΟ. Με την 

εφαρμογή του Πρωτοκόλλου, αναδεικνύεται ο συντονιστικός ρόλος του Γραφείου 

Πρακτικής Άσκησης, τα Τμήματα γνωρίζουν τις δυνατότητες των Φορέων 

Υποδοχής και τα βασικά γνωστικά αντικείμενα της παρεχόμενης Πρακτικής 

Άσκησης, ενώ καθορίζονται με συντομία και σαφήνεια οι αμοιβαίες υποχρεώσεις 

μεταξύ των Φορέων και των Τμημάτων, έτσι ώστε οι φοιτητές/τριες να γνωρίζουν 

καλύτερα και τελικά να επιλέγουν ασφαλέστερα το Πρόγραμμα της Πρακτικής 

τους Άσκησης. 
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Βραβεύσεις Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. 

Κατά τη διάρκεια των ετών 2010 - 2015, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

Α.Π.Θ., στο πλαίσιο των Ετήσιων Απολογιστικών του Εκδηλώσεων, βράβευσε 

ασκηθέντες φοιτητές/τριες και επόπτες Φορέων Υποδοχής, οι οποίοι είχαν 

πραγματοποιήσει την καλύτερη Πρακτική Άσκηση το προηγούμενο έτος. Σε 

κάθε Απολογιστική Εκδήλωση βραβεύθηκαν ένας φοιτητής/τρια και ένας 

επόπτης Φορέων Υποδοχής από κάθε Τμήμα. Η επιλογή των βραβευθέντων 

πραγματοποιήθηκε από τους Επιστημονικά Υπεύθυνους Πρακτικής Άσκησης 

των Τμημάτων. Παρακάτω αναφέρονται τα ονόματα των βραβευθέντων 

φοιτητών/τριών και εποπτών Φορέων Υποδοχής ανά έτος. 

1η Απολογιστική Εκδήλωση Α.Π.Θ. (29/3/2012) 

Τμήμα 
Ασκούμενος 

Φοιτητής/τρια 

Επόπτης Φορέα 

Υποδοχής / Φορέας 

Υποδοχής 

Αγγλικής Γλώσσας  

& Φιλολογίας 
- - 

Αγρονόμων & 

Τοπογράφων Μηχανικών 
Βασίλειος Γκοργκόλης 

Φώτιος Μυριανίδης / 

Τεχνικό Γραφείο 

«Μυριανίδης Φώτιος» 

Βιολογίας - - 

Γαλλικής Γλώσσας  

& Φιλολογίας 
Ελένη Κογκιτσίδου 

Εύα Φραντζή / 

Πειραματικό Γυμνάσιο 

Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας 

Γερμανικής Γλώσσας  

& Φιλολογίας 

Παναγιώτης 

Λυμπερακάκης 

Ralph Kessel / Ινστιτούτο 

Γκαίτε Θεσσαλονίκης 

Γεωλογίας 
Μαρία Κότση & 

Γεώργιος Χαραλαμπάκης 

Νικόλαος Βεράνης / 

ΙΓΜΕ Θεσσαλονίκης 

 

Γεωπονίας 
Γεωργία Αγαθαγγελίδου - 
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Δασολογίας & Φυσικού 

Περιβάλλοντος 

Σοφία Αναστασίου & 

Ελένη Βερεντζιώτη  

Νικόλαος Γούναρης / 

Τεχνοομοιόσταση Ο.Ε. 

Δημοσιογραφίας & 

Μ.Μ.Ε. 
- - 

Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών & 

Μηχανικών Υπολογιστών 

Όλγα Ντένα 
Δημήτρης Κεραμίδας / 

ΕΡΤ 3 

Θεολογίας Βασιλική Ρούσκα 

Αρχιμανδρίτης π. 

Αθηναγόρας Λουκατάρης 

/ Κέντρο Προστασίας 

Ανηλίκων «Φάρος του 

Κόσμου» 

Ιστορίας & Αρχαιολογίας Αναστασία Σαλαμπάση 

Βασιλική Μισαηλίδου - 

Δεσποτίδου / 

Αρχαιολογικό Ινστιτούτο 

Μακεδονικών & 

Θρακικών Σπουδών 

Κτηνιατρικής Αντώνης Μοναστηρίδης 

Ευστράτιος Σουγλής / 

Αμερικάνικη Γεωργική 

Σχολή  

Μηχανικών Χωροταξίας 

& Ανάπτυξης 
Ευγενία Κακογιάννου 

Επαμεινώνδας 

Κρεμμύδας / Οργανισμός 

Ρυθμιστικού Σχεδίου & 

Προστασίας 

Περιβάλλοντος Αθήνας 

 

Μηχανολόγων 

Μηχανικών 

 

Βίκτωρ Καραμαύρος 

Αθανάσιος 

Μαυροματίδης / Kleeman 

Hellas  
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Οικονομικών Επιστημών Κατερίνα Τουλουμενίδου 
Λίνα Τσίρκου / Ιανός 

Α.Ε. 

Ποιμαντικής & 

Κοινωνικής Θεολογίας 
Σοφία Πακλατζόγλου 

Σωτηρία Ζωγράφου / 27
ο
 

ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 

Πολιτικών Επιστημών Μαρίνα Ματζαράκη 
Θωμαή Γεωργακαράκου / 

Δήμος Θεσσαλονίκης 

Πολιτικών Μηχανικών Μαρία Ματιάκη 
Απόστολος Μπιζάκης / 

Tredit S.A. 

Φυσικής - - 

Χημείας Δημήτριος Πουλχαρίδης 

Πετρούλα Ταραντίλη / 

Γενικό Χημείο του 

Κράτους - Β’ Χημική 

Υπηρεσία Θεσσαλονίκης 

Χημικών Μηχανικών - - 

Ψυχολογίας - - 
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2η Απολογιστική Εκδήλωση Α.Π.Θ. (14/2/2013) 

Τμήμα 
Ασκούμενος 

Φοιτητής/τρια 

Επόπτης Φορέα 

Υποδοχής / Φορέας 

Υποδοχής 

Αγγλικής Γλώσσας & 

Φιλολογίας 

Παρασκευή 

Μαρκοπούλου 
- 

Αγρονόμων & 

Τοπογράφων Μηχανικών 
Πέτρος Σκουλαρικίτης 

Κων/νος Χατζίκος / 

Χατζίκος Β. Κων/νος 

Βιολογίας - - 

Γαλλικής Γλώσσας & 

Φιλολογίας 

Μαρία - Ζαφειρώ 

Τσιούλη 

Αναστασία 

Εμμανουηλίδου / 11
ο
 

Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης 

Γερμανικής Γλώσσας & 

Φιλολογίας 
Γεώργιος Λυκάκης 

Πετρούλα Διονυσίου / 

2
ο
&3

ο
 Δημ. Σχολείο 

Ελευθέριου - Κορδελιού 

Γεωλογίας Ίβης Κεραμά 

Γεώργιος Παπαδόπουλος 

/ Οργανισμός 

Αντισεισμικού 

Σχεδιασμού & 

Προστασίας 

Γεωπονίας Νικόλαος Σέμος - 

Δασολογίας & Φυσικού 

Περιβάλλοντος 
Βασίλειος Φιλίππου Υλωρική Ε.Ε. 

Δημοσιογραφίας & 

Μ.Μ.Ε. 
- - 

Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών & 

Μηχανικών Υπολογιστών 

Χαράλαμπος Στάθης 

 

Κοσμάς Ουρούλης / 

Ουρούλης Κ. & Σία Ε.Ε. 
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Θεολογίας Δημήτριος Δαβόρας 

Σμαράγδα Φαρίδου / 2
ο
 

Πειραματικό Γυμνάσιο 

Θεσσαλονίκης 

Ιστορίας & Αρχαιολογίας Αλέξανδρος Ηλιόπουλος 

Ελένη Χαϊδά / Ίδρυμα 

Μελετών Χερσονήσου 

του Αίμου 

Κτηνιατρικής Κωνσταντία Ντελή 
Κων/νος Τερψίδης / Γ’ 

ΚΝΟ 

Μηχανικών Χωροταξίας 

& Ανάπτυξης 
Philipp Zharov 

Ευάγγελος Μητσάκης / 

ΕΚΕΤΑ 

Μηχανολόγων 

Μηχανικών 
Δήμητρα Μαλέκα Beta Cae Systems 

Οικονομικών Επιστημών Κωνσταντίνα Ιωαννίδου 
Δημήτρης Αναστασίου / 

Dias Financial 

Ποιμαντικής & 

Κοινωνικής Θεολογίας 
Ουρανία Λυμπεροπούλου 

Μαρία Βρέττα / 2
ο
 ΓΕΛ 

Συκεών 

Πολιτικών Επιστημών 
Βασιλική 

Γιαννακοπούλου 

Μαριάννα Ριζοπούλου  / 

Δήμος Καλαμαριάς 

Πολιτικών Μηχανικών 
Νικόλαος - Θεράπων 

Μακρυγιάννης 

Χρήστος Περτσεμλίδης / 

Υδροφίλη Α.Ε. 

Φυσικής - 

Άννα Μακρίδου / 

Αντικαρκινικό 

Νοσοκομείο Θεαγένειο 

Χημείας Νικόλαος Τσάπανος 

Νέστορας Τσιρλιγκάννης 

/ Ινστιτούτο 

Πολιτιστικών & 

Εκπαιδευτικών 

Τεχνολογιών Ξάνθης 
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Χημικών Μηχανικών Αλέξανδρος Νάκας 
Σωκράτης Φάμελλος / 

Ανατολική Α.Ε. 

Ψυχολογίας - - 
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3η Απολογιστική Εκδήλωση Α.Π.Θ. (18/2/2014) 

Τμήμα 
Ασκούμενος 

Φοιτητής/τρια 

Επόπτης Φορέα 

Υποδοχής / Φορέας 

Υποδοχής 

Αγγλικής Γλώσσας & 

Φιλολογίας 

Μαρία - Λυδία 

Καρασαββίδη 

Πέτρος Ζαγκλιβερινός / 

ΓΕΛ Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης 

Αγρονόμων & 

Τοπογράφων Μηχανικών 
Κωνσταντίνα Μαγγίνα 

Αγάπη Ξιφλίδου / 

Vecostate Α.Ε. 

Βιολογίας - - 

Γαλλικής Γλώσσας & 

Φιλολογίας 
Βασιλική Μιδούχα 

Μαρία Καμιλιέρη / 

Ελληνογαλλική Σχολή 

Καλαμαρί 

Γερμανικής Γλώσσας & 

Φιλολογίας 
Καλλιόπη Βασιλειάδου 

Μαρία Χατζηγιώση / 

Πρότυπο Πειραματικό 

Γυμνάσιο ΠΑΜΑΚ 

Γεωλογίας Άγγελος Χρήστου Θωμάς Σπάχος / ΕΥΑΘ 

Γεωπονίας Ευαγγελία Αυγέρη 
Βασίλειος Παράσχος / Γ’ 

ΚΝΟ 

Δασολογίας & Φυσικού 

Περιβάλλοντος 
Ματθαίος Στεργιούλης 

Κων/νος Γουσιανόπουλος 

/ Ελληνικά Έργα Α.Ε. - 

Κ. Γουσιανόπουλος & 

Σία Ο.Ε. 

Δημοσιογραφίας & 

Μ.Μ.Ε. 

Αργύριος 

Εμμανουλούδης 

Κωνσταντίνα Αντωνάκου 

/ Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου 

Θεσσαλονίκης 
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Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών & 

Μηχανικών Υπολογιστών 

Αθανασία Σαπουντζή 
Παναγιώτης Ροδινός / 

Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ 

Θεολογίας Αναστασία Κοπάνα 
Θεόδωρος Εκκλησίαρχος 

/ Χαρίσειο Γηροκομείο 

Ιστορίας & Αρχαιολογίας Στυλιανή Μανικάτη 

Ευθυμία Ντάφου / 

Αρχαιολογικό Ινστιτούτο 

Μακεδονικών & 

Θρακικών Σπουδών 

Κτηνιατρικής Ανδριάνα Χριστοπούλου 
Δημήτριος Βαλουμάς / 

Κρετα Φαρμ Α.Ε. 

Μηχανικών Χωροταξίας 

& Ανάπτυξης 
Ευανθία Εμμανουηλίδη 

Ελένη Παπαδογεωργάκη 

/ Δήμος Χανίων 

Μηχανολόγων 

Μηχανικών 
Δήμητρα Γκιπατίδου 

Ανάργυρος 

Παπαδόπουλος / Beta 

Cae Systems 

Οικονομικών Επιστημών Μαρία Ζίροβα 
Παναγιώτης 

Καρβουνίδης / Perideo 

Ποιμαντικής & 

Κοινωνικής Θεολογίας 
Αικατερίνη Παραβέλη 

Αλεξάνδρα Λιούκρα / 

ΓΕΛ Νεάπολης 

Πολιτικών Επιστημών 
Αμαλία - Μιχαέλα 

Σωτηροπούλου 

Ρένα Χρυσοπούλου / 

Δήμος Πυλαία Χορτιάτη 

Πολιτικών Μηχανικών Σταύρος Τσερανίδης 

Αγγελική Σαβίνα 

Σταυρούλη / Δήμος 

Κορδελιού Ευόσμου 

Φυσικής Ελένη Μπάντα 

ΕΜΥ - Περιφερειακό 

Μετεωρολογικό Κέντρο 

Μακεδονίας 
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Χημείας Αικατερίνη Παντέλη 
Ιωάννης Καϊδατζής / 

Agrolab S.A. 

Χημικών Μηχανικών 
Ευαγγελία - Παναγιώτα 

Ρουμπέα 

Νικόλαος Πιστοφίδης / 

Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ 

Ψυχολογίας - - 
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4η Απολογιστική Εκδήλωση Α.Π.Θ. (26/2/2014) 

Τμήμα 
Ασκούμενος 

Φοιτητής/τρια 

Επόπτης Φορέα 

Υποδοχής / Φορέας 

Υποδοχής 

Αγγλικής Γλώσσας & 

Φιλολογίας 
Ευάγγελος Πάρτος 

Βαρβάρα Κουταλακίδου / 

3
ο
 Πρότυπο Δημοτικό 

Σχολείο Ευόσμου 

Αγρονόμων & 

Τοπογράφων Μηχανικών 
Μαρία Τολίκα 

Αντώνιος Χατζηγιάννης / 

Χατζηγιάννης Αντώνιος 

Βιολογίας - 

Αντικαρκινικό Θεαγένειο 

Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης 

Γαλλικής Γλώσσας & 

Φιλολογίας 
Αθανάσιος Πουρσαλίδης 

Μαριάννα Λεονάρδου / 

1
ο
 Γυμνάσιο Νεάπολης 

Γερμανικής Γλώσσας & 

Φιλολογίας 
Ιωάννα Κολομπρατσίδου 

Φωτεινή Καραγκιαούρη / 

2
ο
 Πρότυπο Πειραματικό 

Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης 

Γεωλογίας Ιωάννης Γρένδας 

Νικόλαος Ζούρος / 

Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας Απολιθωμένο 

Δάσος Λέσβου 

Γεωπονίας Αναστάσιος Αρνίδης 

 

Agrolab S.A. 

 

Δασολογίας & Φυσικού 

Περιβάλλοντος 
Μαρία Καραμούζα 

Κυριάκος Σκόρδας / 

Κυνηγετική Ομοσπονδία 

Μακεδονίας Θράκης 

Δημοσιογραφίας & 

Μ.Μ.Ε. 
Δήμητρα Μπαντή 

Χρήστος Καψάλης / 

IServices 



                                                                                       

177 
 

Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών & 

Μηχανικών Υπολογιστών 

Γρηγόριος - Κυριάκος 

Δεληπέϊ 

Μιχαήλ Ζεγλίνας / 

Εγνατία Οδός Α.Ε.  

Θεολογίας Χριστίνα Ταμπούρη 

Πρωτοπρεσβύτερος π. 

Ελευθέριος 

Κουτσαυτάκης / Ιερός 

Ναός Αγίου Γεωργίου 

Νεάπολης 

Ιστορίας & Αρχαιολογίας Αντώνιος Τσουρούς 

Περσεφόνη Καραμπάτη / 

Ίδρυμα Μουσείου 

Μακεδονικού Αγώνα 

Κτηνιατρικής Σοφία Παρασκευούδη 

Βλαδίμηρος 

Χριστοδούλου / 

Ινστιτούτο Επιστήμης 

Ζωικής Παραγωγής 

Γιαννιτσών 

Μηχανικών Χωροταξίας 

& Ανάπτυξης 
Γεώργιος Κοτταράς 

Γεώργιος Γκόγκος / Αξίες 

Α.Ε. Ορκωτών 

Πραγματογνωμόνων & 

Εκτιμητών Ακινήτων 

Μηχανολόγων 

Μηχανικών 
Χρήστος Τζέλης 

Μιχαήλ Τόκας / Α.Ε. 

Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ 

Οικονομικών Επιστημών Αναστασία Τσιγάρα 

Πηνελόπη 

Καλαϊτζοπούλου / 

Klinikum 

Ποιμαντικής & 

Κοινωνικής Θεολογίας 
Αναστασία Πυλαρινού 

Ευάγγελος Πεπές / 2
ο
 

Πρότυπο Πειραματικό 

ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 
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Πολιτικών Επιστημών Klimentina Gjorgjioska 

Ευαγγελία Αποστολούδη 

/ Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας 

Πολιτικών Μηχανικών Ευσταθία Γιαννακού 

Παναγιώτης 

Αναγνωστόπουλος / 

Ανταίος Κατασκευαστική 

Α.Ε. 

Φυσικής Ανδρέας Μάσχας 

Αναστάσιος Πάλλας / 

Πρότυπο Πειραματικό 

Σχολείο Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης 

Χημείας Βάϊα Ευσταθίου 
Νικόλαος Πιστοφίδης / 

Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ 

Χημικών Μηχανικών 
Βασίλειος Στρατιώτου - 

Ευστρατιάδης 

Πασχάλης Παρασκευάς / 

873 Αποθήκη Καυσίμων 

Ψυχολογίας - - 
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Φωτογραφίες από διάφορες εκδηλώσεις του Γραφείου Πρακτικής 

Άσκησης Α.Π.Θ. και των Τμημάτων 

 

 

Εικόνα 15: 1
η
 Απολογιστική Εκδήλωση Γραφείου Πρακτικής  

Άσκησης Α.Π.Θ. - Βράβευση Φοιτητών/τριών (29/3/2012) 

 

 

 
 

Εικόνα 16: 1
η
 Απολογιστική Εκδήλωση Γραφείου Πρακτικής  

Άσκησης Α.Π.Θ. - Ομιλία Βραβευόμενης Φοιτήτριας Τμήματος Γεωπονίας  

(29/3/2012) 
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Εικόνα 17: 1
η
 Απολογιστική Εκδήλωση Γραφείου Πρακτικής  

Άσκησης Α.Π.Θ. - Βράβευση Εποπτών Φορέων Υποδοχής (29/3/2012) 

 

 

 

 
 

Εικόνα 18: 1
η
 Απολογιστική Εκδήλωση Γραφείου Πρακτικής  

Άσκησης Α.Π.Θ. - Βράβευση πρώην Ιδρυματικά Υπευθύνου  

Π.Α., Ομ. Καθηγητή Λουκά Ανανίκα (29/3/2012) 



                                                                                       

181 
 

 

 

Εικόνα 19: Απολογιστική Εκδήλωση Π.Α. Τμήματος Θεολογίας (23/5/2012) 

 

 

Εικόνα 20: 4η Συνάντηση Εργασίας με Επιστημονικά Υπευθύνους  

Πρακτικής Άσκησης Τμημάτων (10/1/2013) 
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Εικόνα 21: Παρουσίαση Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. στο 

Επιμελητήριο Δράμας (31/1/2013) 

 

 

Εικόνα 22: 2
η
 Απολογιστική Εκδήλωση Γραφείου Πρακτικής  

Άσκησης Α.Π.Θ. (14/2/2013) 
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Εικόνα 23: 2
η
 Απολογιστική Εκδήλωση Γραφείου Πρακτικής  

Άσκησης Α.Π.Θ. - Ομιλία Ιδρυματικά Υπευθύνου Πρακτικής Άσκησης 

Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθ. Μιχάλη Ταρουδάκη (14/2/2013) 

 

 

Εικόνα 24: 2
η
 Απολογιστική Εκδήλωση Γραφείου Πρακτικής  

Άσκησης Α.Π.Θ. - Ομιλία Ιδρυματικά Υπευθύνης Πρακτικής Άσκησης 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθ. Δόμνας Κακανά  (14/2/2013) 
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Εικόνα 25: 2
η
 Απολογιστική Εκδήλωση Γραφείου Πρακτικής  

Άσκησης Α.Π.Θ. - Ομιλία Ιδρυματικά Υπευθύνης Πρακτικής Άσκησης ΕΚΠΑ, 

Καθ. Δήμητρας Κουτσούκη  (14/2/2013) 

 

 

 

Εικόνα 26: 2
η
 Απολογιστική Εκδήλωση Γραφείου Πρακτικής  

Άσκησης Α.Π.Θ. - Βράβευση πρώην Επ. Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης 

Τμήματος Θεολογίας, Ομ. Καθηγητή Πέτρου Βασιλειάδη (14/2/2013) 
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Εικόνα 27: 2
η
 Απολογιστική Εκδήλωση Γραφείου Πρακτικής  

Άσκησης Α.Π.Θ. - Βράβευση πρώην Επ. Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης 

Τμήματος Χημείας, Καθηγητή Ιωάννη Α. Στράτη (14/2/2013) 

 

 

Εικόνα 28: 2
η
 Απολογιστική Εκδήλωση Γραφείου Πρακτικής  

Άσκησης Α.Π.Θ. - Βράβευση πρώην Επ. Υπεύθυνης Πρακτικής Άσκησης 

Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας,  

Αν. Καθηγήτριας Αικατερίνης Βρέττα - Πανίδου (14/2/2013) 
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Εικόνα 29: 4η Συνάντηση Εργασίας του Δικτύου των Γραφείων  

Πρακτικής Άσκησης της χώρας, στο Α.Π.Θ. (15/2/2013) 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 30: Παρουσίαση Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. 

στο Επιμελητήριο Ξάνθης (20/2/2013) 
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Εικόνα 31: Απολογιστική Εκδήλωση Π.Α. του Τμήματος Ιστορίας & 

Αρχαιολογίας (1/3/2013) 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 32: Εκδήλωση Π.Α. Τμήματος Γεωπονίας  (24/4/2013) 
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Εικόνα 33: Επίσκεψη Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στο Φορέα  

Υποδοχής «Γ’ Κτηνιατρικό Νοσοκομείο»  (23/6/2013) 

 

 

 

 
 

Εικόνα 34: Συνέντευξη στο Γενικό Αρχικτηνίατρο Κων/νο Τερψίδη, 

Δ/ντη στο Φορέα Υποδοχής «Γ’ Κτηνιατρικό Νοσοκομείο»  (23/6/2013) 
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Εικόνα 35: 3
η
 Απολογιστική Εκδήλωση Γραφείου Πρακτικής  

Άσκησης Α.Π.Θ. - Βράβευση πρώην Επ. Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης 

Τμήματος Φυσικής, Καθηγητή Γεώργιου Στεργιούδη (18/2/2014) 

 

 

Εικόνα 36: 3
η
 Απολογιστική Εκδήλωση Γραφείου Πρακτικής  

Άσκησης Α.Π.Θ. - Βράβευση πρώην στελέχους Γραφείου  

Πρακτικής Άσκησης, κας Σοφίας Γερούση  (18/2/2014) 
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Εικόνα 37: 3
η
 Απολογιστική Εκδήλωση Γραφείου Πρακτικής  

Άσκησης Α.Π.Θ. - Βραβευόμενος Φορέας Υποδοχής  

«Γ’ Κτηνιατρικό Νοσοκομείο»  (18/2/2014) 

 

 

 

Εικόνα 38: 3
η
 Απολογιστική Εκδήλωση Γραφείου Πρακτικής  

Άσκησης Α.Π.Θ. - Βραβευόμενη Φοιτήτρια και Βραβευόμενη  

Επόπτρια από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών  (18/2/2014) 
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Εικόνα 39: 3
η
 Απολογιστική Εκδήλωση Γραφείου Πρακτικής  

Άσκησης Α.Π.Θ. - Βραβευόμενος Φορέας Υποδοχής  

«ΕΜΥ - Περιφερειακό Μετεωρολογικό Κέντρο Μακεδονίας»  

& Ε.Υ. Τμήματος Φυσικής  (18/2/2014) 

 

 

Εικόνα 40: Παρουσίαση του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών 

Α.Π.Θ.» στην εκδήλωση με τους συνεργαζόμενους Φορείς Υποδοχής του 

Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (26/02/2014) 
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Εικόνα 41: Ενημερωτική Εκδήλωση Π.Α. Τμήματος Αγρονόμων                           

& Τοπογράφων Μηχανικών (18/2/2015) 

 

 

 

Εικόνα 42: 4
η
 Απολογιστική Εκδήλωση Γραφείου Πρακτικής  

Άσκησης Α.Π.Θ. - Ομιλία Ε.Υ. Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας,  

Επ. Καθηγήτριας Μελίνας Παϊσίδου  (26/2/2015) 
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Εικόνα 43: 4
η
 Απολογιστική Εκδήλωση Γραφείου Πρακτικής  

Άσκησης Α.Π.Θ. (26/2/2015) 

 

 

 

Εικόνα 44: 4
η
 Απολογιστική Εκδήλωση Γραφείου Πρακτικής  

Άσκησης Α.Π.Θ. - Ε.Υ. Πρακτικής Άσκησης - Βραβευόμενος Επόπτης Π.Α. - 

Βραβευόμενη Φοιτήτρια από το Τμήμα Κτηνιατρικής (26/2/2015) 
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Εικόνα 45: 4
η
 Απολογιστική Εκδήλωση Γραφείου Πρακτικής  

Άσκησης Α.Π.Θ. - Υπογραφή Γενικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας  

με Φ.Υ. «Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ»  (26/2/2015) 

 

 

Εικόνα 46: 4
η
 Απολογιστική Εκδήλωση Γραφείου Πρακτικής  

Άσκησης Α.Π.Θ. - Υπογραφή Γενικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας  

με Φ.Υ. «Γ’ Κτηνιατρικό Νοσοκομείο»  (26/2/2015) 
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Εικόνα 47: Συμμετοχή στην 9
η
 Συνάντηση Εργασίας του Δικτύου  

των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης της χώρας, στο Εθνικό  

Μετσόβιο Πολυτεχνείο  (6/3/2015) 

 

 

Εικόνα 48: Απολογιστική Εκδήλωση Π.Α. Τμήματος Θεολογίας (22/5/2015) 
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Εικόνα 49: Απολογιστική Εκδήλωση Π.Α. Τμήματος Ποιμαντικής &  

Κοινωνικής Θεολογίας (22/5/2015) 

 

 

 

 

Εικόνα 50: Ασκούμενοι Φοιτητές του Τμήματος Κτηνιατρικής στο Φορέα 

Υποδοχής «Γ’ Κτηνιατρικό Νοσοκομείο» (21/07/2015)
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Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ.: 

Κτίριο Διοίκησης, 1ος Όροφος, 54 124, Θεσσαλονίκη  

Τηλ: +30 2310 99 71 36 & 71 87, Φαξ: +30 2310  99 70 67   

e-mail: praktiki@auth.gr    

URL: http://www.dasta.auth.gr  

 

 

 

 

mailto:praktiki@auth.gr
http://www.dasta.auth.gr/
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Επιμέλεια Τόμου: 

Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. 

Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ. 

 

Στελέχη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. 

Ιάκωβος Δάλλας, Σύμβουλος Πληροφορικής 

Βάσω Παπαγεωργίου, Σύμβουλος Επικοινωνίας 
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