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Στόχος  Πρακτικής Άσκησης
Η πρακτική άσκηση έχει καθοριστική σημασία για τη μελλοντική 
σταδιοδρομία των φοιτητών καθώς φέρνει σε άμεση επαφή τους 
φοιτητές με τον εργασιακό χώρο, συνδέοντας έτσι την 
εκπαίδευση με τους παραγωγικούς φορείς.

 Η απόκτηση εμπειρίας σχετικής με το επάγγελμα, η εξοικείωση 
με το εργασιακό περιβάλλον και η επαγγελματική ένταξη 

 Η αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης κατά τη διάρκεια της 
επαγγελματικής άσκησης

 Η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκούμενων και η ανάπτυξη 
επαγγελματικής συνείδησης

 H κατάλληλη προετοιμασία των φοιτητών για επιτυχή 
μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση 



     πΟφέλη ασκούμενων σ ουδαστών

 Επαφή τελειόφοιτου φοιτητή/τριας, με το επάγγελμα του
 Ενσωματώνεται στο περιβάλλον εργασίας, συμμετέχει ενεργά στην παραγωγική διαδικασία
 Εφαρμόζει την θεωρία στην πράξη, αντιμετωπίζει και λύνει πραγματικά  
προβλήματα που του ανατίθεντα σε πραγματικές συνθήκες

 Αποκτά εμπειρίες, ιδιαίτερα χρήσιμες για την μετέπειτα επαγγελματική του 
πορεία, σε διαδικασίες που αφορούν τη λειτουργία και την οργάνωση μιας 
επιχείρησης, οι οποίες είναι αδύνατο να αποκτηθούν μέσω της διδασκαλίας στο 
πλαίσιο ενός μαθήματος

 Δημιουργεί ίσως τις προϋποθέσεις για μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση 
στον φορέα

  



Οφέλη επιχειρήσεων
 Ενδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα οφέλη του φορέα απασχόλησης

 Ο φορέας απασχόλησης, πέραν της υψηλής εταιρικής ευθύνης που επιδεικνύει προσφέροντας 
θέσεις ΠΑ, αποκτά το πολύ σημαντικό προνόμιο να κάνει ασφαλείς επιλογές για τη στελέχωση 
του, δεδομένου ότι, με την περάτωση του τελευταίου σταδίου της εκπαίδευσης του 
σπουδαστή/στριας ο νέος πλέον επιστήμονας, έχει ήδη δοκιμασθεί σε πραγματικές συνθήκες 
εργασίας και έχει δείξει τις δυνατότητες του, τις γνώσεις του, την εξειδίκευση του στο 
αντικείμενο της απασχόλησης του, την υπευθυνότητα του, την ερευνητική του ικανότητα, τις 
διαπροσωπικές του ικανότητες, την ικανότητα του να αξιολογεί και την ικανότητά του να 
λύνει πραγματικά προβλήματα που προκύπτουν καθημερινά σε εργασιακούς χώρους



Στα πλαίσια του έργου τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016 και 2016-2017 πραγματοποίησαν την πρακτική 
τους άσκηση 11 σπουδαστές  

44,44%

55,56%

Ποσοστά Δημόσιου -Ιδιωτικού Τομέα

Δημόσιος(%) Ιδωτικός(%)



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 - 2017

77,78%

11,11%

11,11%

Το αντικείμενο της Πρακτικής ήταν ανάλογο των σπουδών σας;

Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

77,78%

11,11%

11,11%

Είστε ικανοποιημένος/η από τη συνεργασία σας με τους υπευθύνους της υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης  (Επόπτη/Υπεύθυνο)

Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠO ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 - 2017

88,89%

11,11%

Θα σας ενδιέφερε να απασχοληθείτε στο φορέα μετά το πέρας των σπουδών σας;

Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 - 2017

100,00%

Θεωρείτε τις συνθήκες εργασίας ικανοποιητικές;

Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 - 2017

77,78%

11,11%

11,11%

Σε γενικές γραμμές είστε ικανοποιημένος/η από τη συνεργασία σας με τον/την επόπτη Καθηγητή/ρια;

Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠO ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  ΦΟΡΕΩΝ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 - 2017

88,89%

11,11%

Ο φορέας σας έχει συμμετάσχει ξανά στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης;

NAI

OXI



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 - 2017

100,00%

Προτίθεστε να συνεργαστείτε ξανά με το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης;

NAI

OXI



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠO ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 - 2017

88,89%

11,11%

Θεωρείτε ότι η Πρακτική Άσκηση στο φορέα βοήθησε τον/ην φοιτητή/ρια 
να κατανοήσει καλύτερα τη θεωρητική του/ης

 εκπαίδευση στο Τμήμα και να αποκτήσει τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες;



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 - 2017

100,00%

Θα τον/ην προσλαμβάνατε στο φορέα σας ή θα τον/ην συστήνατε για ανάλογη εργασία σε άλλο φορέα;

NAI

OXI



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠO ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  ΕΠΟΠΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 - 2017

77,78%

22,22%

Ο επιβλέπων από το φορέα ήταν διατεθειμένος/η να συνεργαστεί μαζί σας; 

Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠO ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  ΕΠΟΠΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 - 2017

77,78%

22,22%

Θεωρείτε τις συνθήκες εργασίας στο φορέα ικανοποιητικές; 

Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου
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