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(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, οι φοιτήριες/τές θα είναι σε
θέση:
1.

Να αντιλαμβάνονται την ευρύτητα του φάσματος των επιλογών σχετικά με το σχεδιασμό της
εκπαιδευτικής ή επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας με αφετηρία τις βασικές σπουδές τους.

2.

Να εφαρμόζουν γνώσεις και δεξιότητες που αναπτύσσουν κατά τη φοίτησή τους στο χώρο
εργασίας.

3.

Να κρίνουν αν το αντικείμενο της πρακτικής τους άσκησης είναι πιθανή επαγγελματική
επιλογή τους.

4.

Να αξιολογούν τις γνώσεις και δεξιότητές τους και την εν γένει επιστημονική τους κατάρτιση
σε σχέση με το επαγγελματικό πεδίο στο οποίο ασκήθηκαν.

Γενικές Ικανότητες

• Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Λήψη αποφάσεων

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης για 2 μήνες σε φορείς της επιλογής των φοιτητών, οι οποίοι
έχουν συνάφεια με το επιστημονικό αντικείμενο της σχολής. Οι φορείς μπορούν να βρίσκονται
οπουδήποτε πανελλαδικά. Το ωράριο της πρακτικής άσκησης είναι πλήρες και σύμφωνο με το ωράριο
του φορέα στον οποίο ο φοιτητής πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση. Οι φοιτήτριες/τές
αναλαμβάνουν καθήκοντα και αρμοδιότητες που τους αναθέτει ο επόπτης τους στον φορέα. Κατά τη
διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι φοιτήτριες/τές:
•
•
•
•
•

Έρχονται σε επαφή με το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
Εφαρμόζουν τις επιστημονικές τους γνώσεις σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας
Ενισχύουν την επιστημονική τους κατάρτιση με επαγγελματικές δεξιότητες και προσόντα
Δικτυώνονται με φορείς και στελέχη φορέων
Αποκτούν επαγγελματική εμπειρία

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Πρόσωπο με πρόσωπο συνεργασία με τα στελέχη του
Φορέα Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης.

Χρήση ΤΠΕ στην Επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/ές
Δραστηριότητα
Πρακτική (τοποθέτηση)

•
•

•

Φόρτος Εργασίας
2 μήνες, πλήρες ωράριο

Σύνταξη Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης από
τη φοιτήτρια/τή
Συμπλήρωση Έκθεσης Αξιολόγησης από
τον επόπτη στον Φορέα Υποδοχής
Πρακτικής Άσκησης
Συμπλήρωση Έκθεσης Αξιολόγησης από
τον Ακαδημαϊκό Επιβλέποντα της
φοιτήτριας/ή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΕΣΠΑ)
Στο πλαίσιο της ιδρυματικής δράσης Πρακτικής Άσκησης, οι φοιτητές/τριες μπορούν να
υλοποιήσουν πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος της αμειβόμενης πρακτικής άσκησης
ΕΣΠΑ, σε διάφορους φορείς. Η ΠΑ ΕΣΠΑ αποδίδει 5 ECTS.
Το Τμήμα Φιλολογίας συμμετέχει στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 2016-2020, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 παρέχοντας στους φοιτητές του
την ευκαιρία να εργαστούν, για σύντομο χρονικό διάστημα, σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας
και να μεταφέρουν σε πραγματικές συνθήκες την επιστημονική τους γνώση, να την εφαρμόσουν
και να τη δοκιμάσουν. Παράλληλα, τους επιτρέπει να δοκιμάσουν έναν πιθανό μελλοντικό
επαγγελματικό χώρο και να διερευνήσουν τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα.
Κατά την έναρξη του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιούνται ενημερωτικές
εκδηλώσεις για τους φοιτητές και παρουσιάζονται στοιχεία για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης
και οι διαδικασίες και προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών, ενώ παράλληλα, υπάρχει
ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων προκειμένου οι φοιτητές να προετοιμαστούν κατά τον
καλύτερο δυνατό τρόπο για την εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται
στα τελευταία δύο έτη φοίτησης. Για να συμμετάσχει κανείς θα πρέπει να διατηρεί τη φοιτητική
του ιδιότητα καθ΄ όλη την διάρκεια πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης. Αυτό σημαίνει,
πρακτικά, πως μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής, θα πρέπει να υπάρχει έστω και ένα μάθημα
για το οποίο να μην έχει ανακοινωθεί επιτυχής βαθμός εξέτασης.
Ο αριθμός των θέσεων Πρακτικής ανά περίοδο είναι περιορισμένος, συνεπώς αν οι αιτήσεις
υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, το Τμήμα πρέπει να προβεί σε διαδικασία επιλογής. Οι φοιτητές
του Τμήματός μας θα πρέπει παράλληλα με την αίτηση να προσκομίσουν και ένα βιογραφικό
σημείωμα καθώς και μία σύντομη συνοδευτική επιστολή (απευθυνόμενη προς το Τμήμα, στην
οποία θα αναφέρονται τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους, οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν να
πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση, τα κριτήρια με τα οποία θα επιλέξουν φορέα αν τελικά
επιλεγούν κ.λπ.)
Η κατάταξη των φοιτητών γίνεται ως εξής: (Κ): Κ1: Πηλίκο των ECTS των μαθημάτων στα οποία
ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς προς τα ECTS των μαθημάτων στα οποία θα έπρεπε να έχει
εξετασθεί επιτυχώς αν είχε απολύτως ομαλή φοίτηση, βάσει εξαμήνου σπουδών στο οποίο
βρίσκεται ο φοιτητής (ειδική βαρύτητα κριτηρίου: 0,5). Κ2: Τρέχων Μ.Ο. βαθμολογίας (ειδική
βαρύτητα κριτηρίου: 0,5). Τύπος υπολογισμού μορίων: 𝚱𝟏𝐱𝟏𝟎𝐱𝟎, 𝟓+ 𝚱𝟐𝐱𝟎, 𝟓. Σε περίπτωση
ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη το Βιογραφικό Σημείωμα και η Συνοδευτική Επιστολή.
Οι φοιτητές ασκούνται για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών (πλήρες ωράριο), σε αντικείμενα
συναφή με το αντικείμενο των σπουδών τους. Η συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών ελέγχεται
και εγκρίνεται ή απορρίπτεται από τον επιστημονικό επιβλέποντα του Τμήματος. Οι πρακτικές
ασκήσεις επιβλέπονται από καθηγητή του Τμήματος. Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης οι
φοιτητές αμείβονται και ασφαλίζονται, κατά κινδύνου ατυχήματος, από το Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων.
Οι Φορείς Υποδοχής αναλαμβάνουν να υποδεχτούν και να εκπαιδεύσουν τον φοιτητή,
εξασφαλίζοντας κατάλληλο χώρο και συνθήκες εργασίας και αναθέτουν σε στέλεχός τους την
εποπτεία της πρακτικής άσκησης του φοιτητή.
Ο Ακαδημαϊκός επιβλέπων του φοιτητή συνεργάζεται με τον φοιτητή πριν, κατά τη διάρκεια
και μετά την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης, τον καθοδηγεί και τον συμβουλεύει,
επικοινωνεί με τα στελέχη του φορέα υποδοχής, στον οποίο πραγματοποιεί Πρακτική Άσκηση ο
φοιτητής, ενημερώνεται και ελέγχει την πορεία της Πρακτικής Άσκησης, βοηθά στην επίλυση
προβλημάτων που μπορεί να παρουσιαστούν στην διάρκεια της πρακτικής άσκησης, για τα οποία
ενημερώνεται από τον ασκούμενο ή από στέλεχος του φορέα. Τέλος, αξιολογεί εγγράφως την
Πρακτική Άσκηση του υπό την επίβλεψή του ασκούμενου φοιτητή και συνεισφέρει έτσι στην
διαρκή βελτίωση του προγράμματος.

Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές του Τμήματός μας εκτός από το ότι αποκτούν επαγγελματική
εμπειρία σχετική με το αντικείμενο σπουδών, ταυτόχρονα γνωρίζουν τόσο τις απαιτήσεις της
αγοράς εργασίας όσο και τις οικονομικές και εργασιακές συνθήκες.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης - ∆οµή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
Το Τμήμα Φιλολογίας συνεργάζεται µε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (www.gpa.uoi.gr), το
οποίο συντονίζει οριζοντίως το Πρόγραµµα, ενημερώνει για τους στόχους και τις διαδικασίες της
Πρακτικής Άσκησης όλους τους συµµετέχοντες και υποστηρίζει την οργάνωση και ολοκλήρωση
της Πρακτικής Άσκησης όλων των Τμημάτων του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.

