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Έδρα του Γραφείου ΠΑ:  

Ως Έδρα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ορίζεται το Γραφείο Προέδρου του Τμήματος Γερμανικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας (4ος όροφος). 

Ώρες λειτουργίας του Γραφείου ΠΑ:  

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης είναι ανοιχτό για το κοινό κάθε Δευτέρα, 11.00 -13.00, Τετάρτη, 

11.00 -13.00 και Παρασκευή, 11.00 -13.00. 

Προσωπικό του Γραφείου ΠΑ:  

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στελεχώνεται από την κ. Έφη Γρυπάρη, τηλ. 210-7277413 και 

επικουρείται από την κ. Γιάννα Ρίζου. 

Ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου ΠΑ:  

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι: uoapraktiki@gmail.com. 

Σκοπός 

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης έχει ως σκοπό 

 την ενημέρωση ενδιαφερομένων φοιτητών και φοιτητριών για το Πρόγραμμα Πρακτικής 

Άσκησης, 

 την ενημέρωση εν δυνάμει φορέων υλοποίησης (επιχειρήσεις, οργανισμοί κλ.π.) για το 

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, 

 την παροχή πληροφοριών σε ενδιαφερόμενους φορείς υλοποίησης του Προγράμματος 

Πρακτικής Άσκησης, 

 την διεκπεραίωση αλληλογραφίας, 

 την τήρηση αρχείου, 

 την ανάρτηση ανακοινώσεων που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος και 

 κάθε άλλη εργασία σχετική με την Γραμματεία και τη Διαχείριση του έργου. 

 

Σύντονη Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Πρακτικής Άσκησης του Τµήµατος 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  

Η Πρακτική Άσκηση στοχεύει σε φοιτητές/τριες του 4ου έτους σπουδών. H Πρακτική Άσκηση 

συµβάλλει ώστε να αποκτήσουν µια επαφή µε την επαγγελµατική πραγµατικότητα αφενός, και 

αφετέρου, έχοντας αποκτήσει µια πρώτη «προϋπηρεσία» µέσω της πρακτικής άσκησης, να 

βελτιωθούν οι δυνατότητες επαγγελµατικής αποκατάσταςής τους. Όσοι δε φοιτητές/τριες επιλέξουν 
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περαιτέρω επιστηµονική εξέλιξη, π.χ. στο πλαίσιο µεταπτυχιακών σπουδών, θα µπορούν να 

τροφοδοτήσουν την θεωρητική/επιστηµονική τους δράση µε την εµπειρία της επαγγελµατικής 

πράξης. Η Πρακτική Άσκηση αποβλέπει/προβλέπεται να γίνεται στην αρχική φάση στην 

Πρωτοβάθµια και την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, καθώς υπάρχει σχετική εµπειρία και επαφή µε 

αντίστοιχους φορείς που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του ΠΠΣ και πλέον οι φοιτητές/τριες του 

Τµήµατός µας, υπό την επιστηµονική επίβλεψη αρµοδίου µέλους ∆ΕΠ, θα τοποθετούνται σε 

σχολεία, ώστε παρακολουθώντας τη διεξαγωγή µαθηµάτων, να συµπληρώνουν τις θεωρητικές τους 

γνώσεις. Επειδή, όµως, οι απόφοιτοί µας ενδέχεται να απασχοληθούν και εκτός του ευρύτερου 

εκπαιδευτικού συστήµατος, θα επιδιώξουµε τη συνεργασία και µε εκδοτικούς οίκους, εφηµερίδες, 

πολιτιστικούς φορείς, αλλά και µε οργανισµούς του δηµοσίου τοµέα κυρίως, ώστε να προσφέρουµε 

στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης ένα ευρύ φάσµα επαγγελµατικών τοµέων. Επισηµαίνεται ότι η 

Πρακτική Άσκηση δεν θα αποβεί σε βάρος της κανονικής ροής των σπουδών, καθώς θα ληφθεί 

µέριµνα, το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα (2µηνο) να µην συµπίπτει αφενός µε εξεταστική περίοδο 

και αφετέρου το ωράριο της πρακτικής άσκησης να επιτρέπει και την παρακολούθηση µαθηµάτων. 

Επισηµαίνεται ότι το Πρόγραµµα Σπουδών περιλαµβάνει και µαθήµατα στο γνωστικό αντικείµενο 

της Μεθοδικής/∆ιδακτικής και συγκεκριµένα της Μεθοδικής/∆ιδακτικής της Γερµανικής ως ξένης 

γλώσσας. Στο πλαίσιο µαθηµάτων αυτού του γνωστικού αντικειµένου φέρονται και µαθήµατα, όπου 

οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν σε σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης τη διεξαγωγή του 

µαθήµατος της γερµανικής γλώσσας. Υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση των µελών ∆ΕΠ που 

έχουν αναλάβει αυτού του περιεχοµένου µαθήµατα, οι φοιτητές/τριες συντάσσουν και πρωτόκολλα 

παρακολούθησης, στα οποία ενσωµατώνουν τις γνώσεις που αποκοµίζουν από το θεωρητικό µέρος 

του µαθήµατος. Η Πρακτική Άσκηση, κατά συνέπεια, µπορεί να βασιστεί στην εµπειρία αυτών των 

µαθηµάτων (επιλογή σχολείων, µηχανισµοί παρακολούθησης φοιτητών/τριων κλπ.). Η µέχρι σήµερα 

εµπειρία του Τµήµατος, και ειδικότερα της Επιστηµονικής Υπευθύνου θα αξιοποιηθεί ιδιιαίτερα 

κατά την εκπόνηση των κριτηρίων επιλογής των ασκουµένων και των φορέων άσκησης. Στο πλαίσιο 

του ΠΠΣ και στο πλαίσιο του ΚΠγ (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας), Προγράµµατα 

χρηµατοδοτούµενα από το ΕΠΕΑΕΚ, υπήρξε συνεργασία της Επιστηµονικής Υπευθύνου, της οµάδας 

των συνεργατών/µελών ∆ΕΠ, φοιτητών/τριων του Τµήµατος και φορέων της εκπαίδευσης. 
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Π.Ε. 1 

Αναλυτική Περιγραφή του Φυσικού Αντικειµένου της Πρακτικής Άσκησης του Τµήµατος 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - Κριτήρια Αξιολόγησης 

Α) ∆ηµιουργία Υποδοµής Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στο Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας (ΤΓΓ&Φ).  

Σύντοµη Περιγραφή:  

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, πρόκειται να δηµιουργηθεί δοµή Γραφείου Πρακτικής 

Άσκησης του Τµήµατος, στο χώρο της Βιβλιοθήκης του Τµήµατος. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα 

εξυπηρετηθεί από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, εκτός του κανονικού τους ωραρίου. Το γραφείο 

θα έχει τηλεφωνικές γραµµές, fax, internet και email για να διευκολύνεται η επικοινωνία µεταξύ των 

εµπλεκόµενων φορέων (φοιτητών / µελών ∆ΕΠ – ακαδηµαϊκών υπευθύνων ανά οµάδες φοιτητών). 

Επισηµαίνεται, ότι το Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας & Φιλολογίας δεν έχει υλοποιήσει στο παρελθόν 

Πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης.  

Οι δραστηριότητες του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΤΓΓ&Φ θα είναι οι εξής:  

 

1.1 Εκπόνηση Οδηγού Λειτουργίας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.  

Θα εκπονηθεί Οδηγός Λειτουργίας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, όπου θα αποτυπώνονται οι 

αρχές λειτουργίας της ΠΑ σε όλα τα στάδια. Ο οδηγός θα προσαρµόζεται µε βάση τα δεδοµένα που 

θα δηµιουργηθούν στην 3ετία.  

• Στο πλαίσιο του οδηγού του Γραφείου Πρακτικής θα υπάρξει πρόνοια ενηµέρωσης του ιστότοπου 

της ∆οµής Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας (∆ΑΣΤΑ) του ΕΚΠΑ, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 

µεγαλύτερης ενηµέρωσης του ευρύτερου κοινού. 

• Επίσης σε σχέση µε τις δραστηριότητες του Γραφείου ΠΑ θα υπάρχει ενηµέρωση της ιστοσελίδας 

του Τµήµατος η οποία αναβαθµίστηκε στα πλαίσια του ΠΠΣ του 1ου ΕΠΕΑΕΚ.  

• Στο πλαίσιο του οδηγού ΠΑ θα υπάρξει πρόβλεψη για χρήση τόσο της ιστοσελίδας όσο και του 

διαδικτύου στην επικοινωνία µε τους φοιτητές.  

• Επίσης θα οριστούν οι διαδικασίες επιλογής των τεταρτοετών φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση.  

• Θα περιγράφονται οι διαδικασίες της ΠΑ έτσι ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχής λειτουργία κυρίως 

σε ό,τι αφορά στις σχέσεις φοιτητών – Τµήµατος µε τους φορείς υλοποίησης της Πρακτικής.  
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• Τέλος, θα υπάρχει περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης της πρακτικής.  

 

 

1.2  Καθορισµός και Λειτουργία Γραµµατείας και ∆ιαχείρισης του έργου  

Θα οριστεί η Γραµµατεία της Πρακτικής Άσκησης και η διαδικασία διαχείρισης του έργου. Θα 

οριστούν οι ώρες λειτουργίας καθώς και η διαδικασία – υποχρεωτικής – επικοινωνίας µε email των 

φοιτητών.  

 

1.3 Εκπόνηση φυλλαδίου οδηγιών Πρακτικής Άσκησης. 

Θα εκπονηθεί φυλλάδιο οδηγιών προς τους φοιτητές για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που 

έχουν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης στους φορείς υλοποίησης.  

 

1.4 Σύνταξη Ιδιωτικού Συµφωνητικού µεταξύ Τµήµατος και Φορέων.  

Θα εκπονηθεί Ιδιωτικό Συμφωνητικό που θα υπογράφεται από την Επιστημονική Υπεύθυνο του 

Τµήµατος Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και το φορέα υλοποίησης της πρακτικής άσκησης. Στο 

Ιδιωτικό Συµφωνητικό θα ορίζονται το όνοµα της/ου φοιτητή, του φορέα υλοποίησης, το χρονικό 

διάστηµα υλοποίησης της πρακτικής, οι υποχρεώσεις της/ου φοιτητή, οι υποχρεώσεις του φορέα, η 

αµοιβή του φοιτητή κόκ. με παραδοτέα: Οδηγός Λειτουργίας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του 

ΤΓΓ&Φ., λειτουργία Ιστοσελίδας µε θέµατα της Πρακτικής Άσκησης στο ΤΓΓ&Φ, γραµµατεία & 

∆ιαχείριση του έργου, φυλλάδιο οδηγιών Πρακτικής Άσκησης, Ιδιωτικό Συµφωνητικό Τµήµατος / 

Φορέων. 

 

Π.Ε. 2 

Διαδικασίες επιλογής Φοιτητών/τριών  

Το πακέτο αυτό εργασίας αυτό επικεντρώνεται στις διαδικασίες επιλογής των φοιτητών/τριών που 

θα συµµετάσχουν στο Πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης.  • Καθορισµός προκήρυξης / πρόσκλησης και 

δηµοσιοποίησης της πρακτικής άσκησης για µία ακαδηµαϊκή χρονιά. 

• Συγκέντρωση των αιτήσεων των φοιτητών/τριών που επιθυµούν να συµµετάσχουν στο 

πρόγραµµα.  

• Επιλογή των φοιτητών/τριών που πληρούν τα προβλεπόµενα από το πρόγραµµα κριτήρια.  
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• Καταχώρηση των στοιχείων των φοιτητών/τριών σε κατάσταση. • Καθορισµός ακαδηµαϊκών 

υπευθύνων (µελών ∆ΕΠ) των φοιτητών/τριών. 

• Καθορισµός αναπληρωµατικών µελών ενδιαφεροµένων φοιτητών/τριών.  

• Αντιστοίχιση φοιτητών/τριών µε φορείς υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης µε τη βοήθεια των 

ακαδηµαϊκών Υπευθύνων 

Με  Παραδοτέα: ∆ιαδικασίες επιλογής φοιτητών/τριών 

 

Π.Ε. 3 

∆ηµιουργία κατάστασης φορέων υλοποίησης Πρακτικής  

Σύντοµη περιγραφή: ∆εδοµένου ότι το Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, δεν έχει 

προηγούµενη πείρα σε σχέση µε την εφαρµογή συστηµατικής Πρακτικής Άσκησης, θα πρέπει να 

δηµιουργηθεί η κατάλληλη κατάσταση των φορέων και θα υπάρχει µία κατ’ αρχάς συµφωνία για την 

πραγµατοποίηση της Πρακτικής Άσκησης. Στην κατάσταση αυτή θα υπάρχουν σειρά στοιχείων ώστε 

η επικοινωνία µε τους φορείς να είναι εφικτή. Πχ ονοµασία φορέα, διευθύνσεις, τηλέφωνα, emails, 

πρόσωπο επικοινωνίας (τηλέφωνα κλπ), ονοµατεπώνυµο διευθυντή/τριας, αντικείµενο 

ενδιαφέροντος για εφαρµογή Πρακτικής Άσκησης. Για τη δηµιουργία αυτής της κατάστασης θα 

υπάρχει επικοινωνία µελών ∆ΕΠ του Τµήµατος µε όλους τους φορείς ώστε να υπάρχει µία πρώτη 

συµφωνία συνεργασίας. Η εφαρµογή θα παρέχει τη δυνατότητα της εξαγωγής τόσο αναλυτικών όσο 

και συγκεντρωτικών στοιχείων για το πρόγραµµα και θα µπορεί να έχει αµφίδροµη επικοινωνία µε 

το πληροφοριακό σύστηµα του ∆ΑΣΤΑ του ΕΚΠΑ. Επισηµαίνεται ότι το Πρόγραµµα Σπουδών 

περιλαµβάνει και µαθήµατα στο γνωστικό αντικείµενο της Μεθοδικής/∆ιδακτικής και συγκεκριµένα 

της Μεθοδικής/∆ιδακτικής της Γερµανικής ως ξένης γλώσσας. Στο πλαίσιο µαθηµάτων αυτού του 

γνωστικού αντικειµένου φέρονται και µαθήµατα, όπου οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν σε 

σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης τη διεξαγωγή του µαθήµατος της γερµανικής γλώσσας. Η 

Πρακτική Άσκηση, κατά συνέπεια, µπορεί να βασιστεί στην εµπειρία αυτών των µαθηµάτων 

(επιλογή σχολείων, µηχανισµοί παρακολούθησης φοιτητών/τριων κλπ.). 

 

Π.Ε. 4 

Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης  

Σύντοµη περιγραφή: 
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 Το πακέτο εργασίας αυτό αφορά την τοποθέτηση των φοιτητών µας στους επιλεγµένους φορείς και 

τη παρακολούθηση της πορείας τους κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στα σχολεία. 

∆ράσεις Π.Ε. 4:  

• Τοποθέτηση των φοιτητών/τριών στους επιλεγµένους φορείς.  

• Υπογραφή του ιδιωτικού Συµφωνητικού µεταξύ: Τµήµατος Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 

Φορέα Υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης και φοιτητή/τριας.  

• Παρακολούθηση της πορείας των φοιτητών/τριών κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης (για 

επίλυση αποριών/προβληµάτων). Η 11 παρακολούθηση θα γίνεται από τον/ην ακαδηµαϊκό 

Υπεύθυνοί. 

Παραδοτέα: 4.1  

Καταστάσεις επιλογής τριών σειρών Πρακτικής Άσκησης 4.2 Ιδιωτικά Συµφωνητικά τριών σειρών 

φοιτητών. 

 

Π.Ε. 5  

Αξιολόγηση  

Σύντοµη περιγραφή: 

 Το Πακέτο Εργασίας επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης. Θα δηµιουργηθούν 

δύο ερωτηµατολόγια (φοιτητή/τριας και φορέα Πρακτικής). Κάθε σειρά φοιτητών ολοκληρώνεται µε 

την συγκέντρωση των ερωτηµατολογίων αξιολογήσεων και από τα δύο µέρη, η επεξεργασία των 

ερωτηµατολογίων είναι αποτέλεσµα συµπερασµάτων για τα οποία η Επιστηµονική Υπεύθυνη 

ενηµερώνει τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και η οποία 

αποφασίζει για τροποποιήσεις στην υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης.  

Παραδοτέα:  

5.1 ∆ηµιουργία ερωτηµατολογίων αξιολόγησης 5.2 Τρεις οµάδες αξιολόγησης, αναλυτικά 

συγκεντρωτικά 5.3 Πρακτικά ενηµέρωσης του Τµήµατος 

 

Β4. ∆ραστηριότητες του Τµήµατος που έχουν υλοποιηθεί στα πλαίσια του προγράµµατος της 

Πρακτικής Άσκησης στα παρελθόντα έτη. Οργάνωση του προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης του 

Τµήµατος.  

Το Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 

Αθηνών δεν είχε οργανωµένο Πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006. Η 

mailto:praktiki@gs.uoa.gr


Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας 

 

Πρακτική Άσκηση 
Φοιτητών 

praktiki@gs.uoa.gr  

 Universität Athen 

Fachbereich Deutsche 
Sprache und Literatur 

 

 

8 

ιδέα και υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης γεννήθηκε κατά την υλοποίηση της αναµόρφωσης 

Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών (αΠΠΣ) του ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006, και µάλιστα εκτός των 

εργασιών που είχαν περιγραφεί στην αρχική πρόταση. Τα αποτελέσµατα της Πρακτικής Άσκησης 

ήταν ενθαρρυντικά και στα πλαίσια της αξιολόγησης (από εξωτερικό αξιολογητή) η δράση αυτή 

αναφέρθηκε στα θετικά αποτελέσµατα της αΠΠΣ. Στο πλαίσιο της Πρακτικής αυτής Άσκησης, οι 

φοιτητές/τριες υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη µέλους ∆ΕΠ επισκέπτονται επιλεγµένους 

εκπαιδευτικούς οργανισµούς και φορείς και επεξεργάζονται µε το αρµόδιο µέλος ∆ΕΠ συγκεκριµένα 

ζητήµατα, ώστε να έχουν αποκτήσει µια επαφή µε την διδακτική πραγµατικότητα και κατά τη 

διάρκεια των σπουδών τους. Υπάρχει σχετική συνεργασία µε τους φορείς:  

• Εκπαιδευτήρια ∆ΟΥΚΑ  

• Εκπαιδευτήρια Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ  

• Πειραµατικό Σχολείο Πλάκας 

• Πειραµατικό Σχολείο Νέας Σµύρνης (Ευαγγελική)  

• Σχολή ΜΩΡΑΪΤΗ  

• Ινστιτούτο ΓΚΑΙΤΕ  

• Φροντιστήρια ΚΟΥΚΙ∆ΗΣ  

Η πείρα αυτή και δεδοµένου ότι η Επιστηµονική Υπεύθυνη του παρόντος Καθηγήτρια Φρ. 

Μπατσαλιά ήταν και η Επιστηµονική Υπεύθυνη του αΠΠΣ βοηθά στην υλοποίηση ενός σηµαντικού 

έργου στα πλαίσια υποβοήθησης των φοιτητών/τριών του Τµήµατος Γερµανικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας στη δηµιουργία σύνδεσης της ακαδηµαϊκής κοινότητας µε την υπάρχουσα αγορά 

εργασίας, καθώς και την τροφοδότηση της επιστηµονικής έρευνας µε βάση την υπαρκτή 

εκπαιδευτική πραγµατικότητα. 

 

Β5. ∆ραστηριότητες του Τµήµατος που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του προγράµµατος της 

Πρακτικής Άσκησης κατά τη διάρκεια του 14 ΕΠΕ∆ΒΜ 2007-2013.  

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα:  

• Θα δηµιουργηθεί Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τµήµατος από Σεπτέµβριος 2009 µέχρι και τη 

λήξη του προγράµµατος (Σεπτέµβριος 2012).  

• Θα υπάρξει πρόνοια ενηµέρωσης του ιστότοπου της ∆οµής Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας 

(∆ΑΣΤΑ) του ΕΚΠΑ, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα µεγαλύτερης ενηµέρωσης του ευρύτερου κοινού. 
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Επίσης θα υπάρχει ενηµέρωση της ιστοσελίδας του Τµήµατος η οποία αναβαθµίστηκε στα πλαίσια 

του ΠΠΣ του 1ου ΕΠΕΑΕΚ.  

• Θα οριστούν οι διαδικασίας επιλογής των τεταρτοετών φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση.  

• Θα περιγραφούν οι διαδικασίες της ΠΑ έτσι ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχής λειτουργία κυρίως 

στις σχέσεις φοιτητών – Τµήµατος µε τους φορείς υλοποίησης της Πρακτικής.  

• Θα περιγραφεί η διαδικασία αξιολόγησης της πρακτικής.  

• Θα εκπονηθεί φυλλάδιο οδηγιών προς τους φοιτητές για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που 

έχουν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης στους φορείς υλοποίησης.  

• Θα εκπονηθεί Ιδιωτικό Συµφωνητικό που θα υπογράφεται από την Επιστηµονική Υπεύθυνο του 

Τµήµατος Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και το φορέα υλοποίησης της πρακτικής άσκησης. 

• Θα συνταχθεί προκήρυξη / πρόσκληση και δηµοσιοποίησης της πρακτικής άσκησης.  

• Θα οριστούν κριτήρια επιλογής φορέων υλοποίησης της Πρακτικής και θα δηµιουργηθεί 

κατάσταση των φορέων µε τοπυς οποίους θα υπάρξει µια κατ’ αρχάς συµφωνία για την 

πραγµατοποίηση της Πρακτικής Άσκησης.  

• Θα εκπονηθεί µέθοδος παρακολούθησης της πορείας των φοιτητών/τριών κατά τη διάρκεια της 

Πρακτικής Άσκησης.  

• Μετά από συγκέντρωση και αξιολόγηση δύο ερωτηµατολογίων (φοιτητή/τριας και φορέα 

Πρακτικής θα ενηµερώνεται η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

και η οποία και θα αποφασίζει για τροποποιήσεις στην υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης.  

• Τέλος, θα συνταχθεί τελικός απολογισµός της όλης πορείας της Πρακτικής Άσκησης. 

 Όλα τα ανωτέρω συνιστούν νέες και καινοτόµες δραστηριότητες, καθώς µέχρι σήµερα δεν 

υφίσταται σχετική δράση. 

 

Β6. Μέθοδος παρακολούθησης, εποπτείας και αξιολόγησης των επωφελούµενων φοιτητών / 

φοιτητριών (σπουδαστών / σπουδαστριών) από τις δράσεις της Πρακτικής Άσκησης του Τµήµατος 

στα πλαίσια του ΕΠΕ∆ΒΜ 2007-2013. 

Θα εκπονηθεί καινοτόµος µέθοδος (ερωτηµατολόγια) παρακολούθησης, 16 εποπτείας και 

αξιολόγησης των επωφελούµενων φοιτητών / φοιτητριών, εξειδικευµένη ως προς τον φορέα στον 

οποίο υλοποιείται η Πρακτική Άσκηση. Κάθε δε φοιτητής/ρια θα παρακολουθείται από 

συγκεκριµένο µέλος ∆ΕΠ, τη δε εποπτεία του όλου προγράµµατος την έχει η Επιστηµονική 
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Υπεύθυνη, καθηγήτρια Φ. Μπατσαλιά, η οποία έχει καταρτίσει, επιβλέψει και συντονίσει και στο 

παρελθόν δύο Προγράµµατα ΕΠΕΑΕΚ (ΠΠΣ και ΚΠγ). 

 

Β7. Μέθοδος συγκέντρωσης και καταχώρησης στοιχείων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση 

των δράσεων της Πρακτικής Άσκησης του Τµήµατος στα πλαίσια του ΕΠΕ∆ΒΜ 2007-2013.  

Θα εκπονηθεί καινοτόµος µέθοδος συγκέντρωσης και καταχώρησης στοιχείων για την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση µε την εκδήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των φορέων και 

οργανισµών για την απασχόληση των φοιτητών/τριών µέσω ερωτηµατολογίων. Τα συγκεντρωτικά 

στοιχεία των ερωτηµατολογίων θα αξιολογηθούν από τα εµπλεκόµενα µέλη ∆ΕΠ και θα αναρτηθούν 

στον ιστότοπο του Τµήµατος µε στόχο την διαφάνεια και διάχυση της πληροφόρησης. Αντίστοιχα θα 

εκπονηθεί καινοτόµος µέθοδος συγκέντρωσης των στοιχείων αναφορικά µε την εκδήλωση 

ενδιαφέροντος των φοιτητών/τριών που επιθυµούν να συµµετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση, πάλι 

µέσω ερωτηµατολογίων. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία των ερωτηµατολογίων θα αξιολογηθούν από τα 

εµπλεκόµενα µέλη ∆ΕΠ και θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Τµήµατος µε στόχο την διαφάνεια και 

διάχυση της πληροφόρησης. Τα δε αποτελέσµατα της υλοποίησης του Προγράµµατος της Πρακτικής 

Άσκησης 17 θα αναρτηθούν και αυτά στον ιστότοπο του Τµήµατος. Η µέθοδος αυτή εγγυάται την 

βέλτιστη δυνατή εκπλήρωση του όλου Προγράµµατος, καθώς όλα τα εµπλεκόµενα µέλη ∆ΕΠ θα 

συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της ενδεδειγµένης σχετικής µεθοδολογίας. 

 

Β8. Καινοτοµικότητα της Πράξης.  

Η Πρακτική Άσκηση φοιτητών/τριών του Τµήµατος Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας έτσι όπως 

έχει σχεδιαστεί από την επιστηµονική Υπεύθυνη, την οµάδα των µελών ∆ΕΠ που θα εµπλακούν στο 

έργο και τη σύµφωνη γνώµη της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος, θα δώσει µία σειρά από 

πλεονεκτήµατα σε τρία επίπεδα:  

1. Στην Πανεπιστηµιακή Κοινότητα, µέσα από την επεξεργασία των αναγκών της αγοράς εργασίας 

που κατά κύριο λόγο απευθύνονται οι πτυχιούχοι του Τµήµατος,  

2. Στους φοιτητές/τριες που θα τους δώσει τη δυνατότητα να έχουν µία πραγµατική απασχόληση και 

να αντλήσουν:  

• Εµπειρία στην απασχόληση 18  

• ∆ηµιουργία «προϋπηρεσίας»  
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• Πιθανότητα δηµιουργίας προϋποθέσεων µόνιµης απασχόλησης, µέσω της επιµέλειας που θα 

επιδείξουν οι φοιτητές/τριες  

3. Στην Κοινωνία, διότι η απασχόληση των τεταρτοετών φοιτητών/τριών σε φορείς (ιδιωτικούς και 

µη) θα δώσει τη δυνατότητα στα σχολεία, ινστιτούτα, φροντιστήρια κλπ, να προσφέρουν 

συµπληρωµατική διδασκαλίας σε µαθητές της β’βάθµιας εκπαίδευσης που έχουν «µείνει» πίσω και 

χρειάζονται πρόσθετη διδασκαλία ώστε να φτάσουν στο επίπεδο της τάξης ή ακόµα σε παιδιά µε 

µαθησιακά προβλήµατα όπου η παρουσία των τεταρτοετών φοιτητών/τριών θα δώσει τη 

δυνατότητα ενίσχυσης της διδασκαλίας γενικότερα. 

 

 

 

Β9. Συντονισµός και συνέργεια των ∆ράσεων της Πρακτικής Άσκησης του Τµήµατος µε τις ∆ράσεις 

της ∆οµής Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας (∆ΑΣΤΑ) και τις άλλες επιµέρους συνεργαζόµενες 

Πράξεις (Προσκλήσεις 2785/03-03-2009 και 2786/03-03-2009) στα πλαίσια του ΕΠΕ∆ΒΜ 2007-

2013. Συνέργεια και συµπληρωµατικότητα των δράσεων της Πρακτικής Άσκησης του Τµήµατος µε 

άλλες πράξεις.   

Η συνεργασία και ο συντονισµός µε τις ∆ράσεις του ∆ΑΣΤΑ εξασφαλίζεται από την κοινοποίηση των 

πορισµάτων από την παρακολούθηση, συγκέντρωση και καταχώρηση στοιχείων για την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση των φορέων και οργανισµών όπου υλοποιείται η Πρακτική Άσκηση 

(Β7), όπως και από την 19 κοινοποίηση των πορισµάτων από τα ερωτηµατολόγια σχετικά µε την 

παρακολούθηση, εποπτεία και αξιολόγηση των επωφελούµενων φοιτητών / φοιτητριών. Η 

συνέργεια και η συµπληρωµατικότητα των δράσεων της Πρακτικής Άσκησης µε τις γενικότερες 

επιλογές του Τµήµατος εξασφαλίζεται αφενός µέσω της εµπλοκής πολλών µελών ∆ΕΠ ως 

επιβλέποντες τους ασκούµενους, από την συζήτηση στις Γενικές Συνελεύσεις (τουλάχιστον δύο 

φορές κάθε έτος) µε θέµα την πορεία του Προγράµµατος, καθώς και από το γεγονός ότι η 

Επιστηµονική Υπεύθυνη έχει διατελέσει επί δύο θητείες Αντιπρόεδρος του Τµήµατος και επί δύο 

θητείες ήταν Πρόεδρος του Τµήµατος, έχοντας παράλληλα την επιστηµονική ευθύνη για τα δύο 

Προγράµµατα ΕΠΕΑΕΚ του Τµήµατος (ΠΠΣ και ΚΠγ). 

 

Β10. Κρισιµότητα του προβλήµατος που αντιµετωπίζεται µε την υλοποίηση της προτεινόµενης 

πράξης και βαθµός κάλυψης των αναγκών.  
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Με τις δράσεις της Πρακτικής Άσκησης δεν αντιµετωπίζεται µόνο το κρίσιµο ζήτηµα της επαφής των 

φοιτητών/τριών µε την αγορά εργασίας, αλλά και άλλα κρίσιµα επιστηµονικά/ερευνητικά θέµατα, 

όπως, ενδεικτικά  

• ∆ιερεύνηση των γλωσσικών και πολιτισµικών προϋποθέσεων Ελλήνων µαθητών της πρωτοβάθµιας 

και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ιδιαίτερα σε περιοχές µε ασθενές κοινωνικο/οικονοµικό 

χαρακτήρα, σε περιοχές εκτός Αθηνών, καθώς και σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑµεΑ), βλ. Β11 και 

Β14)  

• ∆ιερεύνηση της στάσης Ελλήνων µαθητών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

έναντι της γερµανικής γλώσσας και του πολιτισµού των γερµανόφωνων χωρών, 20  

• ∆ιερεύνηση της στάσης αλλοδαπών µαθητών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

έναντι της γερµανικής γλώσσας και του πολιτισµού των γερµανόφωνων χωρών,  

• ∆ιερεύνηση της στάσης µαθητών σε πολυπολιτισµικά σχολεία έναντι της γερµανικής γλώσσας και 

του πολιτισµού των γερµανόφωνων χωρών.  

Η Πρακτική Άσκηση καθιστά έτσι εφικτή τη διασύνδεση θεωρητικής γνώσης και πραγµατικότητας, 

κάτι που είναι το ζητούµενο για κάθε (νέο) επιστήµονα. 

 

Β11. Προσδιορισµός ευρύτερων κοινωνικών και οικονοµικών ωφελειών και επιπτώσεων της 

Πράξης.  

Η υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης του Τµήµατος είναι δυνατόν να προσφέρει σηµαντικά 

ευρύτερα κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη.  

Ο εργασιακός χώρος των ασκούµενων φοιτητών προβλέπεται να είναι σε πρώτη φάση κυρίως 

∆ηµόσια σχολεία της Α/βάθµιας και ∆/βάθµιας εκπαίδευσης. 

 Οι ασκούµενοι φοιτητές, εργαζόµενοι π.χ. µε µικρές οµάδες µαθητών σε µία ιδιαίτερη µορφή 

ενισχυτικής διδασκαλίας θα αναπληρώσουν τα κενά των εν λόγω µαθητών. Το νεαρό της ηλικίας των 

ασκούµενων φοιτητών, η όρεξη αλλά και η συνεχής προσπάθεια αναζήτησης κατάλληλης µεθόδου 

προσέγγισης των µαθητών για να εφαρµόσουν αποτελεσµατικά τις θεωρητικές τους γνώσεις στην 

διδασκαλία της Γλώσσας δεν µπορεί παρά να λειτουργήσει θετικά και για τις δύο πλευρές. Για τους 

µαθητές αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα όχι µόνο την καλυτέρευση των επιδόσεων τους, αλλά ως 

απόρροια αυτού την αύξηση της αυτοπεποίθησης τους. Το γεγονός, ότι θα έχουν ένα νεαρό άτοµο 

απέναντί τους ενδεχοµένως να µειώσει τις αναστολές τους στο να εκφράζουν απορίες, να κάνουν 

ερωτήσεις και να παίρνουν ενεργά µέρος στο µάθηµα. Στους δε ασκούµενους φοιτητές δίνεται έτσι 
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µε τον καλύτερο τρόπο η δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν 

κατά την διάρκεια των 21 σπουδών τους. Η επαφή των φοιτητών µε τον συγκεκριµένο εργασιακό 

χώρο, οι όποιες δυσκολίες θα αντιµετωπίσουν, αλλά και η όποια ικανοποίηση θα τους χαρίσει η 

ενασχόληση µε µαθητές, θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τι είδους επαγγελµατική σταδιοδροµία 

θέλουν τελικά να ακολουθήσουν.  

Οι σπουδές σε ένα ξενόγλωσσο πανεπιστηµιακό Τµήµα δεν οδηγούν απαραίτητα µόνο στο 

επάγγελµα του διδάσκοντα. Έτσι, επιδιώκεται η ένταξη των φοιτητών/τριών και σε εκδοτικούς 

οίκους, σε φορείς πολιτισµικούς, και σε οργανισµούς που θα συµβάλλει στην απόκτηση µιας 

πληρέστερης µορφής των δυνατοτήτων µελλοντικής απασχόλησης των αποφοίτων. Επιπλέον, 

λαµβάνοντας ιδιαίτερα τις υποβαθµισµένες περιοχές υπόψη, όπου οι µαθητές προέρχονται κυρίως 

από οικονοµικά ασθενέστερα κοινωνικά στρώµατα ή/και οικονοµικούς µετανάστες, µία επιπρόσθετη 

µαθησιακή υποστήριξη δεν µπορεί παρά να σηµαίνει µια ανακούφιση για τις οικογένειες των 

µαθητών. Για τους δε ασκούµενους φοιτητές η απόκτηση µιας πρώτης εµπειρίας σε συνδυασµό µε 

µια αµοιβή θα συµβάλει στην ανάπτυξη επαγγελµατικής συνείδησης, αλλά και προσωπικής 

ικανοποίησης. Τέλος, η σύνδεση των θεωρητικών τους σπουδών µε την αµοιβόµενη εφαρµογή στην 

πράξη θα αποτελέσει ένα αισιόδοξο µήνυµα για το επαγγελµατικό τους µέλλον. Συµπερασµατικά, 

κοινωνική ωφέλεια θα αποκοµίσουν οι µετέχοντες στην πρακτική άσκηση (απόκτηση 

επαγγελµατικής εµπειρίας και συνείδησης), οι φορείς όπου θα τοποθετούνται οι ασκούµενοι, καθώς 

θα µεταλαµπαδεύουν τις γνώσεις και εµπειρίες τους, καθοδηγώντας τους φοιτητές στα πρώτα 

επαγγελµατικά τους βήµατα, και οι µαθητές και οι οικογένειές τους, καθώς αναµένεται βελτίωση 

των σχολικών επιδόσεών τους. Οικονοµικό δε όφελος θα αποκοµίσουν οι ασκούµενοι, αλλά έµµεσα 

και οι οικογένειες των µαθητών, καθώς θα τους προσφερθεί επί πλέον µάθηµα άνευ οικονοµικής 

επιβάρυνσης. 

 

Β12. ∆ιατηρησιµότητα της παρέµβασης µετά τη λήξη της Κοινοτικής συγχρηµατοδότησης.  

Πρόκειται για ένα θέµα πρωτίστως ακαδηµαϊκό. Επειδή προβλέπεται να συντάσσονται ετησίως 

Αξιολογήσεις του Προγράµµατος οι οποίες µε στόχο την ενηµέρωση των µελών ∆ΕΠ του Τµήµατος 

θα τίθενται υπόψη των µελών της Γ.Σ. του Τµήµατος και επειδή οι ετήσιες αξιολογήσεις θα 

συνοδεύονται από γενική αποτίµηση των εκάστοτε πεπραγµένων και τεκµηριωµένη αναφορά 

µελλοντικών ενεργειών, το Τµήµα θα έχει πλήρη εικόνα της διαµορφούµενης κατάστασης ώστε τα 

να ληφθεί σχετική απόφαση σε συνεδρία Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος. 
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 Λαµβάνοντας υπόψη τη µέχρι τώρα γενικότερη πολιτική του Τµήµατος, το οποίο διάκειται θετικά σε 

τέτοιου είδους δράσεις, και καθώς εξασφαλίστηκε η διατηρησιµότητα στα άλλα δύο Προγράµµατα 

µε επιστηµονική υπεύθυνη την καθηγήτρια Φ. Μπατσαλιά. εκτιµάται βάσιµα ότι η παρέµβαση θα 

διατηρηθεί και µετά τη λήξη της κοινοτικής συγχρηµατοδότησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 2007 – 2013». 

 

Β13. Συµβολή της Πράξης στην αντιµετώπιση προβληµάτων των λιγότερο αναπτυγµένων 

περιοχών.  

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών / φοιτητριών του Τµήµατος Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές των λιγότερων αναπτυγµένων περιοχών να απολαµβάνουν 

δωρεάν συµπληρωµατικά µαθήµατα γερµανικής γλώσσας. Τα µαθήµατα αυτά θα 

πραγµατοποιούνται στο σχολικό τους περιβάλλον -στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση. Έτσι, µέσα από την πρακτική άσκηση: 

 Α) δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να συµπληρώσουν τα κενά της διδακτέας ύλης σχετικά µε 

µάθηµα των γερµανικών,  

Β) δίνεται η δυνατότητα σε µαθητές που παλινόστησαν από τη Γερµανία να καλλιεργήσουν στα 

πλαίσια ενός µαθήµατος υψηλοτέρου επιπέδου τις άριστες γνώσεις τους στον προφορικό και 

γραπτό λόγο ενώ παράλληλα θα δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην απόκτηση γνώσεων σχετικά µε τη 

γραµµατική της γερµανικής,  

Γ) προσφέρονται και άλλες συνθήκες εκµάθησης της ξένης γλώσσας οι οποίες είναι πιο ευχάριστες 

και πιο δηµιουργικές (π.χ. παιχνίδια, θεατρικές παραστάσεις, χορωδία, σκηνοθεσία ταινιών). 

 

Β14. Εξασφάλιση της ισότιµης συµµετοχής των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ).  

Το Πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης του Τµήµατος Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, θα ενισχύσει 

και από τις δύο πλευρές (φοιτητών/τριών) αλλά και από την πλευρά των µαθητών/τριών τα Άτοµα 

µε Αναπηρία. Στο βαθµό που είναι γνωστό ότι στα ειδικά σχολεία δεν διδάσκεται η Γερµανική 

Γλώσσα, µε την παρούσα πρόταση το Τµήµα θα απευθυνθεί στην Ελληνική Εταιρεία Αποκατάστασης 

Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ), προτείνοντας µία ευρύτερη συνεργασία σε επίπεδο εισαγωγικών 

διαλέξεων στην Γερµανική Γλώσσα. Αναφερόµαστε εδώ στην ΕΛΕΠΑΠ δεδοµένου ότι το 

συγκεκριµένο Φιλανθρωπικό Ίδρυµα έχει εγκαταστάσεις στις παρακάτω πόλεις:  

1. Αθήνα (Παγκράτι),  
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2. Θεσσαλονίκη,  

3. Χανιά,  

4. Ιωάννινα,  

5. Βόλος,, 

6. Αγρίνιο. 

 

Β15. Προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και µη διάκριση. 

Κατά την εκπόνηση των κριτηρίων επιλογής των ενδιαφεροµένων φοιτητών/τριών (Β2, Β5) θα 

ληφθεί µέριµνα, ώστε τα κριτήρια επιλογής να µην αφορούν ούτε καν έµµεσα στοιχεία που να 

αντιβαίνουν στην προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών. Επίσης, κανένα από τα κριτήρια επιλογής 

δεν θα αφορά στοιχείο που να επιτρέπει τυχόν διάκριση εξαιτίας της φυλής, της εθνικής καταγωγής, 

της θρησκείας ή/και των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, ηλικίας ή του γενετήσιου 

προσανατολισµού. Συγκεκριµένα στις αιτήσεις οι ενδιαφερόµενοι φοιτητές/τριες θα αναγράφουν 

κωδικό αριθµό, ώστε να είναι ανώνυµα και η επιτροπή επιλογής να µην γνωρίζει τα άτοµα που 

υπέβαλλαν αίτηση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής από τα αρµόδια µέλη ∆ΕΠ, η 

Γραµµατεία θα προβεί σε συσχέτιση των εγκεκριµένων κωδικών µε τα αντίστοιχα άτοµα. Αντίστοιχα, 

και στην επιλογή των φορέων και οργανισµών όπου θα υλοποιείται η πρακτική άσκηση, θα 

τηρηθούν ανάλογα κριτήρια προαγωγής της ισότητας των ευκαιριών και µη διάκριση. Εγγύηση για 

την τήρηση των δεσµεύσεων αυτών συνιστά η προηγούµενη τήρηση αυτών των δεοντολογικών 

κανόνων στα µέχρι τώρα προγράµµατα που χρηµατοδοτήθηκαν από το ΕΠΕΑΕΚ και για τα οποία είχε 

την επιστηµονική ευθύνη η Επιστηµονική Επεύθυνη του Προγράµµατος αυτού, καθηγήτρια Φ. 

Μπατσαλιά. 

 

Β16. Προαγωγή της ισότητας των φύλων.  

Κατά την εκπόνηση των κριτηρίων επιλογής των ενδιαφεροµένων φοιτητών/τριών (Β2, Β5) θα 

ληφθεί µέριµνα, ώστε τα κριτήρια επιλογής να µην αφορούν ούτε καν έµµεσα στοιχεία που να 

αντιβαίνουν στην προαγωγή της ισότητας των φύλων. Συγκεκριµένα στις αιτήσεις οι ενδιαφερόµενοι 

φοιτητές/τριες θα αναγράφουν κωδικό αριθµό, ώστε ούτε από το όνοµα να διαφανεί το φύλο. Η δε 

εξέταση της κάθε αίτησης θα είναι ανώνυµη και µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής από 

τα αρµόδια µέλη ∆ΕΠ, η Γραµµατεία θα προβεί σε συσχέτιση των 26 εγκεκριµένων κωδικών µε τα 

αντίστοιχα άτοµα. Αντίστοιχα, και στην επιλογή των φορέων και οργανισµών όπου θα υλοποιείται η 
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πρακτική άσκηση, θα τηρηθούν ανάλογα κριτήρια προαγωγής της ισότητας των φύλων. Εγγύηση για 

την τήρηση των δεσµεύσεων αυτών συνιστά η προηγούµενη τήρηση αυτών των δεοντολογικών 

κανόνων στα µέχρι τώρα προγράµµατα που χρηµατοδοτήθηκαν από το ΕΠΕΑΕΚ και για τα οποία είχε 

την επιστηµονική ευθύνη η Επιστηµονική Επεύθυνη του Προγράµµατος αυτού, καθηγήτρια Φ. 

Μπατσαλιά. 

 

Β17. Πρόβλεψη για την τήρηση των κοινοτικών κανόνων για την πληροφόρηση, τη δηµοσιότητα 

και τη διάχυση των αποτελεσµάτων της Πράξης της Πρακτικής Άσκησης.  

Η παρέµβαση του Τµήµατος Γερµανικής Γλώσσας & Φιλολογίας σε σχέση µε την υλοποίηση τριετούς 

προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης, θα τηρήσει όλα τα απαραίτητα περί δηµοσιότητας, η 

επιστηµονική υπεύθυνη έχει προηγουµένη πείρα επ’ αυτού. Πιο συγκεκριµένα:  

1. Θα υπάρχει σε όλα τα έντυπα (ιδιωτικό συµφωνητικό, ερωτηµατολόγια, κλπ) τόσο το λογότυπο 

του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ – ΕΣΠΑ, όσο και η 

αναφορά της χρηµατοδότησης από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους.  

2. Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος θα υπάρχει το λογότυπο του ΕΣΠΑ, και ειδική µνεία στα σχετικά µε 

την Πρακτική Άσκηση. 

 

Β18. Ύπαρξη επαρκών µηχανισµών ποιοτικού ελέγχου και αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης 

του Τµήµατος στα πλαίσια του ΕΠΕ∆ΒΜ 2007-2013.  

Η παρούσα πρόταση, θα έχει τη ∆ιαχείριση από την Επιστηµονική Υπεύθυνη και το ∆ιαχειριστή του 

έργου. Και τα δύο πρόσωπα είχαν συνεργαστεί µε επιτυχία και απορρόφηση 100%. Επίσης ο 

∆ιαχειριστής του έργου είχε διαχειριστεί – µε αντίστοιχα ποσοστά απορρόφησης – δύο έργα που 

υλοποίησε το Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στα πλαίσια του ΚΡΑΤΙΚΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ του ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006. Από την παρούσα σχεδίαση του έργου 

προβλέπεται να συνταχθούν περί τις 130 συµβάσεις, και υπέρ των 250 εντολών που θα είναι 

εργασία του ∆ιαχειριστή µε βάση τις αρχές και τους κανόνες του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων 

Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Θα κρατηθεί πλήρες αρχείο εντολών, συµβάσεων, 

6µηνιαίων δελτίων, πράξεων ολοκλήρωσης κοκ, παράλληλο µε αυτό του ΕΛΚΕ και θα γίνεται ετησίως 

οικονοµικός απολογισµός του έργου προς ενηµέρωση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος. 
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