
Πρακτική Άσκηση 
Τμήματος Γεωγραφίας
Πανεπιστημίου Αιγαίου

 



• προαιρετική εργασιακή απασχόληση φοιτητών/τριών 

• σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς 

• συνήθως κατά το καλοκαίρι (Ιούλιος – Αύγουστος) 

• 2 μήνες με παράταση (αν υπάρχει χρηματοδότηση από 
τον φορέα)

• από το 2006: μάθημα ΠΠΣ Τμήματος, 2,5 ECTS

Τι είναι η Πρακτική Άσκηση; 



1998-1999: Έναρξη Πρακτικής Άσκησης

2000: Διυπουργική απόφαση απασχόλησης φοιτητών Γεωγραφίας στη Γ.Υ.Σ. (ΦΕΚ 
755/20.6.2000 τ. Β΄)

2003-2005: Χρηματοδότηση από B΄ Φάση ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «ΠΑ Τμ. Γεωγραφίας»

2005-2008: Χρηματοδότηση Γ΄ Φάση ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «ΠΑ Τμ. Γεωγραφίας»

2008-2022: Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 

   

Ιστορικό της Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Γεωγραφίας 



Φοιτητές Γεωγραφίας
• Έκθεση φοιτητών/τριών στο εργασιακό περιβάλλον
• Εμπειρία στην πρακτική επίλυσης προβλημάτων
• Αναγνώριση της ΠΑ ως μαθήματος 
• Επιδίωξη: άσκηση όλων των φοιτητών/τριών

Σκοπός & οφέλη από την ΠΑ του Τμήματος Γεωγραφίας

Φορείς άσκησης
• Επαφή και πληροφόρηση του ανθρώπινου πόρου «Γεωγράφοι» στην Ελλάδα
• Χρήση των διεπιστημονικών προσεγγίσεων της γεωγραφίας 
• Δωρεάν ή φθηνό επιστημονικό προσωπικό
• Φρέσκες ιδέες και προσεγγίσεις στον εργασιακό τομέα

Τμήμα Γεωγραφίας
• Επαφή – συνεργασία με παραγωγικούς κ.ά. φορείς
• Επίγνωση μεταβαλλόμενων συνθηκών – απαιτήσεων στην αγορά εργασίας 
• Διασπορά της σύγχρονης Γεωγραφικής γνώσης και των εφαρμογών της
• Ζωντανή διαφήμιση Τμήματος – φοιτητών του



Φοιτητές Γεωγραφίας
• Έκθεση φοιτητών στο εργασιακό περιβάλλον
• Εμπειρία στην πρακτική επίλυσης προβλημάτων
• Ενδεχόμενη αναγνώριση της ΠΑ ως μαθήματος υπό προϋποθέσεις
• Επιδίωξη: άπαξ άσκηση όλων των φοιτητών

Φορείς άσκησης
• Επαφή και πληροφόρηση του ανθρώπινου πόρου «Γεωγράφοι» στην Ελλάδα
• Χρήση των διεπιστημονικών προσεγγίσεων της γεωγραφίας 
• Δωρεάν ή φθηνό επιστημονικό προσωπικό
• Φρέσκες ιδέες και προσεγγίσεις στον εργασιακό τομέα

Τμήμα Γεωγραφίας
• Επαφή – συνεργασία με παραγωγικούς κ.ά. φορείς
• Επίγνωση μεταβαλλόμενων συνθηκών – απαιτήσεων στην αγορά εργασίας 
• Διασπορά της σύγχρονης γεωγραφικής γνώσης και των εφαρμογών της
• Ζωντανή παρουσίαση και προβολή του Τμήματος και των φοιτητών/τριών του

Σκοπός & οφέλη από την ΠΑ του Τμήματος Γεωγραφίας



Φοιτητές Γεωγραφίας
• Έκθεση φοιτητών στο εργασιακό περιβάλλον
• Εμπειρία στην πρακτική επίλυσης προβλημάτων
• Ενδεχόμενη αναγνώριση της ΠΑ ως μαθήματος υπό προϋποθέσεις
• Επιδίωξη: άπαξ άσκηση όλων των φοιτητών

Φορείς άσκησης – απασχόλησης
• Επαφή και πληροφόρηση για την Γεωγραφία και τους/τις Γεωγράφους στην Ελλάδα
• Χρήση των διεπιστημονικών προσεγγίσεων της Γεωγραφίας 
• Επιστημονικό προσωπικό με ιδιαίτερα προσόντα για μελλοντική εξέλιξη
• Φρέσκες ιδέες και εναλλακτικές προσεγγίσεις

Τμήμα Γεωγραφίας
• Επαφή – συνεργασία με παραγωγικούς κ.ά. φορείς
• Επίγνωση μεταβαλλόμενων συνθηκών – απαιτήσεων στην αγορά εργασίας 
• Διασπορά της σύγχρονης Γεωγραφικής γνώσης και των εφαρμογών της
• Ζωντανή διαφήμιση Τμήματος – φοιτητών του

Σκοπός & οφέλη από την ΠΑ του Τμήματος Γεωγραφίας



• Γενική – Θεματική Χαρτογραφία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

• Ανάπτυξη, διαχείριση και εφαρμογή γεωγραφικών βάσεων δεδομένων

• Μελέτες φυσικού περιβάλλοντος & ανθρωπογενών επιπτώσεων

• Μελέτες αξιολόγησης, αξιοποίησης και διαχείρισης φυσικών πόρων & 
περιοχών

• Ανθρωπογεωγραφικές μελέτες  και γεωγραφικές μελέτες εν γένει με 
περιβαλλοντικές, δημογραφικές, κοινωνικές διαστάσεις

• Μελέτες χωροταξικής, αστικής, περιφερειακής ανάπτυξης

• Μελέτες χωροθέτησης επιχειρήσεων & δραστηριοτήτων

• Β/θμια Εκπαίδευση

Αντικείμενα απασχόλησης φοιτητών



Δημόσιοι
• Υπουργεία
• Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμοι)
• Εθνικά Ιδρύματα, Οργανισμοί, Ινστιτούτα (π.χ. ΕΣΥΕ, ΕΘΙΑΓΕ, ΙΓΜΕ, ΕΚΚΕ)
• Δασαρχεία
• Μουσεία (π.χ. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου)
• ΓΥΣ (Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού)
• ΕΜΥ
• Σχολεία (Γυμνάσια)

Άλλοι φορείς
• Πανεπιστήμια
• Βιβλιοθήκες
• Οργανώσεις MKO (π.χ. WWF, Καλλιστώ, ΑΡΧΕΛΩΝ)
• Κέντρα Πληροφόρησης Φορέων Διαχείρισης 

Ιδιωτικοί
• Ιδιωτικές εταιρείες χαρτογράφησης & GIS
• Αναπτυξιακές Εταιρείες φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΑΝΑΚ, ANKO κ.ά.)
• Εταιρείες χωροταξικού σχεδιασμού, κατασκευαστικές κ.ά. (Εγνατία Οδός)

Φορείς απασχόλησης



Διοικητική διαχείριση του έργου ΠΑ

• Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (ΕΠΑ)
- πρόεδρος, αντιπρόεδρος

- Γραφείο ΠΑ, γραμματεία της Σχολής

- Σκοπός: υλοποίηση του φυσικού έργου της ΠΑ

- Ρόλος: συμβουλευτικός, ενημερωτικός, εκτελεστικός

• Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών

• Γενική Συνέλευση Τμήματος Γεωγραφίας 

• Αφορά μόνο το Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ Ι-ΙΙ και ΕΣΠΑ

• Ιδρυματικός υπεύθυνος - Επιτροπή Ερευνών Π. Αιγαίου

Ενδοτμηματική διαχείριση

Ενδοπανεπιστημιακή διαχείριση



Υλοποίηση του φυσικού έργου «Πρακτική Άσκηση»

Τέσσερεις φάσεις

• Προπαρασκευαστική: επαφή με φορείς

• Φάση επιλογής φοιτητών

• Φάση εκτέλεσης φυσικού αντικειμένου από φοιτητές

• Φάση απόδοσης & αξιολόγησης του φοιτητή

Επιτροπή ΠΑ

Φοιτητές



Ιανουάριος – αρχές Μαΐου
• Καθορισμός αντικειμένων απασχόλησης και δεξιοτήτων των φοιτητών
• Διερεύνηση φορέων για πιθανή συνεργασία
• Δημιουργία καταλόγου φορέων – θέσεων απασχόλησης

τέλη Μαΐου
• Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς φοιτητές
• Αξιολόγηση αιτήσεων, επιλογή φοιτητών και επιβλεπόντων καθηγητών

αρχές Ιουνίου
• Επαφή με επιλεγέντα φορέα απασχόλησης – εκτέλεσης της ΠΑ
• Συνεργασία φοιτητή – επιβλέποντα καθηγητή – επόπτη σε φορέα απασχόλησης
• Κατάθεση θέματος εργασίας στο Γραφείο & την Επιτροπή ΠΑ

Υλοποίηση του φυσικού έργου «Πρακτική Άσκηση»



Υλοποίηση του φυσικού έργου «Πρακτική 
Άσκηση»

• Βασικοί ιστότοποι : 

• http://atlas.grnet.gr/

• https://pa.aegean.gr/

• https://geography.aegean.gr/



Υλοποίηση του φυσικού έργου «Πρακτική Άσκηση»









Διαδικασία : Επιλογή 

Η τελική επιλογή ασκούμενου/ης μπορεί να γίνει είτε από το ίδιο τον 
φορέα (όπου αυτό είναι δυνατόν) είτε από το Γραφείο ΠΑ με τον 
παρακάτω τρόπο:
1.Οι φοιτητές/τριες ταξινομούνται βάσει των ακαδημαϊκών επιδόσεών 
τους και του εξαμήνου φοίτησης.
2. Ξεκινώντας από εκείνον με την καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση, σε κάθε 
φοιτητή/τρια αντιστοιχίζεται η πρώτη διαθέσιμη από τις επιλογές του με 
βάση τη σειρά προτίμησης που αυτός/ή έχει επιλέξει.



Διαδικασία : Κριτήρια ακαδημαϊκών επιδόσεων  

O μέσος όρος βαθμολογίας επί των επιτυχόντων μαθημάτων και η 
βαθμολογία στα μαθήματα που η γνώση τους θεωρείται απαραίτητη για 
την συγκεκριμένη θέση.

Η εντοπιότητα μπορεί κατά την κρίση του Γραφείου να αποτελέσει και 
κριτήριο παράκαμψης του παραπάνω κριτηρίου στην περίπτωση που οι 
φοιτητές/τριες δεν αμείβονται από τον φορέα.



Διαδικασία : Λίστα φοιτητών /τριών που γίνονται δεκτοί /ές 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η προσωρινή λίστα αντιστοιχίσεως 
ανακοινώνεται στους/στις φοιτητές/τριες και δίδεται χρονικό περιθώριο 
αποδοχής 5 εργάσιμων ημερών. 
Ο/Η φοιτητής/τρια μπορεί εντός του χρονικού ορίου αποδοχής να 
υποβάλλει ένσταση σχετικά με την αντιστοίχιση, η οποία εξετάζεται από 
την Επιτροπή. 
Θέση της οποίας ο/η φοιτητής/τρια δεν θα αποδεχθεί την ανάθεση, 
μπορεί να δοθεί στον/στην επόμενο/η φοιτητή/ρια της κατάταξης.



Υλοποίηση του φυσικού έργου «Πρακτική Άσκηση»

Ιούλιος – Αύγουστος
• Εκτέλεση ΠΑ από τον φοιτητή/τρια

Περάτωση ΠΑ με Αξιολόγηση του ασκούμενου/ης φοιτητή/τριας
• Τυπική εξακρίβωση τόπου, χρόνου και φορέα άσκησης (Επιτροπή ΠΑ)
• Βαθμολόγηση γραπτού δοκιμίου (επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια)
• Κατάθεση καταλόγου – βαθμολογίας στη Γραμματεία (ΚΕΥ μάθημα)
• Βεβαίωση εκτέλεσης ΠΑ (Γραμματεία Τμήματος)

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος
• Κατάθεση παραδοτέων φοιτητή/τριας στο τέλος της ΠΑ

• Γραπτή αξιολόγηση φοιτητή/τριας από το φορέα απασχόλησης
• Γραπτή Τεχνική Αναφορά ασκούμενου/ης 

Οκτώβριος - Νοέμβριος
•Προφορική παρουσίαση κατά την ημερίδα της ΠΑ 



Αξιολόγηση της ΠΑ από τους/τις φοιτητές/τριες

Δημιουργία φύλλου αξιολόγησης (ερωτηματολογίου), προς τους/τις 
ασκούμενους/ες φοιτητές/τριες για αξιολόγηση: 

1. επιτροπής ΠΑ

2. επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας

3. φορέα διεξαγωγής

4. του/της ασκούμενου/ης κατά την ΠΑ που εξετέλεσε



Τι μέλλει γενέσθαι;
• Επισήμανση της σημασίας της ΠΑ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων

• Ενημέρωση με διάφορους τρόπους (έντυπα, ηλεκτρονικά) στους/στις 
φοιτητές/τριες κατά την περίοδο προκήρυξης της ΠΑ

• Προσανατολισμός θέσεων κυρίως στη Γεωγραφία

• Έλεγχος για περιστατικά απασχόλησης εκτός αντικειμένου 

• Καλύτερη συνεργασία καθηγητών/τριών – φοιτητών/τριών –φορέων 
απασχόλησης

• Σοβαρό πρόβλημα με την ελάττωση των μισθών που δεν είναι πλέον μισθοί 
αλλά απλή οικονομική ενίσχυση –

• Αναζήτηση πρόσθετης επιδότησης από τους φορείς και αύξησης 
κονδυλίων για Πρακτική Άσκηση ώστε να μπορούμε να δεχόμαστε 
περισσότερους φοιτητές/τριες στην ΠΑ  κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου



Θέμα: H Πρακτική Ασκηση ως μάθημα

• Μεταφορά του προαιρετικού μαθήματος «ΠΑ» στο 7ο (χειμερινό) εξάμηνο 
Σπουδών του Τμήματος και απόδοση 2,5 διδακτικών μονάδων όπως στο 
μάθημα «Διάλεξη» 

Θέμα: Πώς οι φοιτητές/τριες θα ασκούνται σε περισσότερο γεωγραφικά 
θέματα

Προτεινόμενη λύση: Εμπλουτισμός θέσεων εργασίας με περισσότερους 
φορείς που εστιάζουν σε θέματα Γεωγραφίας

Επιμονή στον έλεγχο των εργοδοτών από τους υπεύθυνους/ες καθηγητές/τριες 
και τους/τις ασκούμενους/ες φοιτητές/τριες   



Συνεχιζόμενη ΠΑ εκτός χρηματοδότησης ΕΣΠΑ
Η Συνεχιζόμενη ΠΑ δίνει τη δυνατότητα εκπόνησης ΠΑ άνω της μιας φοράς. 
Απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν ήδη ασκηθεί. Φοιτητής μπορεί να ασκηθεί 
συνεχιζόμενα στον ίδιο φορέα εάν αυτό κριθεί σκόπιμο. Ο φορέας σε κάθε 
περίπτωση ενημερώνεται ότι ο/η φοιτητής/τρια πραγματοποιεί Συνεχιζόμενη 
ΠΑ.

Erasmus Placement
Το Πρόγραμμα Erasmus Placement αποτελεί παράλληλο θεσμό εκπόνησης 
ΠΑ σε χώρες της ΕΕ. Την ευθύνη διαχείρισης του Προγράμματος, έχει ο 
Τμηματικά Υπεύθυνος/η Καθηγητής/τρια και όλες οι διαδικασίες επιλογής 
φορέα, εντύπων, αμοιβής κλπ γίνονται από το Γραφείο Erasmus του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Αρμοδιότητα γραφείου ERASMUS



Συνεργαζόμενους φορείς
Ασκούμενους/ες φοιτητές/φοιτήτριες 
Επιβλέποντες καθηγητές/τριες & ΓΣ Τμήματος
Επιτροπή ΠΑ
Γραμματεία Τμήματος
Επιτροπή Ερευνών

Περισσότερες πληροφορίες στον γραμματέα της ΠΑ, 
Στους καθηγητές/καθηγήτριες: Κρίστη Πετροπούλου, Μιχάλης Βαϊτης
Στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης: Ελευθερία Πασχαλίδου, email: gpa1@@aegean.gr, τηλ. 

2251036778. Γραφείο: 1.11, υπόγειο κτηρίου Γεωγραφίας.
και στους ιστότοπους : 
• http://atlas.grnet.gr/
• https://pa.aegean.gr/
• https://geography.aegean.gr/
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