Πρακτική Άσκηση Φοιτητών
ΤΕΙ Κρήτης
Τα πρώτα βήματα στην αγορά εργασίας
με την υποστήριξη μιας νέας δομής
του Δρ. Κωνσταντίνου Λουλακάκη

Στο ΤΕΙ Κρήτης οργανώθηκε και λειτουργεί, ως επιμέρους συνεργαζόμενη
πράξη της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ), μια νέα υπηρεσία, το
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Κρήτης,
που έχει ως βασική επιδίωξη το συντονισμό, την υποστήριξη και την προβολή της
Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) σε επίπεδο Ιδρύματος. Το έργο του Γραφείου, υλοποιείται
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
(ΕΠΕΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και εθνικούς πόρους. Στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ
Κρήτης», με διάστημα υλοποίησης από 1
Σεπτεμβρίου 2010 έως 31 Μαρτίου 2013,
έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτούνται 16

Τμήματα του Ιδρύματός μας.
Η ΠΑ, αποτελεί θεσμοθετημένη υποχρεωτική εκπαιδευτική διαδικασία, ενταγμένη
στα προγράμματα σπουδών όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης. Είναι αμειβόμενη και
εποπτευόμενη, έχει διάρκεια έξι μηνών και
πραγματοποιείται μετά το τέλος του εβδόμου εξαμήνου σπουδών, σύμφωνα με το
ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η
ΠΑ 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
ΠΑ συμβάλλει, όχι μόνο στην καλύτερη
αξιοποίηση, σε επαγγελματικό επίπεδο
πλέον, των γνώσεων και των δεξιοτήτων
που αποκτούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια
των σπουδών τους, αλλά και στην ευκολότερη και επωφελέστερη
ένταξη των αποφοίτων στο
παραγωγικό σύστημα της
χώρας. Με τον τρόπο αυτό,
ενισχύεται η συνεργασία του
ΤΕΙ Κρήτης με την αγορά εργασίας και προκύπτει πολλαπλό αμοιβαίο όφελος.
Είναι η «γέφυρα» που συνδέει τη θεωρία με την
πράξη, με αποτέλεσμα να
δημιουργούνται νέες θέσεις
απασχόλησης και να αναπτύσσεται η επιχειρηματικότητα των τελειόφοιτων. Οι
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Από το ΕΠΕΑΕΚ στο ΕΠΕΔΒΜ
Τα τελευταία χρόνια, με χρηματοδότηση μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου
Παιδείας (ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ), το ΤΕΙ Κρήτης
υλοποίησε σειρά προγραμμάτων υποστήριξης
και αναβάθμισης της ΠΑ
των Τμημάτων του, με
αξιόλογα ποιοτικά και
ποσοτικά αποτελέσματα.
Ειδικότερα, από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ενισχύθηκε η ΠΑ
αρχικά 7 Τμημάτων (Β΄
Φάση, διάρκεια υλοποίησης 2001 - 2005) και
στη συνέχεια 12 Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης (Γ΄
Φάση, διάρκεια υλοποίησης 2005 - 2008).
Ωστόσο, παρά τα θετικά
τους αποτελέσματα, τα
προγράμματα αυτά υλοποιή- θηκαν ανεξάρτητα από κάθε Τμήμα
χωρίς να προβλέπονται ιδιαίτερες διαδικασίες κεντρικού συντονισμού και υποστήριξης, με αποτέλεσμα σε κάποιες
περιπτώσεις, να υπάρχει επικάλυψη ενεργειών από τα Τμήματα και τις υπηρεσίες
του Ιδρύματος και ελλιπής αξιοποίηση ανθρώπινων και υλικών πόρων.
Το Γραφείο ΠΑ ΤΕΙ Κρήτης που οργανώθηκε και λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΕΔΒΜ), έρχεται
να καλύψει αυτές ακριβώς τις διαπιστωμένες ανάγκες. Βασική του αρμοδιότητα, είναι
να συντονίζει και να υποστηρίζει τα προ-

γράμματα ΠΑ των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης καθώς και να αναπτύσσει δραστηριότητες ανάδειξης και προβολής του θεσμού σε
επίπεδο Ιδρύματος, λειτουργώντας συμπληρωματικά και ενισχυτικά στις αντίστοιχες προσπάθειες των Τμημάτων. Η
λειτουργία του υποστηρίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ
Κρήτης, η οποία στελεχώνεται από τον
Ιδρυματικά Υπεύθυνο και τους Υπεύθυνους
ΠΑ των Τμημάτων.

εκπαίδευση

εμπειρίες που αποκτώνται μέσα από την
ΠΑ, αποτελούν πολύτιμο «σύμβουλο» για
το σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό
των φοιτητών.

Στόχοι - Δραστηριότητες
Το Γραφείο αποτελεί την υπηρεσία αναφοράς για την ΠΑ στο ΤΕΙ Κρήτης και έχει ως
βασική επιδίωξη την ποιοτική αναβάθμιση
και ανάδειξη του θεσμού στο Ίδρυμά μας,
ιδιαίτερα σε σχέση με τη βελτίωση της οργάνωσης και του συντονισμού της ΠΑ, την
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εξάσκησης των φοιτητών μας, την αναβάθμιση
και διεύρυνση των συνεργασιών με παραγωγικούς φορείς για την εξασφάλιση θέσεων υποδοχής φοιτητών, καθώς και την
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ΠΑ
μέσω μηχανισμού αξιολόγησης και βελτι-
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στοποίησης των προγραμμάτων. Επιδίωξη,
επίσης, αποτελεί η αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών, όσο και η προσέλκυση
περισσοτέρων επιχειρήσεων υποδοχής
φοιτητών.
Για την επίτευξη των στόχων του, το
Γραφείο ΠΑ λειτουργεί σε καθημερινή
βάση και παρέχει επιστημονική, διοικητική
και τεχνική υποστήριξη στα Τμήματα, φροντίζοντας, μεταξύ άλλων, για την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των
ενδιαφερόμενων φοιτητών, επιχειρήσεων και εποπτών, τη διάχυση πληροφοριών σχετικών με
την ΠΑ στο Ίδρυμα, την προβολή του θεσμού και τη διεκπεραίωση του υλικού διαχείρισης.
Μεριμνά, επίσης, για τη συγκέντρωση και καταχώρηση των
διαθέσιμων στοιχείων σε βάσεις
δεδομένων καθώς και για την
ενημέρωση του δικτυακού
τόπου. Τα στελέχη του Γραφείου
συνεργάζονται με τη ΔΑΣΤΑ, με
το Γραφείο Διασύνδεσης και με
τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας για συντονισμό
δράσεων και συνδιοργάνωση
εκδηλώσεων.
Επιπλέον, έχει σχεδιάσει και
αναπτύσσει σταδιακά, σε συνεργασία με τα Τμήματα, σειρά από
υποδομές και ενέργειες για την
ενίσχυση και ανάδειξη του θεσμού, με κυριότερες τις ακόλουθες:
• Ανάπτυξη και λειτουργία
πληροφοριακού συστήματος και κεντρικού δικτυακού τόπου ΠΑ, σε συνεργασία με τη ΔΑΣΤΑ, για την
καταγραφή, διαχείριση και διάχυση
όλων των σχετικών πληροφοριών. Τα
εργαλεία αυτά, περιλαμβάνουν εφαρμογές και υπηρεσίες για την εκδήλωση

ενδιαφέροντος, την καταγραφή των επωφελούμενων φοιτητών, την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εξάσκησης, την
καταχώρηση νέων θέσεων από φορείς,
την αξιολόγηση εταιριών κ.ά.
• Δράσεις για την αναβάθμιση και επέκταση των συνεργασιών με επιχειρήσεις
και οργανισμούς με την ανάπτυξη κεντρικής υποδομής για την εξασφάλιση
θέσεων ΠΑ, συστηματοποίηση και επέ-

κταση των ενεργειών ενημέρωσης για
την ΠΑ, αναζήτηση συνεργασιών σε νέες
θεματικές περιοχές και σε καινοτόμες μη
θεσμοθετημένες θέσεις, ενίσχυση της συνεργασίας με τους χώρους παραγωγής
σε θέματα έρευνας και μεταφοράς τεχνογνωσίας, ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας, αξιολόγηση και προβολή των
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ευελιξίας
• Συμβουλευτική υποστήριξη φοιτητών
για ζητήματα σχετικά με την ΠΑ με ειδική
μέριμνα για την υποστήριξη ευπαθών
ομάδων φοιτητών
• Δράσεις ενημέρωσης, προβολής και
δημοσιότητας
• Παρακολούθηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ΠΑ με
την ανάπτυξη συστήματος μετρήσιμων δεικτών και ειδικών
ερωτηματολογίων
Το έργο του Γραφείου ΠΑ περιλαμβάνει, σχεδόν στο σύνολό
του, νέες δραστηριότητες που
υλοποιούνται για πρώτη φορά
στο ΤΕΙ Κρήτης μέσω κεντρικού
μηχανισμού συντονισμού, υποστήριξης και προβολής, οι
οποίες θεωρούμε ότι συμβάλλουν στην ενίσχυση και ποιοτική
αναβάθμιση των προγραμμάτων
ΠΑ προς όφελος των φοιτητών
μας. Να σημειωθεί, ότι το έργο
της ΠΑ του ΤΕΙ Κρήτης, εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης
σε όλους τους φοιτητές, ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής ή
άλλων προσωπικών δεδομένων.

• Πιλοτικά προγράμματα διεπιστημονικής
προσέγγισης προβλημάτων επιχειρήσεων / οργανισμών για την ταυτόχρονη
εξάσκηση φοιτητών από διαφορετικές
ειδικότητες. Στόχος είναι η ενθάρρυνση
της αυτενέργειας των φοιτητών, της
επαγγελματικής τους επινοητικότητας
και η προώθηση της επαγγελματικής

Εξάσκηση Φοιτητών
Το πρόγραμμα του Γραφείου
ΠΑ υποστηρίζει εκπαιδευτικά και
επιδοτεί την εξάσκηση φοιτητών
από 16 Τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης, τα οποία
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα με
τους αντίστοιχους Επιστημονικούς Υπεύθυνους. Συνολικά προβλέπεται να χρηματοδοτήσει την εξάσκηση περισσότερων των
1200 φοιτητών έως το 2013 και να συνεργαστεί με περίπου 1500 επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού
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εκπαίδευση

συνεργατών κ.ά.
• Δράσεις για την αναβάθμιση της εξάσκησης των φοιτητών με έμφαση στην
κατάλληλη ενημέρωση και προετοιμασία των φοιτητών και των υπευθύνων
επίβλεψης, καθώς και στη συστηματικότερη οργάνωση της παρακολούθησης και αξιολόγησης των ασκούμενων
φοιτητών

τομέα.
Μέχρι σήμερα, επωφελούμενοι από το
πρόγραμμα είναι περισσότεροι από 400
φοιτητές, οι οποίοι πραγματοποίησαν ή
πραγματοποιούν την Πρακτική τους
Άσκηση σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς της Περιφέρειας Κρήτης, σε ποσοστό
περίπου 80% και σε μικρότερα ποσοστά
στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και σε άλλες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΠΑ

γραμμα ΕΠΕΔΒΜ αποζημιώνονται, ανάλογα
με τη θέση τοποθέτησης, ως εξής:
• Στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με
το ποσό των 680,00 € μηνιαίως (340 €
από το φορέα απασχόλησης και 340 €
από το πρόγραμμα)
• Στις θεσμοθετημένες θέσεις του Δημόσιου, ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και
των ΟΤΑ με το ποσό των 400,00 € μηνιαίως (176,06 € από το φορέα απα-

πραγματοποιείται σε όλα τα Τμήματα με
ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο, κατά την ανάπτυξη του οποίου δόθηκε έμφαση στην
εξομάλυνση των διαφορών μεταξύ των
Τμημάτων και στην προτυποποίηση των
διαδικασιών. Για όλους τους φοιτητές ακολουθούνται κοινές διαδικασίες, επιλογής,
τοποθέτησης, αποζημίωσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της απόδοσης.
Οι φοιτητές που εντάσσονται στο πρό-

σχόλησης και 224,00 € από το
πρόγραμμα)
• Σε μη θεσμοθετημένες θέσεις με το ποσό
των 400,00 € μηνιαίως από το πρόγραμμα
• Σε θέσεις άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με το ποσό των 600,00 € μηνιαίως από το πρόγραμμα
Επιπλέον, το πρόγραμμα ΕΠΕΔΒΜ, κα-

Κ. Λουλακάκης: Καθηγητής, Εργαστήριο Φυσιολογίας & Βιοτεχνολογίας Φυτών - loulakak@staff.teicrete.gr

Τμήμα ΤΕΙ Κρήτης

Έδρα Τμήματος

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών
και Ανθοκομίας

Ηράκλειο

Κώστας Λουλακάκης

Σητεία

Αναστασία Μαρκάκη

Εμπορίας και Διαφήμισης

Ιεράπετρα

Γιάννης Κοπανάκης

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

Ηράκλειο

Βιβή Φραγκοπούλου

Ηλεκτρολογίας

Ηράκλειο

Φίλιππος Παπαθεοχάρης

Χανιά

Γιώργος Λιοδάκης

Κοινωνικής Εργασίας

Ηράκλειο

Ελένη Διαλυνάκη

Λογιστικής

Ηράκλειο

Ανδρέας Αναστασάκης

Μηχανολογίας

Ηράκλειο

Αχιλλέας Βαΐρης

Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής

Ρέθυμνο

Παναγιώτης Ζέρβας

Νοσηλευτικής

Ηράκλειο

Μιχάλης Ζωγραφάκης

Πολιτικών Δομικών Έργων

Ηράκλειο

Αναστασία Βασιλάκη

Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ηράκλειο

Γιώργος Απλαδάς

Χανιά

Γιώργος Σταυρουλάκης

Ηράκλειο

Γιάννης Φυσαράκης

Άγιος Νικόλαος

Βαγγέλης Τσουκάτος

Διατροφής και Διαιτολογίας

Ηλεκτρονικής

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Φυτικής Παραγωγής
Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής

λύπτει την ασφάλιση των φοιτητών που
ασκούνται σε μη θεσμοθετημένες θέσεις ή
θέσεις του εξωτερικού καθώς και τις εκτός
έδρας μετακινήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τις διαδικασίες, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων με την ΠΑ,
τους συνεργαζόμενους φορείς, αλλά και
για επιμέρους δραστηριότητες, επικοινωνήστε με το Γραφείο ΠΑ (συστεγάζεται με
το Γραφείο Διασύνδεσης) ή επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα του.

Πληροφορίες - Επικοινωνία
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Κρήτης
Τηλ.: 2810-379337 / 379431
Fax: 2810-319281
Εmail: gpa@staff.teicrete.gr
http://www.dasta.teicrete.gr/gpa
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Δρ. Κων/νος Α. Λουλακάκης, Καθηγητής
Τηλ.: 2810-379430
Email: loulakak@staff.teicrete.gr
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Τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του
ΕΠΕΔΒΜ

