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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

• Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Γεωγραφίας έχουν τη
δυνατότητα να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση κατά τη
διάρκεια των σπουδών τους, σε Φορείς του δημόσιου,
ιδιωτικού και κοινωνικού τομέα της Ελλάδας και του
Εξωτερικού.Εξωτερικού.

• Η Πρακτική Άσκηση βοηθά τους/τις φοιτητές/τριες να
εφαρμόσουν στην πράξη τις θεωρητικές τους γνώσεις, μέσα σε
ένα ελεγχόμενο, αλλά πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.

• διοίκησης και αυτοδιοίκησης.



ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

• Με απόφαση της Συνέλευσης η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα
Γεωγραφίας αποτελεί Μάθημα Επιλογής του Προπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών, οπότε δηλώνεται στα 3 τελευταία
εξάμηνα σπουδών.

• Για να έχει δικαίωμα μια/ένας φοιτήτρια/τής να επιλέξει την
Πρακτική Άσκηση υπάρχει η προϋπόθεση να οφείλει μέχρι καιΠρακτική Άσκηση υπάρχει η προϋπόθεση να οφείλει μέχρι και
4 μαθήματα έως και το δεύτερο έτος σπουδών.

• Υπάρχει η δυνατότητα να δηλώνεται και στα 2 εξάμηνα
(χειμερινό – εαρινό) με την προϋπόθεση ολοκλήρωσής της έως
τον Σεπτέμβριο.

• Η διάρκεια υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης είναι δύο (2)
μήνες, οι οποίοι αντιστοιχούν σε σαράντα τέσσερις (44)
εργάσιμες ημέρες.



ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
• Η εφαρμογή στην πράξη της αποκτηθείσας γνώσης, η καλλιέργεια δεξιοτήτων

και η εξοικείωση των φοιτητριών/τών με νέας μορφής ειδικότητες και
αντικείμενα αιχμής,

• να δοθεί η δυνατότητα στις/στους φοιτήτριες/τές να βελτιώσουν την κατάρτισή
τους σε βασικές γνωστικές περιοχές της επιστήμης της Γεωγραφίας,

• η δυνατότητα ουσιαστικής επαφής των φοιτητριών/τών με τον εργασιακό χώρο,
• η δημοσιοποίηση των δεξιοτήτων και των εν δυνάμει επαγγελματικών

ικανοτήτων των μελλοντικών αποφοίτων του Τμήματος Γεωγραφίας,
• η εξοικείωση των μελλοντικών αποφοίτων του Τμήματος με την πραγματικότητα

της αγοράς εργασίας ώστε να είναι σε καλύτερη θέση να αναζητήσουν
απασχόληση σε τομείς που καλύπτουν τα προσωπικά και επιστημονικά τους
ενδιαφέροντα,

• η απόκτηση επαγγελματικής συνείδησης από τη/το φοιτήτρια/τή,
• η απόκτηση διδακτικής εμπειρίας από τις/τους φοιτήτριες/τες με την ευκαιρία

που τους παρέχεται για δοκιμαστική διδασκαλία σε δημόσια και ιδιωτικά
σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης. Έχει δοθεί η δυνατότητα (από τον Μάιο του
2008) στους απόφοιτους Γεωγράφους συμμετοχής στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ
για διορισμό τους στη Μέση Εκπαίδευση.



ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

• Μετά τη δήλωση του μαθήματος στο ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟ και τον
έλεγχο της Γραμματείας, οι φοιτήτριες/τές πρέπει να δηλώσουν
με σειρά προτίμησης 3 φορείς από την επικαιροποιημένη (κάθε
εξάμηνο) λίστα φορέων απασχόλησης.

• Υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης των φοιτητριών/τών σχετικά
με τη φύση και το αντικείμενο κάθε προσφερόμενης θέσης
(συνήθως από τους Επόπτες Καθηγητές).



ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ως Φορείς Πρακτικής Άσκησης μπορεί να είναι
• Δημόσιες Υπηρεσίες, 
• Ερευνητικά Κέντρα και Οργανισμοί,
• Ν.Π.Δ.Δ., 
• Ν.Π.Ι.Δ.,
• Διεθνείς Οργανισμοί, Διεθνείς Οργανισμοί, 
• ΜΚΟ 
• και Επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
• Η δυνατότητα συμμετοχής των Γεωγράφων στο διαγωνισμό του 

ΑΣΕΠ, οδήγησε στην ένταξη των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 
(δημόσια και ιδιωτικά) στη λίστα των φορέων Π.Α. με σκοπό την 
απόκτηση σχετικής διδακτικής εμπειρίας.



ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (Π.Π.Δ.Ε.)

 Το  Τμήμα Γεωγραφίας από το νέο ακαδημαϊκό έτος, 2020-2021 
θα απονέμει Π.Π.Δ.Ε. σε όσους/όσες από τους/τις φοιτητές/τριες 
ή και τους/τις αποφοίτους του παρακολουθήσουν επιτυχώς τα 
οριζόμενα ψυχοπαιδαγωγικά μαθήματα.

α/α Μάθημα 
1 Παιδαγωγική Ψυχολογία 
2 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη 
3 Διδακτική της Γεωγραφίας 

 Τα μαθήματα της παραπάνω οριζόμενης ομάδας, που δεν 
εμπίπτουν στα υποχρεωτικά για τη λήψη πτυχίου, θα πρέπει να 
αναγράφονται ως πρόσθετα στο Παράρτημα Διπλώματος 
(Diploma Supplement) που χορηγεί το Τμήμα Γεωγραφίας.

3 Διδακτική της Γεωγραφίας 

4 
Διδακτικές προτάσεις και αξιολόγηση στο μάθημα 

της Γεωγραφίας στην Εκπαίδευση 
5 Πρακτική Άσκηση 

 



ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (Π.Π.Δ.Ε.)

• Η “Πρακτική Άσκηση” (Π.Α.) που θα πραγματοποιείται στο πλαίσιο απόκτησης του 
Π.Π.Δ.Ε. από το Τμήμα θα περιλαμβάνει τουλάχιστον ογδόντα (80) ώρες 
παρακολούθησης και διδασκαλίας σε σχολεία. 

• Για τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος η Π.Α. για την απόκτηση του Π.Π.Δ.Ε. είναι 
υποχρεωτική και μπορεί να εκπονηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της Π.Α. του Τμήματος. 

• Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια έχει ήδη εκπονήσει Π.Α. σε άλλον, μη 
εκπαιδευτικό φορέα θα πρέπει να πραγματοποιήσει και δεύτερη Πρακτική Άσκηση σε 
σχολείο (όχι όμως ενταγμένη στο ΕΣΠΑ) με σκοπό την απόκτηση του Π.Π.Δ.Ε.

• Δικαίωμα κατάθεσης αίτησης για παρακολούθηση του προγράμματος Π.Π.Δ.Ε. θα • Δικαίωμα κατάθεσης αίτησης για παρακολούθηση του προγράμματος Π.Π.Δ.Ε. θα 
έχουν:

• α) οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου,
• β) οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τα 2 πρώτα έτη σπουδών και οφείλουν 

έως 4 μαθήματα,
• γ) οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τα 3 πρώτα έτη σπουδών και εφεξής (4ετείς 

κ.ο.κ.) εφόσον οφείλουν έως 6 μαθήματα επισημαίνοντας ότι από τα 2 πρώτα έτη 
σπουδών δεν θα πρέπει να οφείλουν περισσότερα από 4 μαθήματα.



Προτείνετε  φορείς στον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τη 
Γραμματεία της Πρακτικής Άσκησης αφού κάνετε μια πρώτη 

αρχική διερεύνηση μόνοι σας. Στη συνέχεια δίνοντας τα στοιχεία 
επικοινωνίας του φορέα στον επιστημονικά υπεύθυνο της 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 

επικοινωνίας του φορέα στον επιστημονικά υπεύθυνο της 
Πρακτικής Άσκησης θα γίνει η επικοινωνία ώστε να επιτευχθεί η 

σύναψη σύμβασης Παν/μίου – Φορέα.

Προσοχή: Προτάσεις για νέους φορείς μπορούν να 
πραγματοποιηθούν μέχρι την έναρξη των αιτήσεων.



ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

• Παράλληλα δηλώνεται σε ειδικό έντυπο αίτησης η προτίμηση
της/του φοιτήτριας/τή για τη διάρκεια της Άσκησης και την
χρονική περίοδο εκπόνησής της.

• Επιπλέον ζητείται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης η• Επιπλέον ζητείται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης η
συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων των φοιτητών/τριών
(ΕΝΤΥΠΟ 4).





ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ



ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

• Ακολουθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων και η κατανομή των
φοιτητριών/τών στις διαθέσιμες θέσεις.

• Για κάθε Πρακτική Άσκηση φοιτήτριας/τή ορίζεται ένας υπεύθυνος
Καθηγητής - Επόπτης που είναι μέλος ΔΕΠ διδάσκων του Τμήματος
Γεωγραφίας και μαζί με τον υπεύθυνο από τον φορέα ορίζει το
αντικείμενο απασχόλησης στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης.
Επιπλέον έχει τη συνεχή παρακολούθηση της πορείας της Άσκησης
της/του φοιτήτριας/τή.της/του φοιτήτριας/τή.

• Μετά την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης ο υπεύθυνος από τον
φορέα καλείται να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης
της/του φοιτήτριας/τή το οποίο αποστέλλει στον Καθηγητή-Επόπτη ο
οποίος λαμβάνοντάς το υπόψη βαθμολογεί την/τον φοιτήτρια/τή για το
κατ’ επιλογήν μάθημα της Πρακτικής Άσκησης.

• Αλλά και η/ο φοιτήτρια/τής αξιολογεί τον φορέα καταθέτοντας την
εμπειρία του από την Πρακτική Άσκηση.



• Υπάρχουν συγκεκριμένα παραδοτέα όπως για παράδειγμα
παρουσιολόγιο, έκθεση επίδοσης ασκούμενου, έκθεση
πεπραγμένων, αξιολόγηση του φορέα από την/τον φοιτήτρια/τή,
αξιολόγηση της/του φοιτήτριας/τή από το φορέα κτλ.

• Τα παραδοτέα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν δοθεί στη
Γραμματέα της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος με τη λήξη της
άσκησης του κάθε φοιτήτρια/τή ώστε να θεωρηθεί ότι η

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

άσκησης του κάθε φοιτήτρια/τή ώστε να θεωρηθεί ότι η
Πρακτική Άσκηση της/του φοιτήτριας/τή έχει περατωθεί και το
Παν/μιο να προβεί στις πληρωμές.

• Τα παραδοτέα συμπληρώνονται με συγκεκριμένο τρόπο σε
έντυπα που παρέχει στις/στους φοιτήτριες/τές η Γραμματεία της
Πρακτικής Άσκησης.

• Θερμή παράκληση η πίεση των φοιτητριών/τών προς τους
Επόπτες καθηγητές για την έγκαιρη παράδοση όλων των
παραδοτέων.



• Ως κριτήριο κατάταξης (επιλογής) των φοιτητών σε Φορέα 
εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης για την ίδια χρονική περίοδο 
ορίσθηκε το ποσοστό των μαθημάτων που έχουν εξεταστεί 
επιτυχώς έως την περίοδο δήλωσης του Φορέα Πρακτικής 
Άσκησης πολλαπλασιαζόμενο επί το μέσο όρο της βαθμολογίας 
των μαθημάτων που έχουν περάσει επιτυχώς οι φοιτητές/τριες.

Κριτήρια Επιλογής των Φοιτητών που Έχουν Δηλώσει τον 
Ίδιο Φορέα

των μαθημάτων που έχουν περάσει επιτυχώς οι φοιτητές/τριες.

• Τα ποσοτικά αυτά κριτήρια επιλογής αφορούν στις περιπτώσεις 
όπου ο αριθμός των φοιτητών/τριών που έχουν δηλώσει ένα 
συγκεκριμένο Φορέα είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των 
προσφερόμενων από τον Φορέα, θέσεων Πρακτικής Άσκησης.



• Για πληροφορίες: 210 95 49 151, geosec@hua.gr (Γραμματεία 
Πρακτικής Άσκησης Τμήματος)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ




