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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΠΟΔΟΧΗΣ Π.Α ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» MIS 5000386 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 

 

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ενημερώνει τα μέλη του Επιμελητηρίου Σερρών, ότι 

συμμετέχει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Πρακτική 

Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» που 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).  

 

Βασικός στόχος της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ 

Κεντρικής Μακεδονίας» είναι η ποιοτική αναβάθμιση, η επέκταση και η ενίσχυση των 

προγραμμάτων της Πρακτικής Άσκησης, με απώτερο σκοπό την επίτευξη ουσιαστικής 

αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ της Ανώτατης Εκπαίδευσης και του εργασιακού 

χώρου στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών, στις βαθμίδες και τα επίπεδα της 

εκπαίδευσης που έχουν έξοδο στην αγορά εργασίας. 

 

Στην προσπάθεια αυτή, καλούμε τα μέλη του Επιμελητηρίου Σερρών, αλλά και της 

ευρύτερης περιοχής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον 

υποδοχής φοιτητών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση της Πρακτικής 

τους Άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ 

Κεντρικής Μακεδονίας» 

 

Οφέλη ως προς τους συμμετέχοντες (φοιτητές, επιχειρήσεις/οργανισμοί) 

 Επιχορηγεί μέρος της μηνιαίας αποζημίωσης των ασκούμενων φοιτητών με 

280,00€ το μήνα 
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 Προάγει και διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για τους φοιτητές οι οποίοι 

προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 

 Παρέχει άρτιές και εξατομικευμένες υπηρεσίες που αφορούν την Πρακτική 

Άσκηση σε φοιτητές Α.Μ.Ε.Α. 

 

Συγκεκριμένα οι στόχοι της Πρακτικής Άσκησης είναι 

  Η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας  

 Η εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον 

 Η επαγγελματική ένταξη σε φορέα Απασχόλησης στο αντικείμενο στο όποιο 

αποκτήθηκε εργασιακή εμπειρία μέσω της Πρακτικής Άσκησης. 

 Η εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης μέσω της Πρακτικής Άσκησης 

 Η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων 

 Η προώθηση της πρωτοβουλίας σε πραγματικές συνθήκες εργασίας 

 η ομαλή μετάβαση των φοιτητών από τον Ακαδημαϊκό χώρο στον εργασιακό 

χώρο της παραγωγής,  των επιχειρήσεων και των οργανισμών. 

 η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης επικοινωνίας και συνεργασίας  

μεταξύ των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ(Γ.Π.Α) :  

 Προετοιμάζει όλα τα απαραίτητα έντυπα για την έναρξη της Πρακτικής 

Άσκησης των ασκουμένων φοιτητών και παρακολουθεί την πορεία της Π.Α 

τους καθ' όλη την διάρκειά της. 

 Μειώνει τη γραφειοκρατία των επιχειρήσεων/οργανισμών κατά τη διαδικασία 

υποδοχής φοιτητών για την υλοποίηση της Πρακτικής τους Άσκησης.  

 Παρέχει τη δυνατότητα προσφοράς θέσεων Πρακτικής Άσκησης από τις 

επιχειρήσεις/οργανισμούς στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης 

του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας http://praktiki.teicm.gr/ και στο πληροφοριακό 

σύστημα ΑΤΛΑΣ του Υ.ΠΑΙ.Θ.  http://atlas.grnet.gr/ 

http://praktiki.teicm.gr/
http://atlas.grnet.gr/
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  Εντοπίζει θέσεις  Πρακτικής Άσκησης για το σύνολο των Τμημάτων του ΤΕΙ 

Κεντρικής Μακεδονίας  

 Αναπτύσσει μητρώο επιχειρήσεων που ικανοποιούν το περίγραμμα Πρακτικής 

Άσκησης 

 Συγκεντρώνει και καταχωρεί στοιχεία  παραγωγικών φορέων και οργανισμών 

αλλά και φοιτητών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους 

Άσκηση. 

  Προετοιμάζει όλα τα απαραίτητα έντυπα για την έναρξη της Πρακτικής 

Άσκησης των φοιτητών και παρακολουθεί την όλη πορεία της.  

 

Συνολικά όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες / δράσεις του Γ.Π.Α έχουν στόχο την 

ολοκληρωμένη υποστήριξη και εξυπηρέτηση των φοιτητών του Ιδρύματος και των 

επιχειρήσεων για μία αποτελεσματικότερη και ποιοτικότερη Πρακτική Άσκηση. 

 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις/οργανισμοί, για περισσότερες πληροφορίες καθώς 

και για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  μπορούν να 

απευθύνονται στα παρακάτω στελέχη του «Γραφείου Πρακτικής Άσκησης» του ΤΕΙ 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

κα Ιωαννίδου Ευαγγελία 2321049373   

κα Αθανασάκη Βασιλική 2321049228 

κα Τραμβαλλίδου Καλλιόπη Μαρία 2321049373 

 

e-mail: praktiki.espa@teiser.gr  

site: http://praktiki.teicm.gr/ 
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