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Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Κοινωνιολογίας λειτουργεί στο
Τμήμα Κοινωνιολογίας από εδώ και μία δεκαετία και χρηματοδοτείται από
Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους ενώ στην περίοδο 2007-2009 λειτούργησε σε
εθελοντική βάση. Από τον Ιούνιο του 2010 έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ αφού
αξιολογήθηκε θετικά η πρόταση που είχε εκπονήσει το Τμήμα στο Υπουργείο Παιδείας.

1. Στόχοι του προγράμματος
Το Π.Π.Α προβλέπει την άσκηση των φοιτητών/τριών σε συνεργαζόμενους φορείς που
έχουν συνάφεια με τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο Τμήμα και ως
βασικούς στόχους:
1.

την εκπαίδευση των φοιτητών/τριών σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες και
στην απόκτηση πολύτιμης εργασιακής εμπειρίας και επαγγελματικών δεξιοτήτων,
η ενθάρρυνση εσείς επαγγελματικής επινοητικότητας και επαγγελματικού ήθους
από εσείς ασκούμενους.

2.

την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και
εταιρειών για τη διεύρυνση και εδραίωση του δικτύου επαφών που αναπτύχθηκε με
το ΠΠΑ του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, προκειμένου να στηρίζει την ομαλή ένταξη των αποφοίτων
του Τμήματος στην αγορά εργασίας.

3.

η διεύρυνση του πεδίου απασχόλησης των αποφοίτων του τμήματος πέρα από
εσείς μέχρι τώρα καθιερωμένους τομείς πιθανής εργασιακής ένταξης. Ιδιαίτερη
έμφαση θα δοθεί στην δημιουργία συνδέσεων με ερευνητικά κέντρα, με ΜΚΟ
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, με δίκτυα επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε και με φορείς
σχεδιασμού και άσκησης κοινωνικής και πολιτισμικής πολιτικής στο χώρο εσείς
τοπικής αυτοδιοίκησης.

4.

η σύνδεση των κατά βάση θεωρητικών γνώσεων εσείς κοινωνιολογίας με την
κοινωνική πραγματικότητα και η αφομοίωση εσείς επιστημονικής γνώσης μέσα από
τη επαγγελματική άσκηση

2. Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης- Χρήσιμες οδηγίες
•

Οι φοιτητές-τριες μπορούν να επιλέξουν την Πρακτική Άσκηση ως μάθημα και
να ασκηθούν σε ένα εργασιακό πλαίσιο που θα επιλέξουν ανάμεσα σε
συνεργαζόμενους φορείς σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Η επιλογή γίνεται με
ένα τρόπο τέτοιο που δίνει τη δυνατότητα στον ίδιο το φοιτητή να επιλέξει
υπηρεσία σε συνεργασία συνήθως με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο ή και άλλο
διδάσκοντα στο Τμήμα.

•

Ο φοιτητής δηλώνει την Πρακτική, επιλέγει υπηρεσία και συμπληρώνει σχετικά
δικαιολογητικά με την Γραμματεία του Π.Π.Α Γαλάτεια Νταναλάκη.

•

Η Π.Α ασκείται σε αυτήν για δύο μήνες ανελλιπώς. Οι φοιτητές ακολουθούν το
ωράριο της υπηρεσίας και τις εντολές των προϊσταμένων εσείς σε αυτήν.

•

Το Τμήμα δεν παρεμβαίνει σε αυτή τη διαδικασία αλλά συνιστά στους φοιτητές
να προτείνουν και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για δραστηριότητες που θα
τους βοηθήσουν στην εκπόνηση της εργασίας τους.

•

Η εργασία αυτή έχει έκταση 20-40 σελίδες σε διάστιχο 1,5 και γραμματοσειρά 12
Times New Roman και ακολουθεί τις βασικές αρχές των σεμιναριακών
εργασιών. Ο βασικός στόχος είναι η σύνδεση εμπειριών από την υπηρεσία του
με θεωρητικές γνώσεις της Κοινωνιολογίας.

•

Η εργασία διορθώνεται και αξιολογείται από τον επιβλέποντα καθηγητή.

•

Σε περιπτώσεις ιδιαίτερου ερευνητικού ενδιαφέροντος η εργασία αυτή μπορεί να
οδηγήσει σε πτυχιακή εργασία.

•

Οι φοιτητές αξιολογούνται και από την Υπηρεσία τους η οποία συμπληρώνει και
σχετικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της Πρακτικής γενικότερα.

•
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προβληματικές εμπειρίες για να οδηγηθούμε σε ορισμένες ορθολογικές
επιλογές υπηρεσιών.
Για προβλήματα που αφορούν την Πρακτική Άσκηση μπορείτε να απευθύνεστε στον
Επιστημονικό Υπεύθυνο Ε.Υ. (Ζαϊμάκη Γιάννη) κάθε Τρίτη 12:00-14:00. ή με email στο
zaimakis@uoc.gr . Eάν υπάρχει ανάγκη μπορείτε να επικοινωνήστε με τον Ε.Υ.
τηλεφωνικά έπειτα από συννενόηση με την κ. Γαλάτεια Νταναλάκη.
Για ζητήματα που αφορούν τη Γραμματειακή Υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης,
μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Γαλάτεια Νταναλάκη στις ώρες εξυπηρέτησης
Πρακτικής

Άσκησης κάθε Τρίτη 14:30-15:00 και Πέμπτη 14:30-15:00. (email:

ntanalag@uoc.gr)

3. Οδηγίες εργασίας πρακτικής άσκησης
Η εργασία πρέπει να έχει ως αντικείμενο ένα θέμα που συνδέεται με το θεματικό
ενδιαφέρον της υπηρεσίας στην οποία ασκηθήκατε και παρουσιάζει κοινωνιολογικό
ενδιαφέρον. Η εργασία πρέπει να ακολουθεί ορισμένη δομή και να περιλαμβάνει τις
απαραίτητες παραπομπές και βιβλιογραφία στο τέλος. Η δομή της εργασίας
περιλαμβάνει εισαγωγή, θεωρητικό και μεθοδολογικό μέρος, κύριο θέμα και
συμπεράσματα, αξιολόγηση της εμπειρίας και βιβλιογραφία. Σε ορισμένες περιπτώσεις
εργασιών έχουμε παράρτημα στο τέλος με πρωτογενές υλικό (κείμενα αυτούσιων
συνεντεύξεων, αποσπάσματα εφημερίδων κλπ.). Επισημαίνουμε ότι κάθε εργασία
πρέπει να περιλαμβάνει ειδική ενότητα στην οποία θα αξιολογείται με κριτική διάθεση
η εμπειρία του ασκούμενου, οι δυνατότητες που προσφέρει η συγκεκριμένη υπηρεσία,
τα τυχόν προβλήματα και οι αδυναμίες.
Η δομή εσείς εργασία μπορεί να περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:
•

Εισαγωγή

Σκοπός και σημασία εσείς εργασίας, σύντομη αναφορά στο περιεχόμενο της εργασίας.
•

Θεωρητικό πλαίσιο-Μεθοδολογία

Σύντομες αναφορές σε θεματικές που θεωρείται ότι είναι χρήσιμο να συμπεριλάβετε
στις εργασίες σας ή και σε θεωρητικές προσεγγίσεις. Αναφορά στις μεθοδολογικές
επιλογές και στον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήσατε το υλικό σας. Αναφορά σε
δυσκολίες και προβλήματα στη συγκρότηση της εργασίας σας.
•

Κυρίως θέμα:

Παρουσίαση του βασικού εσείς θέματος και των εμπειρικών ή θεωρητικών σας
δεδομένων. Επισήμανση ιδιαίτερων σημείων, συγκρίσεις με άλλα παραδείγματα.
Συμπεράσματα από την επεξεργασία και ανάλυση του πραγματολογικού σας υλικού.
•

Αξιολόγηση της Πρακτικής

Συμπεράσματα, προτάσεις και προβληματισμοί.

4. Χρήσιμες οδηγίες
Η εργασία πρέπει να αναδεικνύει την ικανότητα του φοιτητή να παρουσιάζει δείγματα
σύνδεσης θεωρητικών θεμάτων με την εμπειρία. Η αξιοποίηση και η πρόσβαση σε
πρωτογενές υλικό π.χ η συνέντευξη με ένα χρήστη κοινωνικών υπηρεσιών ή με ένα
εργαζόμενο θα ληφθεί υπόψη θετικά. Εργασίες με αμιγώς θεωρητικό χαρακτήρα δεν
είναι αποδεκτές. Η χρήση πολλαπλών πηγών εμπειρικών ή θεωρητικών θα
εμπλουτίσει την εργασία.
Απόψεις τρίτων που χρησιμοποιούνται στα κείμενα πρέπει να συνοδεύονται από
την αντίστοιχη παραπομπή. Αντιγραφές από βιβλία χωρίς παραπομπές δεν θα

λαμβάνονται υπόψη. Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα δύο συστήματα παραπομπής.
Στο αγγλοσαξωνικό (Harvard) η παραπομπή γίνετι ως εξής: (Μουζέλης 1998) σε
περίπτωση που παραπέμπουμε γενικώς σε κάποια άποψη του Μουζέλη που υπάρχει
στο αντίστοιχο βιβλίο του. Εάν εσείς παίρνουμε αυτούσια κομμάτια από το βιβλίο του
πρέπει να αναφερθούμε και στη συγκεκριμένη σελίδα οπότε η παραπομπή παίρνει την
εξής μορφή : (Μουζέλης 1988: 25).
Όταν χρησιμοποιούμε το Γαλλικό σύστημα παραπομπών χρησιμοποιούμε
υποσημείωση και στο τέλος εσείς σελίδας αναφέρουμε το συγγραφέα, τον τίτλο του
βιβλίου (με πλάγια γράμματα), την πόλη έκδοσης και τον εκδοτικό οργανισμό και το
έτος έκδοσης. Παραθέτω σχετικό παράδειγμα
Σύμφωνα με μια άλλη θεώρηση η γέννηση του νεώτερου έθνους κράτους στην
Ελλάδα συνέβαλε στην σύγκρουση του πολιτισμού των ανώτερων τάξεων με το ήθος
του πολιτισμού των επικίνδυνων τάξεων.1
Ανεξάρτητα από το σύστημα παραπομπών που θα επιλέξετε στο τέλος εσείς
εργασίας στη βιβλιογραφία παραθέτουμε τα βιβλία ή τα άρθρα που έχουμε
χρησιμοποιήσει ως εξής:
Σε βιβλία
Δαμιανάκος Σ., 2005, Ήθος και πολιτισμός των επικίνδυνων τάξεων, Αθήνα, Πλέθρον.
Εάν το βιβλίο είναι συλλογικό και εσείς έχετε χρησιμοποιήσει ένα άρθρο τότε γράφετε:.
Χριστιανόπουλος Ν., 1987, «Ιστορική και αισθητική διαμόρφωση του ρεμπέτικου
τραγουδιού», στο, Χολστ Γ., Δρόμος για το ρεμπέτικο, Αθήνα, Ντένιζ Χάρβευ, 158162.
Τα περιοδικά:
Ψαροπούλου Μ., 1989, «Διακόσμηση και εργαλεία στη χρηστική κεραμεική»,
Εθνογραφικά 6, 121-145.
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΠΠΑ
Γιάννης Ζαϊμάκης
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