
 

 
 

 
Τίτλος µαθήµατος: 

Πρακτική Εξάσκηση 

Κωδικός: AJER 471 
Κατηγορία: Υποχρεωτικό 
Επίπεδο: Βασικό 
Έτος σπουδών: 4ον 
Εξάµηνο: 8ο Εξάµηνο 

ECTS: 6 (Μέσος χρόνος εργασίας φοιτητή: 125 ώρες) 
Όνοµα 
διδάσκοντα(ουσας): 

Σωτήρης Θεοχαρίδης 

Επιδιωκόµενα 
µαθησιακά 
αποτελέσµατα: 
 

• Ικανότητα να εφαρµόσουν τις θεωρητικές γνώσεις στον 
εργασιακό χώρο και να αντιλαµβάνονται την αντιστοιχία 
θεωρίας και πράξης.  

• ∆εξιότητα να χρησιµοποιούν τις δηµοσιογραφικές τεχνικές στο 
χώρο εργασίας και τη σύγχρονη τεχνολογία στα ΜΜΕ. 

• Ικανότητα να επεξηγούν και να αναλύουν µε δηµοσιογραφικό τρόπο 
τρέχοντα, σύγχρονα πολιτικά, κοινωνικά, οικονοµικά, πολιτιστικά, 
αθλητικά ζητήµατα.   

• Ικανότητα να ιεραρχούν και να αξιολογούν τα θέµατα επικαιρότητας 
σύµφωνα µε τις δηµοσιογραφικές αρχές και να οργανώνουν την 
περαιτέρω  διερεύνηση των θεµάτων. 

• Ικανότητα να συντάσσουν και να παρουσιάζουν στα ΜΜΕ 
ολοκληρωµένα δηµοσιογραφικά κείµενα, ειδήσεις, ρεπορτάζ, 
συνεντεύξεις, δηµοσιογραφικές έρευνες, αναλύσεις, άρθρα, 
σχόλια 

   
Μέθοδοι 
∆ιδασκαλίας: 
 

Οι φοιτητές στο χώρο εργασίας καθοδηγούνται από τους αρχισυντάκτες και 
τους υπεύθυνους τµηµάτων για παρακολούθηση, αξιολόγηση και ετοιµασία 
δηµοσιογραφικών κειµένων. Η ετοιµασία δηµοσιογραφικού υλικού γίνεται µε 
βάση την παρακολούθηση και έρευνα του θέµατος, τη συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων στη συντακτική οµάδα και µεταξύ φοιτητή/ 
δηµοσιογράφου και αρχισυνταξίας, την οµαδική και ατοµική. Εργασίες των 
φοιτητών που ετοιµάζονται κατά τη διάρκεια της πρακτικής και κρίνονται 
κατάλληλες από την αρχισυνταξία  δηµοσιοποιούνται. Την εποπτεία και 
αξιολόγηση των φοιτητών έχει ο υπεύθυνος καθηγητής, ο οποίος είναι σε  
επαφή µε την αρχισυνταξία, η οποία δίνει και τη δικής της έκθεση – 
αξιολόγηση.. 

Προ-απαιτούµενα:  Συν-απαιτούµενα:  
Περιεχόµενο 
µαθήµατος: 
 
 

Το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος ∆ηµοσιογραφίας, Επικοινωνίας και 
ΜΜΕ προβλέπει την ένταξη της Πρακτικής Άσκησης στην εκπαιδευτική 
διαδικασία καθώς η επιτυχής ολοκλήρωσή της ισοδυναµεί µε έξι 
πιστωτικές(διδακτικές) µονάδες. Η Πρακτική Άσκηση προσφέρει τη 
δυνατότητα εφαρµογής της ακαδηµαϊκής γνώσης στην πράξη αλλά 
ταυτόχρονα επιτρέπει την επικοινωνία φοιτητών-τριών µε τα πιθανά 
εργασιακά τους περιβάλλοντα, υπό την εποπτεία των διδασκόντων και των 
στελεχών των συνεργαζόµενων φορέων. Στο υφιστάµενο πρόγραµµα 
σπουδών η πρακτική άσκηση αποτελεί µια σηµαντική ευκαιρία σύνδεσης 
των θεωρητικών γνώσεων µε την εµπειρική πραγµατικότητα και προβλέπει 
την άσκηση των φοιτητών/τριών σε φορείς που έχουν συνάφεια µε τη 



 

φιλοσοφία του προγράµµατος δηµοσιογραφίας και τα γνωστικά αντικείµενα 
που διδάσκονται στο Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας, Επικοινωνίας και ΜΜΕ. Στις 
διάφορες υπηρεσίες οι φοιτητές-τριες εκπαιδεύονται σε πραγµατικές 
εργασιακές συνθήκες και αποκτούν πολύτιµη εργασιακή εµπειρία. 
Παράλληλα η Πρακτική Άσκηση συµβάλλει στην κινητοποίηση του 
ενδιαφέροντος δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων και εταιρειών για την 
ανάπτυξη ενός δικτύου επαφών που θα στηρίζει την οµαλή ένταξη των 
αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα η εφαρµογή της πρακτικής 
άσκησης στο Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας, Επικοινωνίας και ΜΜΕ έχει στόχο να 
συµβάλλει στη δυνατότητα οι φοιτητές-τριες να εξασκηθούν στους 
κατάλληλους εργασιακούς χώρους έτσι ώστε να είναι σε θέση να: 
Αναπτύσσουν, υλοποιούν, διαχειρίζονται σύγχρονα πληροφοριακά 
συστήµατα σε οργανισµούς Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης.  
Οργανώνουν, προγραµµατίζουν, καθοδηγούν και ελέγχουν δραστηριότητες 
σε τµήµατα οργανισµών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης.  
Ασκούν δηµοσιογραφία σε Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. 
Μέσα στις υποχρεώσεις των φοιτητών/τριών κατά το διάστηµα της 
πρακτικής άσκησης είναι η τήρηση ηµερολογίου( ή και προσωπικού 
ιστολογίου) πρακτικής άσκησης. Στο ηµερολόγιο πρακτικής άσκησης 
αναγράφονται από τον ασκούµενο οι εργασίες που του ανατέθηκαν στο 
χώρο εργασίας.  
Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές/τριες 
υποβάλλουν την τελική έκθεση αξιολόγησης από το φορέα απασχόλησης. Ο 
υπεύθυνος του φορέα ο οποίος είχε την ευθύνη της παρακολούθησης και 
του συντονισµού της πρακτικής άσκησης θα προβεί σε έγγραφη αξιολόγηση 
του έργου του φοιτητή (πχ. γενικά ως προς την πρωτοβουλία, 
υπευθυνότητα, ικανότητα συνεργασίας, ποιοτική απόδοση, επιµέλεια, 
τήρηση ωραρίου, συνθετική ικανότητα κλπ, αλλά και πιο συγκεκριµένα ως 
προς τη δυνατότητα σχεδιασµού και υλοποίησης συγκεκριµένου έργου). 
Επιπλέον οι φοιτητές πρέπει  να παρουσιάζουν φάκελο µε εργασίες τους 
που δηµοσιεύτηκαν ή προβλήθηκαν από τα οπτικοακουστικά µέσα. Σε 
περίπτωση που οι εργασίες τους δεν έτυχαν δηµοσιοποίησης οφείλουν να 
παραθέσουν οποιοδήποτε υλικό  σχετικό µε την πρακτική τους. Μετά την 
ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης, οι ασκούµενοι φοιτητές/τριες θα είναι 
σε θέση να αποτιµήσουν τις συνθήκες της αγοράς εργασίας και τη συνάφεια 
των ακαδηµαϊκών σπουδών τους µε τις απαιτούµενες δεξιότητες στον 
επαγγελµατικό χώρο. Αυτές οι εντυπώσεις, βασισµένες σε πραγµατική 
επαγγελµατική και κοινωνική εµπειρία, θα πρέπει επίσης να καταγραφούν 
στο ηµερολόγιο πρακτικής άσκησης έτσι ώστε το Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας, 
Επικοινωνίας και ΜΜΕ να έχει την απαιτούµενη γνώση για να διαµορφώσει 
ένα ευέλικτο πρόγραµµα σπουδών που θα εφοδιάζει τους αποφοίτους του 
µε τις απαραίτητες επαγγελµατικές και κοινωνικές γνώσεις και δεξιότητες. 
Κατά την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης, κύρια ευθύνη του 
επιστηµονικά υπεύθυνου καθηγητή είναι η επικοινωνία µε τα επιβλέποντα 
στελέχη των φορέων για την επιβεβαίωση της συµµετοχής του ασκούµενου 
και τη διευθέτηση ζητηµάτων τα οποία πιθανόν θα προκύψουν. Συγχρόνως 
στα βασικά καθήκοντα του υπεύθυνου καθηγητή είναι η εποπτεία και η 
αξιολόγηση των φοιτητών/τριών.  Πιο συγκεκριµένα, η εφαρµογή της 
Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών παρακολουθείται από τον υπεύθυνο 
καθηγητή του Τµήµατος ∆ηµοσιογραφίας, Επικοινωνίας και ΜΜΕ σε 
συνεργασία µε τα επιβλέποντα στελέχη των φορέων, σε ατοµικό επίπεδο, 
για κάθε φοιτητή/τρια χωριστά. 

Βιβλιογραφία: 
 

Οι φοιτητές χρησιµοποιούν ως βοηθήµατα βασικά διδακτικά βιβλία και 
σηµειώσεις των καθηγητών τους από τα θεωρητικά και πρακτικά µαθήµατα, 



 

 
 

τα οποία κρίνουν βοηθητικά ανάλογα µε το συγκεκριµένο µέσο που κάνουν 
την πρακτική τους και ανάλογα µε τη θεµατολογία που καλούνται να 
καλύψουν. 

Εγχειρίδια: 
 
 

 

Συµπληρωµατική 
βιβλιογραφία: 
 
 

 

Προγραµµατισµένες 
δραστηριότητες και 
µεθοδολογία: 
 

 

 
Τρόποι και κρτήρια 
αξιολόγησης: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Γλώσσα 
διδασκαλίας: 

Ελληνική 

Πρακτική 
επαγγελµατική 
άσκηση: 

 

  

 


