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Την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2008 θα πραγματοποιηθεί στον Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου
Αιγάλεω υπό την αιγίδα του Δήμου Επιστημονική Ημερίδα των προγραμμάτων Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Πειραιά Γ’ Φάση
και Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών μέσα
από τις Δομές της Ανώτατης Εκπαίδευσης,
έργα που υλοποιούνται στα πλαίσια κατηγορίας Πράξεων 2.4.2.α & 2.4.2.β αντίστοιχα
του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το
Ελληνικό Δημόσιο,

Υπευθ. Ενημέρωσης:
Ι.Γ.Καράλη
Μ.Φωτιάδου
Τηλ.: 210-538-1359
Fax: 210-538-1404
e-mail: ske@in.teipir.gr

K AI ΣΤΟ

με θέμα:

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

«Επιχειρηματικότητα μέσω Πρακτικής
Άσκησης ΤΕΙ Πειραιά»

http://ikaros.teipir.gr/ske

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
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Επιχειρηματικότητα μέσω Πρακτικής Άσκησης.
Το έργο της επιχειρηματικότητας βαδίζει προς την ολοκλήρωση του. Το πέρας του έργου έχει
προσδιορισθεί την 30-06-2008.
Η αποτίμηση των δράσεων του έργου είναι δυνατόν να αναδείξει μερικά σημεία, τα οποία κατά
την εκτίμηση μας έχουν σημαντική αξία.
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Πειραιά στα πλαίσια υποστήριξης της
επιχειρηματικότητας των πτυχιούχων και φοιτητών των ΤΕΙ, μέσα από την υλοποίηση του έργου του
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «Υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών από το Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΙ Πειραιά», παρέχει υπηρεσίες για τη υποστήριξη των πτυχιούχων και των φοιτητών, των οποίων ο στόχος σταδιοδρομίας είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ειδικότερα το Συμβουλευτικό Κέντρο Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Πειραιά έχει ως κύριο στόχο την παροχή πληροφόρησης των χρηστών στον ευρύτερο χώρο της επιχειρηματικότητας και παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

•

Συνεχή πληροφόρηση χρηστών για επιχειρηματικές ευκαιρίες, στο γνωστικό τους αντικειμένου
ή/και ευρύτερα.

•

Πληροφόρηση για τις εξελίξεις στους επιμέρους κλάδους επιχειρήσεων και τις δυνατότητες
ανάπτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

•

Δίαυλους επικοινωνίας με Επιχειρηματικούς φορείς.

•

Έντυπο ή/και ηλεκτρονικό υλικό υποστήριξης για θέματα επιχειρηματικότητας.

•

Σύνταξη και διάθεση περιοδικών εκδόσεων ενημερωτικού χαρακτήρα. για ζητήματα επιχειρηματικότητας σε έντυπο ή/και ηλεκτρονικο υλικο στους ενδιαφερόμενους

•

Συνεχής επικαιροποίηση της υπάρχουσας ιστοσελίδας ως πηγή πληροφόρησης.

•

Οργάνωση βιβλιοθήκης και βιβλιογραφικής βάσης αναζήτησης στοιχείων.

•

Οργάνωση Βάσης Δεδομένων επιμελητηρίων, συνδέσμων, επιχειρήσεων, επιχειρησιακών φορέων και άλλων οργανισμών.

•

Ημερίδες με συμμετοχή φοιτητών και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων. Οι ημερίδες πραγματοποιούνται με τη συνέργια συμπληρωματικών έργων που του ιδίου ή/και άλλων ιδρυμάτων.

•

Συμμετοχή σε συνέδρια/ημερίδες τρίτων σχετικά με θέματα επιχειρηματικότητας.
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Το Συμβουλευτικό Κέντρο Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Πειραιά, βοηθά με συμβουλευτικές και
υποστηρικτικές υπηρεσίες τους φοιτητές και τους πτυχιούχους να απευθυνθούν στις κατάλληλες
πηγές ώστε να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε θέματα επιχειρηματικότητας.
Η εμπειρία από τις διάφορες επιχειρηματικές δράσεις των πτυχιούχων των παρελθόντων ετών του
ΤΕΙ Πειραιά οδηγεί στη διαπίστωση, ότι οι πτυχιούχοι μας προσανατολίζονται και επιχειρούν στη δημιουργία ατομικών επιχειρήσεων, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με το επιστημονικό τους αντικείμενο.
Η πρακτική άσκηση των φοιτητών και των φοιτητριών του ΤΕΙ αποτελεί βασική υποχρέωση για την
απόκτηση πτυχίου.
Βασικός στόχος του έργου Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Πειραιά Γ’ Φάση είναι η καρποφόρα σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.
Ειδικότερα η πρακτική άσκηση σκοπεύει:

•

Στην βέλτιστη αξιοποίηση, σε επαγγελματικό επίπεδο, των γνώσεων και των δεξιοτήτων που
αποκομίζουν οι φοιτητές/τριες κατά την διάρκεια των σπουδών τους,

•

στην προσθήκη γνώσης μέσω της εμπειρίας στους πρακτικώς ασκούμενους φοιτητές,

•

στην ομαλή και αποδοτική ένταξή των αποφοίτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην παραγωγική διαδικασία και

στην δημιουργία δίαυλου αμφίδρομης ροής πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και
των παραγωγικών φορέων και την περαιτέρω συνεργασία τους στην έρευνα και την διαρκή αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών ώστε οι παρεχόμενες γνώσεις να είναι σύγχρονες και εναρμονισμένες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
Ο φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος Πρακτικής Φοιτητών ΤΕΙ Πειραιά – Γ’ Φάση υποχρεούται:

•

Να διαχειρίζεται και να συντονίζει το πρόγραμμα σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Τεχνικό
Δελτίο του Έργου και των Υποέργων.

•

Να παρέχει προς τις υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ τα στοιχεία και τις πληροφορίες που αφορούν
στην ορθή εκτέλεση του έργου.

•

Να καταβάλλει στους ασκούμενους φοιτητές την αποζημίωσή τους σύμφωνα με τις εισροές
από την Διεύθυνση ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ.

•

Να ασφαλίζει τον ασκούμενο φοιτητή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

•

Να ενημερώνει όλους τους εγγεγραμμένους στα αρχεία του φοιτητές που έχουν ζητήσει να
κάνουν Πρακτική Άσκηση.

•

Να αξιολογεί τους Φορείς Απασχόλησης με βάση τα έντυπα ερωτηματολόγια/αξιολογήσεις
των Εποπτών Εκπαιδευτικών και ασκουμένων.
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Να ενημερώνει το τμήμα, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής που πρόκειται να ασκηθεί, για
την επιλογή του φοιτητή σε συγκεκριμένου Φορέα Απασχόλησης στο οποίο προτίθεται να διεξάγει την Πρακτική Άσκηση. Το Συμβούλιο Τμήματος πρέπει να αποφασίσει για την αποδοχή
του φορέα απασχόλησης και να ορίσει επόπτη καθηγητή για την εν λόγω Πρακτικής Άσκησης.
Μετά την διαβίβαση της απόφασης του τμήματος προς το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, αυτό ενημερώνει τον φοιτητή ότι μπορεί άμεσα να αρχίσει την Πρακτική Άσκηση του στον Φορέα Απασχόλησης που επέλεξε.
Σε καμία περίπτωση δεν κάνει αξιολόγηση των υποψηφίων προς Πρακτική Άσκηση φοιτητών.
Επιπλέον παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

•

Συνεχής ενημέρωση και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του προγράμματος και δημοσιοποίηση

συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

•

Υποδοχή και ενημέρωση των φοιτητών για το θεσμικό πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης

•

Διάθεση «Εγχειριδίου Πρακτικής Άσκησης»

•

Έλεγχος απαιτούμενων δικαιολογητικών και υποδοχή των αιτήσεων των φοιτητών

•

Εφοδιασμός του υποψηφίου ασκούμενου φοιτητή με πίνακα υποψηφίων Φορέων Απασχόλησης,

έτσι ώστε να επιλέξει την επιθυμητή Φορέα Απασχόλησης
Ενημέρωση βέλτιστου τρόπου πρώτης επικοινωνίας με τους Φορείς Απασχόλησης και ενδεικτικού τρόπου συμπλήρωσης του επίσημου βιογραφικού
Η Παρακολούθηση για την ορθή διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης από το Γ.Π.Α ως εξής:
α. Ο έλεγχος της πορείας της πρακτικής άσκησης γίνεται με τακτική τηλεφωνική επικοινωνία μέσω
του Γραφείο Πρακτικής Άσκησης με τον επόπτη εκπαιδευτικό, τον επόπτη του Φορέα Απασχόλησης ή/και τον υπεύθυνο του Φορέα Απασχόλησης και με τον/ην ασκούμενο/ φοιτητή και
β. Παραλαβή των μηνιαίων παρουσιολογίων/ημερολογίων των ασκουμένων για να διαπιστώνεται
η ορθή εφαρμογή της Πρακτικής Άσκησης.
Τα μηνιαία παρουσιολόγια, τα οποία δίδονται στους ασκούμενους κατά την έναρξη της Πρακτικής
Άσκησης από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, χρησιμεύουν για τη διαπίστωση των ημερών εργασίας των ασκούμενων, ώστε να καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές. Τα παρουσιολόγια/ημερολόγια φέρουν πάντα την υπογραφή του επόπτη της επιχείρησης
ή του υπεύθυνου της επιχείρησης

•

Σχεδιασμός έντυπου υλικού και διανομή του στους φοιτητές εντός του χώρου του ιδρύματος
αλλά και στους εμπλεκόμενους φορείς, τις συνδικαλιστικές ενώσεις, τις κλαδικές οργανώσεις
των πτυχιούχων του ΤΕΙ Πειραιά και τους κοινωνικούς εταίρους.
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•

Προώθηση συνεργασίας και θέσπιση συμφωνίας πλαισίου μεταξύ του ΤΕΙ Πειραιά με τους αντί-

στοιχους κλαδικούς φορείς.

•

Ενημέρωση φοιτητικών συλλόγων.

•

Προώθηση στους φοιτητές έντυπου ενημερωτικού υλικού της Πρακτικής Άσκησης μέσω των αντί-

στοιχων Γραμματειών και σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των τμημάτων.

•

Ενημέρωση των φοιτητών για την λειτουργία του Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

•

Ενημέρωση των φορέων απασχόλησης και ευαισθητοποίησή τους στην απασχόληση των φοιτη-

τών στον κλάδο των σπουδών τους.

•

Ημερίδες με συμμετοχή φοιτητών και παραγωγικών τάξεων. Οι ημερίδες πραγματοποιούνται και
με τη συνέργια συμπληρωματικών έργων που του ιδίου ή/και άλλων ιδρυμάτων.
Κατά την εξάμηνη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος έρχεται σε άμεση επαφή με την

πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που έχει αποκτήσει κατά την διάρκεια των σπουδών
του, σε επιχειρηματικό επίπεδο.
Σημαντική γνώση αποτελεί η σχέση που έχει το παραγόμενο προϊόν με την κατανάλωση, καθώς
και η πρόβλεψη των πιθανών προϊόντων που θα μπορούσαν να ζητηθούν από την κατανάλωση.
Όπως είναι γνωστό η επιχειρηματικότητα βασίζεται στις επιχειρηματικές ευκαιρίες, και η πρακτική
άσκηση μπορεί να δώσει στον ασκούμενο μια πρώτη ιδέα για μελλοντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες
στον επαγγελματικό χώρο της πρακτικής άσκησης.
Θεωρείται απαραίτητο να υπάρχει σε κάθε ΤΕΙ ένα Συμβουλευτικό Κέντρο Επιχειρηματικότητας
που να διαθέτει ένα οδηγό των επαγγελματικών δυνατοτήτων των πτυχιούχων κάθε τμήματος, έτσι
ώστε ο φοιτητής να είναι σε θέση να επιλέξει με ορθό τρόπο τον χώρο της πρακτικής άσκησης και να
εντοπίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τον επιχειρηματικό του χώρο.
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Επιχειρηματικότητας θα πρέπει επίσης να παρακολουθεί την επαγγελματική εξέλιξη των πτυχιούχων σε βάθος χρόνου ώστε να αποκτάται πραγματική γνώση της εξέλιξης
τους.
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ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Συμβουλευτικό
Κέντρο
Επιχειρηματικότητας
ΤΕΙ Πειραιά
Τριμηνιαία Έκδοση
Διανέμεται Δωρεάν
Έκδοση: Σ.Κ.Ε ΤΕΙ Πειραιά
Υπ.Έκδοσης: Ι.Α.Ρουσιάς
Επιμέλεια Ύλης-Σύνταξης:
Ι.Γ.Καράλη
Μ.Φωτιαδου

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
Το Σ.Κ.Ε του ΤΕΙ Πειραιά σας εύχεται:
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