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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1 Γενικά για την Πρακτική Ασκηση 
 
Η Πρακτική Ασκηση (Π.Α.) για τους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. καθιερώθηκε για 
πρώτη φορά ως αναπόσπαστο τµήµα της φοίτησής τους στον νόµο-πλαίσιο 
1404/83, που αναφέρεται στην «∆οµή και λειτουργία των ΤΕΙ», ενώ οι σκοποί 
και οι στόχοι της Π.Α. αναλύονται στο Π.∆. 174/85 για την «Πρακτική Ασκηση 
στο επάγγελµα των σπουδαστών των Τ.Ε.Ι.» Με τον θεσµό αυτό γίνεται 
σύνδεση της θεωρητικής κατάρτισης και της πράξης, ουσιαστικά της 
εκπαίδευσης και της παραγωγής. Η Π.Α. αποσκοπεί: 
• Στην ενηµέρωση των ασκουµένων για την λειτουργία των µονάδων 

παραγωγής ή των σχετικών µε το αντικείµενό τους υπηρεσιών 
• Στην ενεργό συµµετοχή των ασκουµένων στις διαδικασίες και τις µεθόδους 

παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών 
• Στον συσχετισµό των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που 

αποκτήθηκαν κατά την µέχρι τότε διάρκεια των σπουδών στο ΤΕΙ, µε τα 
προβλήµατα των χώρων εφαρµογής 

• Στην επαφή των Τµηµάτων Ειδικότητας µε τους εργασιακούς χώρους για 
την δηµιουργία αµφίδροµης µεταξύ τους σχέσης. 

 
Συνεπώς, µέσα από την Π.Α., που είναι υποχρεωτική και εξάµηνης διάρκειας, ο 
σπουδαστής καλείται να αποκτήσει εµπειρίες που να καλύπτουν το µεγαλύτερο 
δυνατό µέρος των γνωστικών αντικειµένων της ειδικότητάς του, να αποκτήσει 
άµεση εµπειρία των συγκεκριµένων προβληµάτων που αντιµετωπίζει η 
παραγωγή και οι υπηρεσίες στον εργασιακό χώρο. Μέσα στην πραγµατικότητα 
της παραγωγής να συνειδητοποιήσει τις δυνατότητες και τις αδυναµίες του, να 



αναπτύξει τις δεξιότητές του και να αποκτήσει βαθύτερη κατανόηση των 
σχέσεων και συσχετίσεων που δηµιουργούνται µέσα στον εργασιακό χώρο. 
Επίσης, να διαπιστώσει πόσο η επαγγελµατική κατάρτιση που παίρνει κατά την 
φοίτησή του στο ΤΕΙ είναι σχετική ή άσχετη µε τις απαιτήσεις της παραγωγής. 
Είναι λοιπόν σαφές ότι ο ασκούµενος πρέπει να απασχολείται σε όλα τα 
αντικείµενα µε τέτοιο τρόπο που να προωθείται η διαδικασία µάθησης στην 
ειδικότητά του και να µην ετεροαπασχολείται στους χώρους εργασίας. Η Π.Α. 
πραγµατοποιείται τόσο στον ∆ηµόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τοµέα, µετά από 
σχετικό προγραµµατισµό και σχεδιασµό. Η σωστή οργάνωση της Π.Α. αποτελεί 
σηµαντικό παράγοντα επιτυχίας του Προγράµµατος Σπουδών κάθε Τ.Ε.Ι. της 
χώρας. 
 
1.2 Χρήση Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών 
 
Η βελτίωση και οργάνωση της διαδικασίας εκπόνησης της Π.Α., ώστε να 
µεγιστοποιηθούν τα οφέλη από την εκτέλεσή της και να περιορισθούν οι 
αδυναµίες εφαρµογής του θεσµού, είναι ένα πολυπαραµετρικό πρόβληµα µε 
περιγραφικά και χωρικά χαρακτηριστικά. Η ανάγκη κατάλληλης αποθήκευσης 
της ποιοτικής και της γεωµετρικής πληροφορίας ώστε να είναι δυνατή η άµεση 
συσχέτισή τους, ο συνδυασµός των πληροφοριών µε παράλληλη επίθεση 
διαφόρων χαρακτηριστικών τους και η εύκολη ενηµέρωση των στοιχείων, 
οδηγούν στη χρήση ενός Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) Παρ’ 
ότι το αντικείµενο της Π.Α. αποτελεί ουσιαστικά ένα κοινωνικό χαρακτηριστικό, η 
χωρική διάσταση του προβλήµατος και η παράλληλη συµµετοχή σ’ αυτό τριών 
παραγόντων: των σπουδαστών, των Επιχειρήσεων όπου εκτελείται η Π.Α. και 
των Καθηγητών ΤΕΙ-Εποπτών, καθιστά αναγκαία την προσέγγισή του µέσω 
των Γ.Σ.Π. Ενας επιπρόσθετος λόγος, εκτός της χωρικής ανάλυσης, είναι η 
δυνατότητα που παρέχουν τα Γ.Σ.Π. για ανάπτυξη εργαλείων και συστηµάτων 
λήψης αποφάσεων ή έστω για την παροχή όλων των απαραίτητων στατιστικών 
στοιχείων και τρόπων παρουσίασης των αποτελεσµάτων ώστε να διευκολύνεται 
η λήψη αποφάσεων από τον χρήστη του συστήµατος. 
  
Για την αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων και προοπτικών, ανατέθηκε από το 
Υπ. Παιδείας, στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ 1996-98, η δηµιουργία ενός Γ.Σ.Π. για 
την χωρική και χρονική κατανοµή των πληροφοριών που σχετίζονται µε την 
Π.Α. των σπουδαστών Τ.Ε.Ι., ώστε να υπάρξει η κατάλληλη οργάνωση και η 
άµεση πρόσβαση στην διαθέσιµη ενηµερωµένη πληροφορία. Οι βασικοί στόχοι 
του έργου ήταν: 
• Η δηµιουργία ενός συστήµατος για εύκολη στατιστική ανάλυση των 

στοιχείων της Π.Α. και η διευκόλυνση της πρακτικής λειτουργίας της 
• Ο εντοπισµός των κύριων προβληµάτων που παρουσιάζονται κατά την 

εφαρµογή της Π.Α. 
• Η διατύπωση προτάσεων για την βελτίωση των προγραµµάτων σπουδών 

σύµφωνα µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
 
Η εφαρµογή για την δηµιουργία του Γ.Σ.Π. έγινε µε στοιχεία της Π.Α. 
σπουδαστών από τρία ΤΕΙ: του Πειραιά, της Αθήνας και της Χαλκίδας. Πιο 
συγκεκριµένα περιέλαβε τις παρακάτω φάσεις εργασιών: 



• Σχεδιασµό τριών ειδών ερωτηµατολογίων και δειγµατοληπτική συµπλήρωσή 
τους, για την συλλογή των περιγραφικών στοιχείων σχετικά µε τα τρία Τ.Ε.Ι., 
τις Επιχειρήσεις που συµµετέχουν στο πρόγραµµα της Π.Α., τους 
σπουδαστές που έκαναν πρόσφατα Π.Α. και τους Επόπτες των Τ.Ε.Ι. που 
είναι υπεύθυνοι για την Π.Α. 

• Λογικό και φυσικό σχεδιασµό της Βάσης ∆εδοµένων της περιγραφικής 
πληροφορίας, καθώς και της δοµής του Γ.Σ.Π. 

• Εισαγωγή και ανάλυση των συλλεγέντων στοιχείων στο Γ.Σ.Π., µε 
παραγωγή στατιστικών διαγραµµάτων και θεµατικών χαρτών 

• Επεξεργασία των προϊόντων και διατύπωση συµπερασµάτων. 
 
 
2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 
2.1 Ερωτηµατολόγια και χαρτογραφικά δεδοµένα 
 
Ο πλέον ενδεδειγµένος τρόπος για την συλλογή των περιγραφικών/ποιοτικών 
πληροφοριών που σχετίζονται µε την Π.Α., είναι η συµπλήρωση από τα µέλη 
όλων των εµπλεκοµένων φορέων (σπουδαστές, επιχειρήσεις, Καθηγητές-
Επόπτες) κατάλληλα διαµορφωµένων ερωτηµατολογίων. Η δοµή τους και τα 
περιεχόµενα ερωτήµατα εξαρτώνται από τους στόχους της έρευνας και τον 
τρόπο ανάλυσης. Με βάση τους στόχους της παρούσας έρευνας σχεδιάστηκαν 
τριών τύπων Ερωτηµατολόγια (Α), (Β) και (Γ). Αναλυτικότερα:  
• Το Ερωτηµατολόγιο (Α) αφορά στις Επιχειρήσεις που συµµετέχουν στο 

πρόγραµµα της Π.Α. σπουδαστών ΤΕΙ 
Απαντήθηκε από τους υπεύθυνους 107 Επιχειρήσεων, του ∆ηµόσιου και του 
Ιδιωτικού Τοµέα, όπου (την συγκεκριµένη χρονική περίοδο) απασχολούνταν 
236 σπουδαστές για Π.Α. Το ερωτηµατολόγιο αυτό περιέχει συνολικά 27 
ερωτήσεις (εκτός των στοιχείων του προσώπου που απαντά) και είναι 
χωρισµένο σε πέντε (5) µέρη (τα δύο πρώτα απαραίτητα για τον καθορισµό 
της ταυτότητας της έρευνας), µε αντικείµενα: 
- Στοιχεία του προσώπου που συµπληρώνει το ερωτηµατολόγιο 
- Στοιχεία του εργασιακού χώρου (4 ερωτήσεις) 
- Στοιχεία σχετικά µε τους ασκούµενους (4 ερωτήσεις) 
- Αξιολόγηση ασκουµένων (12 ερωτήσεις) 
- Κρίσεις-προτάσεις (7 ερωτήσεις). 

• Το Ερωτηµατολόγιο (Β) αφορά στους σπουδαστές των 3 ΤΕΙ της έρευνας. 
Ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν από σπουδαστές που ολοκλήρωσαν την 
Π.Α. τα έτη 1996 και 1997. Το δείγµα αποτέλεσαν 300 σπουδαστές και 
ειδικότερα: 

 164 σπουδαστές από 10 Τµήµατα του ΤΕΙ Πειραιά 
 110 σπουδαστές από 14 Τµήµατα του ΤΕΙ Αθήνας 
 26 σπουδαστές από 2 Τµήµατα του ΤΕΙ Χαλκίδας. 

Το Ερωτηµατολόγιο (Β) περιέχει συνολικά 48 ερωτήσεις, και είναι χωρισµένο 
σε τέσσερα (4) µέρη, µε αντικείµενα: 
- Στοιχεία του σπουδαστή (11 ερωτήσεις) 
- Στοιχεία της επιχείρησης/φορέα (7 ερωτήσεις) 
- Κρίσεις-απόψεις για την Π.Α. (16 ερωτήσεις) 



- Κρίσεις-απόψεις για την επιχείρηση (14 ερωτήσεις). 
• Το Ερωτηµατολόγιο (Γ) αφορά στους Επόπτες των ΤΕΙ, υπεύθυνους για την 

Π.Α. και απαντήθηκε από 32 Επόπτες. Περιέχει συνολικά 14 ερωτήσεις, και 
είναι χωρισµένο σε δύο (2) µέρη, µε αντικείµενα: 
- Στοιχεία του επόπτη (2 ερωτήσεις) 
- Κρίσεις-απόψεις για την Π.Α. (12 ερωτήσεις). 

 
Για την δηµιουργία της απαραίτητης χαρτογραφικής υποδοµής 
χρησιµοποιήθηκαν οι αναλογικοί χάρτες κλίµακας 1:200.000 της ΕΣΥΕ και 
1:50.000 της Γ.Υ.Σ., καθώς και οδικοί χάρτες γενικής χρήσης της ευρύτερης 
περιοχής της Αθήνας. Η περιοχή µελέτης περιλαµβάνει το σύνολο του νοµού 
Αττικής και τους Ο.Τ.Α. γύρω από την Χαλκίδα ή πιο συγκεκριµένα τους Ο.Τ.Α. 
όπου βρίσκονται: τα τρία ΤΕΙ της έρευνας, οι έδρες των Επιχειρήσεων που 
απάντησαν στο Ερωτηµατολόγιο (Α) και ο τόπος διαµονής των σπουδαστών 
που απάντησαν στο Ερωτηµατολόγιο (Β). Ψηφιοποιήθηκαν και εντάχθηκαν σε 
διαφορετικά λογικά επίπεδα στo περιβάλλον του Γ.Σ.Π.: 
• η ακτογραµµή 
• τα διοικητικά όρια των Ο.Τ.Α. των νοµών Αττικής και Ευβοίας 
• τα περιγράµµατα των οικοδοµικών τετραγώνων των περιοχών όπου 

διαµένουν οι σπουδαστές που συµµετείχαν στην έρευνα (για την σύνταξη 
διαγραµµάτων ροών µεταξύ τόπου διαµονής-ΤΕΙ φοίτησης-Επιχείρησης για 
την Π.Α.) 

• η ονοµατολογία. 
 
Τα χαρτογραφικά δεδοµένα δοµήθηκαν κατάλληλα σε πεδία ώστε να είναι 
εφικτή η σύνδεσή τους τόσο µε τα πρωτογενή ποιοτικά δεδοµένα από τα 
ερωτηµατολόγια, όσο και µε τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν 
δευτερογενώς κατά την φάση της ανάλυσης.      
 
2.2 Λογισµικό επεξεργασίας δεδοµένων 
 
Το λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε για την εισαγωγή και επεξεργασία των 
δεδοµένων είναι: 
• η Βάση ∆εδοµένων Ms ACCESS 97 σε περιβάλλον Windows, για την 

εισαγωγή και αποθήκευση των στοιχείων των ερωτηµατολογίων. Για κάθε 
Ερωτηµατολόγιο σχεδιάστηκε ειδικός πίνακας (TABLE) και αντίστοιχη 
φόρµα εισαγωγής δεδοµένων (FORM) 

• το πακέτο Γ.Σ.Π. PC ARC/INFO 3.5, για την δηµιουργία του ψηφιακού 
υπόβαθρου των χωρικών δεδοµένων και την σύνδεσή τους µε την 
γεωγραφική περιγραφική πληροφορία, που αποθηκεύθηκε µε γραµµική και 
πολυγωνική τοπολογία σε διάφορα λογικά επίπεδα 

• το desktop πακέτο Γ.Σ.Π. ARCVIEW v3.0, για την απεικόνιση της  
χαρτογραφικής πληροφορίας, την στατιστική ανάλυση των πινάκων 
δεδοµένων, την χαρτοσύνθεση και την σύνδεση εξωτερικών βάσεων 
δεδοµένων (ODBC). Ετσι επιτεύχθηκε η χωρική σύνδεση του ψηφιακού 
χάρτη µε την ACCESS 97 (ODBC Linking), η στατιστική ανάλυση των 
δεδοµένων, η δηµιουργία στατιστικών διαγραµµάτων και η σύνταξη 
θεµατικών χαρτών.  



3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
 
3.1 Στατιστικά διαγράµµατα 
 
Το πρώτο στάδιο της ανάλυσης των στοιχείων περιέλαβε την στατιστική 
επεξεργασία των απαντήσεων στα τρία Ερωτηµατολόγια. Για καθεµία από τις 
ερωτήσεις προέκυψε στατιστικό διάγραµµα, µε µορφή προσαρµοσµένη στις 
ιδιαιτερότητες της εκάστοτε συλλεγείσας πληροφορίας. Τα δεδοµένα αυτά 
κατάλληλα κωδικοποιηµένα, αποτέλεσαν ξεχωριστά επίπεδα πληροφορίας στο 
Γ.Σ.Π. 
 
Στη συνέχεια δίνονται για κάθε Ερωτηµατολόγιο, τα αντικείµενα έρευνας και 
συνοπτικά τα βασικά εξαγόµενα από τα στοιχεία των απαντήσεων. Ενδεικτικά 
παρατίθενται και ορισµένα στατιστικά διαγράµµατα απεικόνισης των 
αποτελεσµάτων.   
 
3.1.1 Ερωτηµατολόγιο (Α) 
 
Τα στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυσή του είναι: 
• Αριθµός απασχολούµενων σπουδαστών ανά Τµήµα ΤΕΙ από τις 

Επιχειρήσεις. Το αντίστοιχο στατιστικό διάγραµµα δίνεται στο Σχήµα 1., όπου 
φαίνεται και η ποικιλία των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στην έρευνα 

 

Σχήµα 1. 
 
• ∆ιαδικασία επιλογής των σπουδαστών από την Επιχείρηση. Οι βασικοί 

τρόποι επιλογής είναι τρείς: κατόπιν επικοινωνίας µε τους ίδιους τους 
σπουδαστές, σε ποσοστό 44.5%, κατόπιν επικοινωνίας µε ∆ιδακτικό 
Προσωπικό του κάθε ΤΕΙ, σε ποσοστό 27.7% και µε επικοινωνία µε τις 
Γραµµατείες των Τµηµάτων των ΤΕΙ, σε ποσοστό 24.4%  

• Αριθµός ετών που απασχολεί η Επιχείρηση σπουδαστές για Π.Α. Το 46% 
των Επιχειρήσεων απασχολεί για 2 ή λιγότερα χρόνια σπουδαστές για την 



εκτέλεση Π.Α., ενώ µόνον το 5% των Επιχειρήσεων έχει ενσωµατώσει τον 
θεσµό της Π.Α. στον τρόπο λειτουργίας τους, αφού απασχολεί σπουδαστές 
για περισσότερα από 10 χρόνια.  

• Λόγοι ένταξης της Επιχείρησης στο πρόγραµµα Π.Α. σπουδαστών. Συνήθως 
συντρέχουν περισσότεροι του ενός λόγοι: προσπάθεια ανεύρεσης νέου 
προσωπικού (23.5%), ικανοποίηση από προηγούµενη απασχόληση 
σπουδαστών (20%), οικονοµικότερη επιλογή (18%) κ.α. 

• Χρονική διάρκεια Π.Α. Για τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων 
ικανοποιητικός χρόνος είναι οι 6 µήνες σε ποσοστό 75% και οι 12 µήνες σε 
ποσοστό 23%. 

• Βαθµός ικανοποίησης από τις γνώσεις των σπουδαστών. Στο Σχήµα 2. 
δίνεται η εικόνα των απαντήσεων. 

Σχήµα 2. 
 
• Τοµέας όπου έχουν ελλείψεις οι σπουδαστές. Οι απαντήσεις ποικίλουν, 

ανάλογα µε την ειδικότητα των σπουδαστών και το είδος της Επιχείρησης.  
• Βαθµός ικανοποίησης από την επαγγελµατική απόδοση των σπουδαστών. 

Σε αρµονία µε τις απαντήσεις για τις γνώσεις των σπουδαστών, ο βαθµός 
ικανοποίησης για την επαγγελµατική απόδοση των ασκουµένων είναι 
ιδιαίτερα υψηλός.  

• Χρησιµότητα ασκουµένων για τη λειτουργία της Επιχείρησης. Σε ποσοστό 
µεγαλύτερο του 90% οι επιχειρήσεις δηλώνουν ότι οι ασκούµενοι είναι πολύ 
ή αρκετά χρήσιµοι και µόνον το 2% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι δεν ήταν 
καθόλου χρήσιµοι στη λειτουργία τους.  

• Αποδοτικότητα σπουδαστών ανάλογα µε το Λύκειο αποφοίτησής τους. Η 
απόδοση και οι γνώσεις των σπουδαστών κατά την Π.Α. δεν εξαρτώνται 
άµεσα από το είδος Λυκείου αποφοίτησής τους. 



• Ποσοστό πραγµατικού χρόνου απασχόλησης σπουδαστών κατά το ωράριο 
εργασίας τους. Περίπου το 50% των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι γίνεται 
πλήρης αξιοποίηση του ωραρίου εργασίας των ασκουµένων. Στο Σχήµα 3. 
δίνονται τα συνολικά αποτελέσµατα των απαντήσεων. 

 

Σχήµα 3. 
 

• Σχέση ειδικότητας σπουδαστών µε την εργασία τους κατά την Π.Α. Σύµφωνα 
µε τις απαντήσεις, το 72% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι είναι απόλυτα 
εναρµονισµένη η ειδικότητα των σπουδαστών µε το αντικείµενο της εργασίας 
τους κατά την Π.Α. 

• Αντικείµενο εργασίας ασκουµένων κατά την Π.Α. 
• Συνεργασία µε τους σπουδαστές µετά την αποφοίτησή τους. Το σύνολο 

σχεδόν των Επιχειρήσεων εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για µελλοντική 
επαγγελµατική συνεργασία µε τους συγκεκριµένους σπουδαστές. 

• Συνεργασία µε τα ΤΕΙ στο πρόγραµµα της Π.Α. Το 93% των Επιχειρήσεων 
επιθυµεί τη συνέχιση της συνεργασίας µε τα ΤΕΙ, στηρίζοντας τον θεσµό της 
Π.Α.  

• Χρησιµότητα της Π.Α. για τους σπουδαστές. Σε ποσοστά µεγαλύτερα του 
95% κρίνεται ο χρήσιµος ο θεσµός της Π.Α. 

• Κατάλληλος χρόνος εκπόνησης της Π.Α. Σύµφωνα µε το 85% των 
απαντήσεων η Π.Α. πρέπει να εκπονείται κατά το τελευταίο έτος των 
σπουδών. Μόνον το 15% κρίνει ως καταλληλότερο χρόνο κατά την διάρκεια 
του 2ου ή και του 1ου έτους των σπουδών στα ΤΕΙ. 

• Πρόσθετη εξειδικευµένη εκπαίδευση των σπουδαστών µετά την Π.Α. 
• Επισκέψεις των σπουδαστών σε επιχειρήσεις πριν την Π.Α. 
• Ενηµερωτικές διαλέξεις στα ΤΕΙ από στελέχη των Επιχειρήσεων 
• Στελέχωση της Επιχείρησης µε αποφοίτους των ΤΕΙ. Σε ποσοστό 80% οι 

Επιχειρήσεις δέχονται ότι είναι απαραίτητη η απασχόληση αποφοίτων των 
ΤΕΙ για την αποδοτικότερη λειτουργία τους. 

 
 
 



3.1.2 Ερωτηµατολόγιο (Β) 
 
Τα στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυσή του είναι: 
• Αριθµός σπουδαστών από καθένα των 26 Τµηµάτων ΤΕΙ που συµµετέχουν 

στην έρευνα. Στο Σχήµα 4. δίνονται τα στοιχεία µε µορφή διαγράµµατος µε 
µπάρες. 

Σχήµα 4. 
 
• Κρίσεις του σπουδαστή για: 

- τον τρόπο επιλογής του Τµήµατος ΤΕΙ όπου σπουδάζει, σε ποσοστό 80% 
ήταν στις πρώτες επιλογές του σπουδαστή µεταξύ των υπαρχόντων 
Τµηµάτων ΤΕΙ 

- για το επίπεδο των γνώσεων που αποκτά στο ΤΕΙ, καθώς το 45% θεωρεί 
ότι οι γνώσεις που αποκτά ικανοποιούν τις φιλοδοξίες του για 
επαγγελµατική αποκατάσταση 

- για την συνέχιση των σπουδών του, όπου µόνον το 31% δηλώνει 
αποφασισµένο να µην συνεχίσει µε περαιτέρω σπουδές. Στο Σχήµα 5. 
φαίνονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα των απαντήσεων. 

• Τρόπος επιλογής της Επιχείρησης από τον κάθε σπουδαστή. 
• Θέση και αντικείµενο εργασίας του σπουδαστή στην Επιχείρηση. 
• Ενδιαφέρον που προκάλεσε η Π.Α. Για την µεγάλη πλειοψηφία των 

σπουδαστών η Π.Α. ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, ενώ το 1% την θεώρησε 
«χαµένο χρόνο». 

• Επιλογή του αντικειµένου της Π.Α. Σε µεγάλο ποσοστό (35%) το αντικείµενο 
της Π.Α. δεν επιλέχθηκε από τους σπουδαστές. 

• Επισκέψεις σε επιχειρήσεις για επιλογή Π.Α. 
 
 



Σχήµα 5. 
 

• Χρονική διάρκεια Π.Α. Σε ποσοστό 69% οι σπουδαστές πιστεύουν ότι οι 6 
µήνες είναι ικανοποιητικός χρόνος για τους σκοπούς της Π.Α. ενώ οι 12 
µήνες είναι η ενδεδειγµένη διάρκεια για το 25% των σπουδαστών. 

• Εναλλακτική δραστηριότητα αντί της Π.Α. Το 60% κρίνει ότι υπάρχουν άλλοι 
τρόποι για την καλλίτερη αξιοποίηση του χρόνου που αφιέρωσαν στην Π.Α., 
όπως η παρακολούθηση σεµιναρίων µε οµιλητές στελέχη επιλεγµένων 
Επιχειρήσεων ή Υπηρεσιών, η παρακολούθηση τεχνικών µαθηµάτων στο 
ΤΕΙ, η επιµήκυνση της διάρκειας εκπόνησης της πτυχιακής κ.α. Τα στατιστικά 
στοιχεία δίνονται στο Σχήµα 6. 

Σχήµα 6. 
 
• Χρόνος επιλογής του αντικειµένου της πτυχιακής εργασίας 
• Σχέση αντικειµένου πτυχιακής εργασίας και Π.Α. 
• Επάρκεια γνώσεων από τις σπουδές στο ΤΕΙ. Οι σπουδαστές αισθάνονται 

πολύ περισσότερο καλυµµένοι από τις γνώσεις, που αποκόµισαν από το 
ΤΕΙ, σε θεωρητικό επίπεδο από ότι σε τεχνικό επίπεδο.  

• Πρόσθετες γνώσεις απαραίτητες για την Π.Α. Οι µεγαλύτερες ελλείψεις που 
διαπιστώνουν οι σπουδαστές, αφορούν γνώσεις πρωταρχικά στους τοµείς 



των ∆ηµοσίων Σχέσεων και του Marketing. Στο Σχήµα 7. δίνονται τα σχετικά 
στατιστικά στοιχεία. 

 

Σχήµα 7. 
 
• Απόκτηση νέων γνώσεων µε την Π.Α. 
• Εποπτεία Π.Α. Σε ποσοστό 45% οι σπουδαστές δηλώνουν ότι δεν είχαν 

επίβλεψη ή επικοινωνία µε τον υπεύθυνο επόπτη καθηγητή των ΤΕΙ 
• Υποβολή έκθεσης στην Επιχείρηση και στο Τ.Ε.Ι. 
• Βαθµολόγηση επιδόσεων κατά την Π.Α. Περισσότεροι από τους µισούς 

σπουδαστές (54%) επιθυµούν τη βαθµολόγηση των επιδόσεων τους στην 
Π.Α., ενώ µόνον το 46% κρίνουν ότι δεν είναι σκόπιµη ή είναι ανέφικτη.  

• Συνέχιση σπουδών στο ΤΕΙ µετά την Π.Α. 
• Γενικές κρίσεις για την Επιχείρηση, όπως για το επίπεδο εκσυγχρονισµού της 

(στον εξοπλισµό, στις µεθόδους παραγωγής, στην στελέχωση προσωπικού), 
τις βασικές ελλείψεις ή προβλήµατα που εντόπισαν, την ποικιλία 
δραστηριοτήτων ή θέσεων εργασίας της Επιχείρησης όπου θα µπορούσαν 
να απασχοληθούν.  

• Αντικείµενο εργασίας κατά την Π.Α. Το 67% των σπουδαστών παρέµεινε σε 
όλη την διάρκεια της Π.Α. σε µία συγκεκριµένη θέση/αντικείµενο εργασίας, 
αντίθετα µε τα προβλεπόµενα στους θεσµοθετηµένους στόχους της Π.Α.  

• Βαθµός ενδιαφέροντος για το αντικείµενο της εργασίας 
• Σχέση αντικειµένων Π.Α. και σπουδών στο ΤΕΙ. Μόνον το 56% των 

σπουδαστών δήλωσε ότι η Π.Α. είχε απόλυτη σχέση µε το αντικείµενο των 
σπουδών τους. 

• ∆υνατότητα ενασχόλησης µε περισσότερα πεδία κατά την Π.Α. 
• Χρόνος πραγµατικής απασχόλησης κατά την Π.Α. 



• Συµβολή στην αναβάθµιση της Επιχείρησης, όπου µόνον το 19% πιστεύει ότι 
µε τις γνώσεις τους δεν µπορούσαν να συµβάλουν στην αναβάθµιση της 
Επιχείρησης, όπου έκαναν την Π.Α. ενώ ίσο ποσοστό (20%) πιστεύει ότι 
σίγουρα θα µπορούσε να συµβάλει στην αναβάθµιση. 

• Επαγγελµατική απασχόληση στην συγκεκριµένη Επιχείρηση. Σε ποσοστό 
74% εκδήλωσαν την επιθυµία τους για να εργασθούν µετά την αποφοίτησή 
τους από το ΤΕΙ, στην Επιχείρηση όπου έκαναν την Π.Α. 

• Π.Α. σε επιχείρηση κοντά στον τόπο καταγωγής 
• Επαγγελµατική απασχόληση στον τόπο καταγωγής 
 
3.1.3 Ερωτηµατολόγιο (Γ) 
 
Τα στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυσή του είναι: 
• Ουσιαστικότητα του θεσµού της Π.Α. Το σύνολο σχεδόν των Εποπτών (97%) 

θεωρεί ότι η Π.Α. συµβάλει ουσιαστικά στην εκπαίδευση. Οσον αφορά στην 
συµβολή της Π.Α. στην ανεύρεση εργασίας, το ποσοστό είναι µικρότερο αλλά 
παραµένει υψηλό (89%). 

• Χρονική διάρκεια Π.Α. Σε ποσοστό 71% οι Επόπτες πιστεύουν ότι η διάρκεια 
των 6 µηνών είναι ικανοποιητικός χρόνος.  

• Χρόνος εκπόνησης Π.Α. Οι γνώµες των Εποπτών είναι διχασµένες στο 
ερώτηµα αν η Π.Α. πρέπει να προηγείται της πτυχιακής εργασίας 

• Σχέση αντικειµένων πτυχιακής εργασίας και Π.Α. Σε ποσοστό 47% οι 
Επόπτες πιστεύουν ότι το αντικείµενο της πτυχιακής εργασίας πρέπει να 
σχετίζεται µε την Π.Α. του σπουδαστή.  

• Επάρκεια γνώσεων από τις σπουδές στο ΤΕΙ. Στο Σχήµα 8. δίνονται 
αναλυτικά τα αποτελέσµατα σε ποσοστά. 

Σχήµα 8. 
 



• Ενδιαφέρον των ασκουµένων στην Π.Α. Μόνον το 43% των Εποπτών 
θεωρούν µεγάλο το ενδιαφέρον των σπουδαστών για την Π.Α., ενώ 
υψηλότερο ποσοστό (53%) το θεωρεί µέτριο.  

• Συσχέτιση απόδοσης σπουδαστών στις σπουδές τους και στην Π.Α. 
• Βαθµολόγηση Π.Α. Το 40% των Εποπτών κρίνει ότι δεν είναι απαραίτητη η 

βαθµολόγηση. Το σύνολο αυτών που έχουν αντίθετη άποψη θεωρεί ότι οι 
ασκούµενοι πρέπει να βαθµολογούνται και από τον Επόπτη και από τον 
υπεύθυνο της Επιχείρησης όπου γίνεται η Π.Α. 

• Πρόσθετη εξειδικευµένη εκπαίδευση στο ΤΕΙ µετά την Π.Α. Σε ποσοστό 97% 
οι Επόπτες θεωρούν ότι µόνον προαιρετικά και για την απόκτηση 
πιστοποιητικού εξειδίκευσης θα έπρεπε οι σπουδαστές να έχουν τη 
δυνατότητα πρόσθετης εξειδικευµένης εκπαίδευσης στο ΤΕΙ µετά την 
ολοκλήρωση της Π.Α. 

• Πηγές σηµαντικών προβληµάτων κατά την Π.Α. Η αναντιστοιχία του 
αντικειµένου της Επιχείρησης και της ειδικότητας του ασκουµένου 
σπουδαστή κρίνεται ως το σηµαντικότερο πρόβληµα (σε ποσοστό 50% των 
απαντήσεων) για την εκπλήρωση των σκοπών της Π.Α. Από τα άλλα πιθανά 
προβλήµατα ο ελλιπής εκσυγχρονισµός των επιχειρήσεων συγκεντρώνει το 
21% των απαντήσεων, η έλλειψη τεχνικών γνώσεων των ασκουµένων 
επίσης το 21% των απαντήσεων, ενώ η έλλειψη θεωρητικών γνώσεων από 
τους ασκούµενους µόνον το 8%. 

 
3.2 Θεµατικοί χάρτες 
Το δεύτερο στάδιο της ανάλυσης αφορά στην σύνταξη θεµατικών χαρτών µε τις 
δευτερογενείς ποιοτικές πληροφορίες (µετά το στάδιο της στατιστικής 
επεξεργασίας τους), µέσω χωρικής ανάλυσης στο Γ.Σ.Π., για την απεικόνιση 
των βασικών αποτελεσµάτων της έρευνας. Ενδεικτικά δίνονται δύο τέτοιοι 
χάρτες: 
• στο Σχήµα 9., η θεµατική απεικόνιση ανά Ο.Τ.Α., των ΤΕΙ προέλευσης των 

σπουδαστών που εκπόνησαν Π.Α. στις Επιχειρήσεις του Ερωτηµατολογίου 
(Α). Τα στατιστικά στοιχεία απεικονίζονται στον χάρτη αυτό µε πίτες εµβαδού 
ανάλογου του αριθµού των σπουδαστών που απασχολήθηκαν (ανά Ο.Τ.Α.) 

• στο Σχήµα 10., η θεµατική απεικόνιση, ανά Ο.Τ.Α.-έδρα κάθε επιχείρησης, 
των στατιστικών στοιχείων για τον τρόπο επιλογής από τις Επιχειρήσεις των 
σπουδαστών για την εκπόνηση Π.Α. 

 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Η εφαρµογή των δυνατοτήτων των Γ.Σ.Π. στη διερεύνηση ενός κοινωνικού και 
εκπαιδευτικού θέµατος όπως αυτό της Πρακτικής Ασκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., 
επιτρέπει την διαχείριση χωρικών δεδοµένων (όπως η θέση των Επιχειρήσεων 
που συµµετέχουν στην Π.Α. σε συνδυασµό µε την έδρα των ΤΕΙ και την 
διαµονή των σπουδαστών) και πολλαπλών ποιοτικών χαρακτηριστικών (που 
προκύπτουν από τις απαντήσεις των σχετικών ερωτηµατολογίων). Με την 
επίθεση των διαφόρων επιπέδων πληροφοριών επιτυγχάνουµε εποπτικότερη 
παρουσίαση  των ευρηµάτων  των ερωτηµατολογίων (σε χάρτες ή 
διαγράµµατα)  



 

 
Σχήµα 9. Τµήµα (για τους Ο.Τ.Α. Αττικής) του θεµατικού χάρτη των Τ.Ε.Ι. όπου 

φοιτούν οι σπουδαστές Π.Α. 
 

 
Σχήµα 10. Τµήµα (για τους Ο.Τ.Α. Αττικής) του θεµατικού χάρτη της διαδικασίας 

επιλογής σπουδαστών από τις Επιχειρήσεις 



και συνδυασµό των δεδοµένων για την εξαγωγή συµπερασµάτων ή για την 
παραγωγή των στοιχείων που θα αποτελέσουν είσοδο σε λογισµικά εργαλεία 
Λήψης Αποφάσεων. 
 
Ιδιαίτερη σηµασία έχει η δυνατότητα που υπάρχει για εύκολη τροφοδότηση του 
δηµιουργηθέντος Συστήµατος Πληροφοριών µε νέα στοιχεία, από µελλοντικές 
απαντήσεις στα ερωτηµατολόγια (π.χ. άλλων Τµηµάτων ΤΕΙ), για τον 
περαιτέρω εµπλουτισµό των δεδοµένων ή των συµπερασµάτων. Επίσης η 
δυνατότητα αξιοποίηση των στοιχείων, πρωτογενών και στατιστικών, από την 
∆ιοίκηση του ΤΕΙ και το Γραφείο ∆ιασύνδεσης, αλλά και το ΥΠΕΠΘ και τις 
ενδιαφερόµενες Επιχειρήσεις, στην διάθεση των οποίων µπορούν να δοθούν τα 
προϊόντα του συστήµατος. 
 
Τα χαρακτηριστικότερα από τα επιµέρους συµπεράσµατα της έρευνας, 
αναφέρονται: 
• στην διαδικασία µε την οποία επιλέγουν οι επιχειρήσεις τους σπουδαστές 

για την εκπόνηση Π.Α. σ’ αυτές. Υπάρχει πεδίο για µεγαλύτερη 
δραστηριοποίηση των αρµόδιων φορέων των ΤΕΙ, αφού σήµερα σε 
ποσοστό 45% γίνεται µέσω επικοινωνίας µε τους ίδιους τους σπουδαστές  

• στους λόγους χρησιµοποίησης σπουδαστών από τις επιχειρήσεις (κατά 23% 
για ανεύρεση νέου προσωπικού αλλά και κατά 18% ως η οικονοµικότερη 
λύση) σε συνδυασµό µε τα χρόνια ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραµµα 
Π.Α. (το 30% από 3-5 χρόνια) και την επιθυµία συνέχισης 

• στην βέλτιστη χρονική διάρκεια της Π.Α., που είναι οι 6 µήνες κατά την 
άποψη του 70-75% και των τριών εµπλεκοµένων παραγόντων 
(Επιχειρήσεων, σπουδαστών, Εποπτών) και στον κατάλληλο χρόνο 
πραγµατοποίησής της κατά την διάρκεια των σπουδών 

• στο καλό επίπεδο των γνώσεων που διαπιστώνεται ότι διαθέτουν οι 
σπουδαστές από τις σπουδές τους στα ΤΕΙ, τόσο σε θεωρητικά όσο και σε 
τεχνικά θέµατα, που συνδυάζεται µε την ικανοποιητική επαγγελµατική τους 
απόδοση αλλά και τα πεδία νέων γνώσεων που αποκτούνται (η εµπειρία 
είναι ο κύριος τοµέας) 

• στην επιθυµία συνεργασίας των επιχειρήσεων µε τα ΤΕΙ κατά την διάρκεια 
των σπουδών, εκτός της Π.Α. (µε ενηµερωτικές διαλέξεις κ.α.) 

• στην ανάγκη οργάνωσης επισκέψεων των σπουδαστών σε επιχειρήσεις 
πριν την επιλογή του αντικειµένου της Π.Α., που κρίνεται σκόπιµη τόσο από 
τις Επιχειρήσεις (κατά 90% περίπου) όσο και από τους σπουδαστές (σε 
ποσοστό 94%) 

• στην σχέση της εργασίας των ασκουµένων στην επιχείρηση µε την 
ειδικότητά τους και στην δυνατότητα που τους παρέχεται για ενασχόλησή 
τους σε διάφορες δραστηριότητες της επιχείρησης (πάνω από 70% κατά την 
άποψη των επιχειρήσεων, ενώ κατά τους σπουδαστές περί το 50%) 

• στα προβλήµατα που ανακύπτουν κατά την Π.Α. Επισηµαίνεται άποψη των 
Εποπτών ότι κατά 50% οφείλονται στην αναντιστοιχία του αντικειµένου της 
επιχείρησης µε την ειδικότητα των σπουδαστών 

• στην ελλιπή επίβλεψη της διαδικασίας της Π.Α. από τους Επόπτες, 
σύµφωνα µε την άποψη των σπουδαστών και στην ανάγκη υποχρεωτικής 



υποβολής από τους σπουδαστές, τόσο στην Επιχείρηση όσο και στο ΤΕΙ, 
αναλυτικής έκθεσης για την Π.Α. 

• στην σχέση αντικειµένου πτυχιακής εργασίας και Π.Α. (όπου το 55% των 
σπουδαστών και το 47% των Εποπτών θεωρούν ότι τα αντικείµενα πρέπει 
να σχετίζονται) και στη χρονική αλληλουχία τους.  
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