


Το Γραφείο Πρακτικής 
Άσκησης του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας  

•Αποτέλεσε τον δίαυλο επικοινωνίας 
με την επιχείρηση όπου θα γίνονταν 
η πρακτική άσκηση. 

•Η βοήθεια που μου πρόσφερε ως 
υποψήφιο για πρακτική άσκηση 
ήταν πολύ μεγάλη. 
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Με την σωστή πληροφόρηση και 
καθοδήγηση μέσα από την ιστοσελίδα 

του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης 
συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά από τους αρμόδιους 
φορείς χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. 
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Διάρκεια πρακτικής 
άσκησης: 01/07/2020 
έως 31/08/2020 

Επιχείρηση : 
Όμιλος εταιρειών 
Asprokat SA 
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 Ο όμιλος Asprokat SA 

δραστηριοποιείται στα 

προκατασκευασμένα 

βιομηχανικά κτήρια.  

 

5 Δημόπουλος Χρήστος 



 Η πρακτική μου άσκηση έγινε μέσω της 

πανδημίας covid-19 . 

 Δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα διότι η 

εταιρεία στην οποία εργάστηκα τηρούσε 

όλα τα μέτρα προστασίας ( καθημερινή 

θερμομέτρηση, χρήση μάσκας σε 

κλειστούς χώρους κλπ). 
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Τι σημαντικό 
αποκόμισα 

από την 
πρακτική 
άσκηση 

Πρώτη επαφή με το 

εργασιακό περιβάλλον 

και εξοικείωση με αυτό.  

 

Γνωριμία και συνεργασία 

με επαγγελματίες 

μηχανικούς διαφόρων 

ειδικοτήτων. 
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Γιατί κάποιος 
φοιτητής να 

κάνει 
πρακτική 
άσκηση 

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μία ευκαιρία 
για να εργαστείτε, για σύντομο χρονικό 
διάστημα, σε πραγματικό περιβάλλον 
εργασίας.  

Σας φέρνει σε επαφή με το σύγχρονο 
επιχειρηματικό και εργασιακό περιβάλλον 
και σας προετοιμάζει για να μπορείτε να 
δραστηριοποιήστε εντός του.  

Σας δίνει την δυνατότητα να αποκτήσετε  
γνωριμίες με συναδέλφους που πιθανόν  
να πραγματοποιήσετε κάποια 
συνεργασία στο μέλλον. 

Σας δίνει μια προϋπηρεσία που ζητούν οι 
εταιρείες. 
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Τι δίνει η πρακτική 
άσκηση που δεν 

μπορούν να δώσουν 
τα μαθήματα 

Η πρακτική άσκηση σας 

δίνει τη δυνατότητα να 

μεταφέρετε σε 

πραγματικές συνθήκες 

την επιστημονική σας 

γνώση, να την 

εφαρμόσετε και να τη 

δοκιμάσετε. 

 Τα μαθήματα 

αποτελούν το 

θεωρητικό 

υπόβαθρο για 

εφαρμογή στην 

αγορά εργασίας. 

 



Τι δίνει η πρακτική 
άσκηση που δεν 

μπορούν να δώσουν 
τα μαθήματα 

 

Η πρακτική άσκηση δίνει 

την αίσθηση μιας 

επαγγελματικής 

υποχρέωσης. 

Το μάθημα σχετίζεται με 

την φοιτητική ιδιότητα. 
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Η πρακτική άσκηση 
βοηθά  στην 

επιλογή εξειδίκευσης 
στην συνέχεια των  

σπουδών. 

 

Αν δεν έχει γίνει επιλογή 

εξειδίκευσης η πρακτική 

άσκηση βοηθάει να γίνει η 

σωστή επιλογή και η αποφυγή  

λαθών  στην μετέπειτα 

σταδιοδρομία. 

Σε προσωπικό επίπεδο είχα 

ήδη επιλέξει εξειδίκευση και η 

πρακτική άσκηση με βοήθησε 

να επιβεβαιώσω ότι έκανα τη 

σωστή επιλογή. 
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Η πρακτική 
άσκηση 

βοηθά να 
κατανοήσει ο 
φοιτητής την 

εφαρμογή 
των 

θεωρητικών 
γνώσεων που 

έχει διδαχτεί  
μέχρι τώρα. 

 

Στην πρακτική άσκηση  

εφαρμόζουμε την θεωρία 

αλλά ταυτόχρονα 

μαθαίνουμε πώς να 

σκεφτόμαστε και να 

λύνουμε τα προβλήματα 

που παρουσιάζονται στην 

πράξη. 

Η πίεση της εργασίας 

οδηγεί στο να μάθεις 

καλύτερα. 
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Προτείνω ανεπιφύλακτα 
σε κάθε φοιτητή την 
πρακτική άσκηση. 

Είναι ένας 
παραγωγικός χρόνος 
και μια ευχάριστη 
εμπειρία. 
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          Σας ευχαριστώ πολύ! 
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