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Γενική Περιγραφή
•

Η δράση αφορά στη δημιουργία μίας διαδικτυακής υπηρεσίας για το
συντονισμό της πρακτικής άσκησης των φοιτητών όλων των
Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της επικράτειας.

•

Η υπηρεσία βασίζεται σε ένα παραμετροποιήσιμο πληροφοριακό
σύστημα, στο οποίο συμμετέχουν όλα τα ιδρύματα και οι φορείς οι
οποίοι παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης

•

Το οριζόντιο Πληροφοριακό Σύστημα θα αναπτυχθεί σε περιβάλλον
διαδικτύου (web-based)

•

Η δικτυακή πύλη (portal) θα λειτουργεί ως κομβικό σημείο
επικοινωνίας, εξυπηρέτησης και ανταλλαγής γνώσης ανάμεσα στα
γραφεία πρακτικής άσκησης των ιδρυμάτων, τις επιχειρήσεις και
τους φορείς προώθησης της απασχόλησης

Στόχοι – Προσδοκώμενα Οφέλη
•

Καταγραφή όλων των φορέων που μπορούν να παρέχουν
θέσεις Πρακτικής Άσκησης → κατάρτιση Εθνικού Μητρώου
Φορέων Παροχής Πρακτικής Άσκησης

•

Παροχή πρόσβασης σε φορείς Πρακτικής Άσκησης που
εδρεύουν εκτός Ελλάδας

•

Πλήρης ενημέρωση των ιδρυμάτων για τους φορείς αυτούς και
single point access σε όλες τις διαθέσιμες θέσεις ΠΑ, για τα
ιδρύματα και τους φοιτητές

•

Αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων στους φοιτητές θέσεων ΠΑ

•

Εισαγωγή ποιοτικών κριτηρίων στη διαδικασία της ΠΑ

Βασικοί Παράγοντες
Χρήστες
Φορείς
παροχής ΠΑ

Ιδρύματα

Επιχειρήσεις, Οργανισμοί, Μη •
κυβερνητικές οργανώσεις κλπ •
•
Γραφεία Πρακτικής Άσκησης
•
Γραφεία Διασύνδεσης1
•
Επιμέρους τμήματα1
•

Καταχώριση θέσεων ΠΑ
Επιβεβαίωση εκπόνησης ΠΑ
Αξιολόγηση φοιτητών
Προσπέλαση & δέσμευση διαθέσιμων
θέσεων ΠΑ
Αντιστοίχιση θέσεων ΠΑ με φοιτητές
Αξιολόγηση φορέων ΠΑ

•

Ενεργοί φοιτητές, δικαιούχοι
Πρακτικής Άσκησης

•

Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας
στην Ανώτατη Εκπαίδευση
Υπουργείο Παιδείας

Προσπέλαση διαθέσιμων θέσεων ΠΑ
Αξιολόγηση φορέων ΠΑ
Λήψη πιστοποιητικού εκπόνησης ΠΑ
Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και
στοιχείων αξιολόγησης

•

•
•
•

Φοιτητές

Άλλοι
χρήστες
1

Ρόλος στο ΠΣ

•

Με δικαιώματα ανάγνωσης μόνο

•
•
•
•

Ροή διαδικασίας

Αρχικοποίηση συστήματος (1/2)
Ενημέρωση ενδιαφερόμενων
•

•

•

-

Στην αρχή της δράσης θα πραγματοποιηθεί εκτεταμένη προσπάθεια
ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων φορέων προκειμένου αυτοί να
εγγραφούν στην υπηρεσία
Τα Ιδρύματα θα ενημερωθούν
– μέσω της υπάρχουσας υποδομής του Ευδόξου ή/και
– απευθείας από το Υπουργείο Παιδείας
Οι Φορείς ΠΑ θα ενημερωθούν μέσω των
– γραφείων ΠΑ των ιδρυμάτων, τα οποία θα υποδείξουν τους ήδη
συνεργαζόμενους φορείς ΠΑ
– εθνικών και τοπικών φορέων προώθησης της απασχόλησης
– επαγγελματικών επιμελητηρίων
Ειδική μέριμνα θα υπάρξει για την ενημέρωση διεθνών φορέων παροχής ΠΑ

Αρχικοποίηση συστήματος (2/2)
Εγγραφή χρηστών
•

•

•

•

Κάθε ίδρυμα θα δημιουργήσει έναν κεντρικό λογαριασμό, μέσω του
οποίου θα μπορεί να δημιουργεί νέους λογαριασμούς (με δικαιώματα
ανάγνωσης μόνο) για τους αρμόδιους φορείς (Γραφεία ΠΑ, Γραφεία
Διασύνδεσης κλπ) ή τα επιμέρους τμήματα
Οι επιχειρήσεις, οργανισμοί και κάθε φορέας που διαθέτει θέσεις ΠΑ θα
εγγράφεται στην υπηρεσία καταχωρίζοντας το προφίλ του, στοιχεία
επικοινωνίας κλπ
Κάθε φορέας που επιθυμεί να διαθέσει θέση ΠΑ σε ακαδημαϊκό ίδρυμα
της επικράτειας μπορεί να εγγραφεί στην υπηρεσία έστω και αν η θέση
ΠΑ δεν διατεθεί μέσω αυτής
Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας θα προκύψει το Εθνικό Μητρώο
Φορέων Παροχής Πρακτικής Άσκησης

Κατάρτιση βάσης θέσεων ΠΑ
•

Οι πιστοποιημένοι φορείς ΠΑ θα αναλάβουν με δική τους ευθύνη να καταχωρίσουν
και να κρατούν ενήμερα τα στοιχεία των διαθέσιμων θέσεων ΠΑ –ενδεικτικά:
– Περιγραφή θέσης, αντικείμενο
– Απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων
– Πόλη και χώρα εκπόνησης ΠΑ
– Χρονική διάρκεια και επιθυμητή περίοδο εκπόνησης ΠΑ
– Περιορισμένου ή πλήρους ωραρίου

•

Η βάση διαθέσιμων θέσεων ΠΑ που θα καταρτιστεί θα είναι διαθέσιμη σε κάθε
ενδιαφερόμενο μέσω διαδικτύου και οι φοιτητές θα μπορούν να αναζητήσουν τη
θέση ΠΑ που τους ενδιαφέρει

•

Ο μέγιστος αριθμός θέσεων ΠΑ για κάθε ΦΥΠΑ θα καθορίζεται συναρτήσει του
αριθμού των εργαζομένων του.

Δέσμευση θέσεων ΠΑ
Προδέσμευση θέσεων

Αντιστοίχιση θέσεων σε δικαιούχους

•

•

•

Τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης των
ιδρυμάτων μπορούν να
προδεσμεύουν θέσεις κατόπιν
αιτήματος φοιτητών ή με αποφάσεις
επιστημονικών υπευθύνων
Η προδέσμευση υπόκειται σε
περιορισμούς:
• Χρονικούς (πχ. για 10 ημέρες,
μετά το πέρας των οποίων η
θέση αποδεσμεύεται)
• Ποσοτικούς (πχ. 15 θέσεις ανά
τμήμα ή ως ποσοστό επί των
ενεργών φοιτητών)

•

Όταν ολοκληρωθούν οι εσωτερικές
διαδικασίες των ιδρυμάτων για τη
διάθεση των θέσεων ΠΑ, τα ΓΠΑ
τις αντιστοιχίζουν μέσω του ΠΣ
στους δικαιούχους φοιτητές
Κατά την αντιστοίχιση κάθε θέσης,
καταχωρίζεται η έναρξη και λήξη
αυτής
Οι εσωτερικές
διαδικασίες των
ιδρυμάτων για την
επιλογή των
δικαιούχων φοιτητών
δε μεταβάλλονται

Παρακολούθηση εκπόνησης ΠΑ
•

Τα ΓΠΑ επιβεβαιώνουν την έναρξη, λήξη και επιτυχή ολοκλήρωση της
εκπόνησης ΠΑ που δέσμευσαν από το οριζόντιο σύστημα

•

Υπάρχει η δυνατότητα καταχώρισης σχετικών εγγράφων που
συνδέονται με την παρακολούθηση της ΠΑ:
– αναφορές προόδου
– αξιολόγηση από φοιτητή, φορέα, επόπτη
– βεβαίωση ολοκλήρωσης ΠΑ

•

Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει τη βεβαίωση επιτυχούς
ολοκλήρωσης της ΠΑ και online μέσω πιστοποίησης shibboleth

Αξιολόγηση
•

Με την ολοκλήρωση της ΠΑ καθένας εκ των φοιτητών, φορέων ΠΑ και
ΓΠΑ θα μπορούν να αξιολογούν τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέρη
συμπληρώνοντας κατάλληλα ερωτηματολόγια

•

Το πληροφοριακό σύστημα θα τηρεί στατιστικά στοιχεία και θα
υπολογίζει στατιστικούς δείκτες που αφορούν την πρακτική άσκηση, η
ακριβής περιγραφή των οποίων θα καθοριστεί σε συνεργασία με την
ΑΔΙΠ και το Υπουργείο Παιδείας

•

Τα στοιχεία που θα προκύπτουν από την αξιολόγηση καθώς και τα
λοιπά στατιστικά στοιχεία θα είναι άμεσα προσβάσιμα από την ΑΔΙΠ
και το Υπουργείο Παιδείας, χωρίς να είναι απαραίτητη η μεσολάβηση
των Ιδρυμάτων

Γραφείο Αρωγής Χρηστών
•

Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης και λειτουργίας του έργου όλοι οι χρήστες
του θα υποστηρίζονται από το Γραφείο Αρωγής Χρηστών
• Στόχοι του είναι:
• Να πληροφορεί τους φορείς ΠΑ, φοιτητές, προσωπικό Ιδρυμάτων και
κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με το έργο
• Να επικουρεί τα εμπλεκόμενα μέρη στη χρήση του πληροφοριακού
συστήματος και των επιμέρους εφαρμογών και να τα καθοδηγεί για την
αντιμετώπιση προβλημάτων
• Να υποδέχεται και να δρομολογεί την αντιμετώπιση των υπόλοιπων
τεχνικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία του συστήματος
• Σημαντική αναμένεται η συνεισφορά του Γραφείου κατά την αρχικοποίηση
του συστήματος και ιδιαίτερα κατά την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων

Ευχαριστώ!

