
Αγαπητοί φοιτητές, 

 

Ονομάζομαι Ειρήνη Νιάνιου και, όπως θα έχετε ήδη πληροφορηθεί, θα είμαι ο 

επόπτης σας κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. 

 

Η περίοδος της πρακτικής, αν και γίνεται μέσα στο καλοκαίρι, είναι μια περίοδος 

που θα σας προσφέρει γνώσεις και εμπειρίες, και θα βοηθήσει στη μελλοντική 

επαγγελματική σας αποκατάσταση. 

 

Σκοπός μου είναι να σας βοηθήσω προς αυτή την κατεύθυνση και να συνεργαστώ 

εποικοδομητικά μαζί σας. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι εκπροσωπείτε τη Σχολή μας στο 

χώρο απασχόλησή σας. 

 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί, παρακαλώ να με ενημερώνετε άμεσα, 

ώστε να βρίσκεται η καταλληλότερη λύση. 

 

Αδικαιολόγητες απουσίες ή αντισυμβατικές συμπεριφορές, μπορεί να θέσουν σε 

κίνδυνο την υλοποίηση ολόκληρης της πρακτικής σας άσκησης. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλώ να μου αποστέλετε υποχρεωτικά, μέσα στο 

σαββατοκύριακο και με e-mail, σε συνημμένο αρχείο .doc, την αναφορά-

ημερολόγιο για τα πεπραγμένα σας της προηγούμενης εβδομάδας (1 σελίδα word 

και φωτογραφικό υλικό, αν υπάρχει). Η κάθε έκθεση θα περιλαμβάνει το 

ονοματεπώνυμο σας ,τον φορέα και  την ημερομηνία (1η εβδομάδα 5/7/20 - 8η 

εβδομάδα 31/8/20) 

 

Ως θέμα στο email θα βάζετε πχ πρακτική Νιάνιου Ειρήνη  1-5/7/20 

 

Επίσης, να έχετε αρκετό φωτογραφικό υλικό, ώστε να το χρησιμοποιήσετε στο 

τέλος, στη συνολική έκθεση πεπραγμένων που θα μου παραδώσετε, αρχές 

Σεπτέμβρη. 

 

Την επόμενη εβδομάδα, θα επικοινωνήσω με τους υπεύθυνους από πλευράς 

εταιρειών-Φορέων, ενώ για όσους είναι στη Κύπρο, καλό θα ήταν την επόμενη 

εβδομάδα να επικοινωνήσουν μαζί με τους υπεύθυνούς τους, μαζί μου (+2310-

998617), από το τηλ. που έχει δηλωθεί στο Φορέα εργασίας. 

 

 

 

 

 



Θα ενημερώσετε το φορέα ότι κατά την περίοδο της εξεταστικής που συμπίπτει με 

την πρακτική άσκηση (1/7-12/7) έχετε την άδεια και σύμφωνη γνώμη με τη 

Διοίκηση του Τμήματος και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΑΠΘ,  ότι θα 

συμμετέχετε στην εξεταστική κατά το ήμισυ της ημερήσιας απασχόλησης, (πλην της 

περίπτωσης που εξετάζεστε και το πρωί και το απόγευμα), δηλαδή θα απουσιάζετε 

από το χώρο πρακτικής με βάση το χρονοδιάγραμμα για το εξεταζόμενο μάθημα: 

09:00 - 11:00: θα απουσιάζετε τις πρωινές ώρες και θα επιστρέψετε μετά το 

μεσημέρι στο χώρο πρακτικής 

11:00 - 13:00: θα απουσιάζετε τις πρωινές ώρες και θα επιστρέψετε μετά το 

μεσημέρι στο χώρο πρακτικής 

13:00 - !5:00: Θα είστε στο χώρο πρακτικής τις πρωινές ώρες και δε θα επιστρέψετε 

καθόλου το απόγευμα 

15:00 - 17:00: Θα είστε στο χώρο πρακτικής τις πρωινές ώρες μόνο 

Σαββατοκύριακα δεν απασχολείστε εκτός εάν υπάρχει βάρδια την ημέρα του 

Σαββάτου, αναπληρώνοντας έτσι την απουσία εργάσιμης ημέρας.  

Στην περίπτωση που έχετε εξετάσεις και πρωί και απόγευμα, την ημέρα εκείνη δε 

θα παρουσιαστείτε. 

Ελπίζοντας να αξιοποιήσετε δημιουργικά αυτή την περίοδο και να έχουμε μια 

άψογη συνεργασία, σας εύχομαι καλό καλοκαίρι. 

Καλή επιτυχία στην εξεταστική 

Ειρήνη Νιάνιου 

 


