
Πρακτική Άσκηση φοιτητών/τριών Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 

Ιστορίας 

  

Οδηγίες για την έκθεση των ασκουμένων  

1. Αντικείμενο της  έκθεσης είναι η καταγραφή της εργασίας ή των εργασιών που σας 

ανατέθηκαν και τις οποίες φέρατε σε πέρας κατά τη διάρκεια της άσκησής σας, και η 

αποτίμηση της συνολικότερης εμπειρίας σας από τη θερινή άσκηση και από τη 

συνεργασία σας με τους/τις εργαζόμενους/ες στο συγκεκριμένο φορέα.  

2. Περιεχόμενο Η έκθεση θα περιέχει: α) παρουσίαση του φορέα και της γενικότερης 

δράσης του β)περιγραφή του αντικειμένου της εργασίας που σας ανατέθηκε, του 

στόχου της και του τελικού προϊόντος που σας ζητήθηκε να παραδώσετε γ) τη μέθοδο 

που ακολουθήσατε (τον τρόπο με τον οποίο εργαστήκατε, τα στάδια της εργασίας κλπ) 

και τις μεθοδολογικές δυσκολίες που συναντήσατε και δ) Αυτοαξιολόγηση της 

εργασίας σας (τι σας ενδιέφερε, τι μάθατε, ποιες δυσκολίες συναντήσατε, πώς τις 

ξεπεράσατε, αν δεν τις ξεπεράσατε γιατί νομίζετε ότι δεν τα καταφέρατε; ποιο ήταν το 

πιο εύκολο και το δύσκολο κομμάτι της εργασίας, ευχάριστες και δυσάρεστες στιγμές 

κατά τη διάρκεια της άσκησης τι νομίζετε ότι σας βοήθησε από όλα όσα είχατε μάθει 

στα μαθήματα στο πανεπιστήμιο, πως εξελίχτηκε κατά τη διάρκεια της άσκησης η 

σχέση σας με την εργασία που είχατε αναλάβει και η συνεργασία σας με τα πρόσωπα 

με τα οποία εργαστήκατε, τι δυσκολίες συνεργασίας είχατε, ποιες δικές σας ιδιότητες 

σας βοήθησαν ή σας δυσκόλεψαν, αν είδατε αλλαγές σε εσάς και τι είδους στη διάρκεια 

της άσκησης κλπ)  Για να γράψετε την έκθεση θα πρέπει να κρατάτε καθημερινά 

ημερολόγιο στο οποίο θα καταγράφετε τις δραστηριότητες της μέρας, τις εντυπώσεις 

σας, τις σκέψεις που κάνατε, τα συναισθήματα  σας καθώς και τι σας έμεινε από την 

κάθε μέρα.  

Έκταση: 4-10 σελίδες (ενάμιση διάστημα, 12 μέγεθος γραμματοσειράς). Θα 

παραδώσετε ένα αντίτυπο στον επιβλέποντα/ουσα. 

4. Ημερομηνία παράδοσης: το αργότερο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου  

  

5. Εξώφυλλο της έκθεσης  

  

Παρακάτω σας δίνουμε ένα πρότυπο που θα το χρησιμοποιήσετε ως εξώφυλλο της 

έκθεσης σας.  

  

  

  

  

 

 

 



 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας  

  

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών  

  

  

  

  

ΕΚΘΕΣΗ  

  

Για τη θερινή άσκηση στο φορέα:  

  

  

  

Του/της ασκούμενου/ης:  

  

  

  

  

 

  

Υπεύθυνος/η στο φορέα: Επιβλέπων/ουσα καθηγητής/ρια  

  

  

  

  

Σεπτέμβριος 2018  

  

 


