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Περίληψη : 

Αυτό το έγγραφο αντιπροσωπεύει μια ανάλυση σχετικά με τις διαθέσιμες λύσεις και τις 

βέλτιστες πρακτικές για την παροχή εικονικής πρακτικής άσκησης στη Βουλγαρία, την 

Ελλάδα, τη Σερβία και τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό το έγγραφο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

του IO1 - Μεθοδολογία για Ψηφιακή Πρακτική Άσκηση στην Επαγγελματική Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση και θα πρέπει να θεωρηθεί ως μέρος της αναπτυγμένης μεθοδολογίας. 

Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει ορισμένα από τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες, τις 

ευκαιρίες και τις απειλές (ανάλυση SWOT) των πλατφορμών εικονικής πρακτικής άσκησης 

για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Βουλγαρία, τη Σερβία και την Ελλάδα και 

συγκρίνει αυτές τις λύσεις με τις αντίστοιχες πλατφόρμες στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο 

κόσμο. Πολλές υπάρχουσες λύσεις για εικονική πρακτική άσκηση έχουν εντοπιστεί στις 

χώρες εταίρους, ωστόσο όλες αυτές οι λύσεις διαπιστώθηκε ότι πάσχουν από 

συγκεκριμένες ευπάθειες – είτε δεν κατευθύνονται είτε δεν είναι κατάλληλες από ομάδες-

στόχους από τα ΑΕΙ, δεν είναι πλήρως λειτουργικές ή είναι δεν είναι πλήρως εικονικά και 

απαιτούν αυτοπροσώπως ή άλλες επιτόπιες λειτουργίες παράλληλα με το διαδικτυακό 

μέρος. 

Στο έγγραφο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη χρηστικότητα των πλατφορμών που 

αναλύθηκαν και παρουσιάζονται στις συνθήκες της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19 και 

των περιορισμών που επιβάλλονται σε όλες τις χώρες εταίρους. 

Αυτό το έγγραφο ολοκληρώνεται με συστάσεις και προτάσεις για την αποτελεσματική και 

επιτυχή ανάπτυξη ενός μοντέλου και μιας πλατφόρμας για εικονική πρακτική άσκηση στις 

χώρες εταίρους και στα ιδρύματα που εμπλέκονται στην υλοποίηση του έργου. 

Εισαγωγή : 

Η εικονική πρακτική άσκηση ή τα προγράμματα εικονικής εμπειρίας εργασίας μπορούν να 

αναπαράγουν τις διαδικασίες εργασίας σε εταιρείες και ιδρύματα και να συνδέσουν τους 

φοιτητές με τις ίδιες τις εταιρείες. Τα πλεονεκτήματα της εικονικής πρακτικής άσκησης 

είναι αδιαμφισβήτητα – εξοικονομούν χρήματα, χρόνο και προσπάθειες, αλλά 

παρουσιάζουν επίσης πολλές προκλήσεις και απαιτούν συγκεκριμένες προσεγγίσεις 

παράδοσης και πολύ μεγαλύτερες οργανωτικές προσπάθειες. 

Με παρόμοιο τρόπο με τη διαδικτυακή μάθηση, οι εικονικές πρακτικές είναι προγράμματα 

εργασιακής εμπειρίας όπου οι συμμετέχοντες, που συχνά ονομάζονται ασκούμενοι, 

αποκτούν εμπειρία ενώ εργάζονται σε απομακρυσμένο επαγγελματικό περιβάλλον και δεν 

είναι φυσικά παρόντες στον τόπο εργασίας. Οι εικονικά ασκούμενοι επικοινωνούν με τον 

εργοδότη τους ή τον πάροχο πρακτικής άσκησης μέσω διαδικτύου μέσω διαφόρων μέσων, 

όπως email, λύσεων τηλεδιάσκεψης, ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, τηλεφωνικών 

συνομιλιών, διαδικτυακών σεμιναρίων, εργαλείων διαχείρισης έργων κ.λπ. 



Με την πρόοδο στα συστήματα και τις τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, οι 

εικονικές πρακτικές έχουν αρχίσει σιγά-σιγά να κερδίζουν έδαφος και να γίνονται 

αποδεκτές από τους φοιτητές στα επαγγελματικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Ωστόσο, καθώς αυτή η μέθοδος παράδοσης εργασιακής εμπειρίας προχωρά σιγά σιγά, 

εξακολουθούν να υπάρχουν περιορισμένες δυνατότητες και εργαλεία που τα καθιστούν 

δυνατά. 

Η πρακτική άσκηση είναι μια διαδικασία που απαιτεί τη συμμετοχή τόσο ενός 

εκπαιδευόμενου όσο και ενός ιδρύματος που προσφέρει την πρακτική άσκηση, το οποίο 

είναι συχνά μια εταιρεία, αλλά μπορεί επίσης να είναι διοικητικό ή ακαδημαϊκό ίδρυμα. Σε 

πολλές περιπτώσεις η πρακτική άσκηση προσφέρεται σε ένα τρίγωνο μοντέλο μεταξύ των 

ασκούμενων, των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των εκπροσώπων της επιχείρησης. 

Οι εικονικές πρακτικές ασκούνται τόσο από φοιτητές όσο και από πτυχιούχους και συχνά 

προσφέρονται σε τομείς κατάλληλους για εξ αποστάσεως εργασία όπως η τεχνολογία 

πληροφοριών, τα μέσα ενημέρωσης, οι δημιουργικές τέχνες ή οι δημόσιες σχέσεις. Τα 

τελευταία χρόνια, με τη βοήθεια διαφορετικών τεχνολογιών ΤΠΕ, αυτοί οι περιορισμοί 

πεδίου επεκτείνονται σιγά σιγά, ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά επαγγέλματα, 

τα οποία είναι απλά αδύνατα ή ακατάλληλα για εικονική πρακτική άσκηση. 

Επί του παρόντος, οι εικονικές πρακτικές θεωρούνται σπάνιο φαινόμενο, ωστόσο, 

αυξάνονται σε δημοτικότητα λόγω της βελτίωσης της τεχνολογίας και της ανάπτυξης των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι εικονικές πρακτικές, οι περισσότερες από τις οποίες είναι 

απλήρωτες ή ακόμη και απαιτούν τέλη εγγραφής, συχνά προσφέρονται από μικρές 

επιχειρήσεις και νεοφυείς επιχειρήσεις που αναζητούν πρόσθετη βοήθεια. Ωστόσο, οι 

μεσαίες και μεγάλες εταιρείες πλησιάζουν σιγά σιγά και αρχίζουν να διερευνούν αυτές τις 

δυνατότητες για απόκτηση εργατικού δυναμικού. 

Οι εικονικές πρακτικές έχουν επικριθεί δημόσια επειδή δεν παρέχουν την επίβλεψη και την 

καθοδήγηση, την οποία προορίζονται να παρέχουν οι φυσικοί τους αντίστοιχοι. Παρόλα 

αυτά, η εικονική και εξ αποστάσεως πρακτική άσκηση ήταν μια βιώσιμη επιλογή εν μέσω 

της πανδημίας COVID-19, όπου οι επιλογές ταξιδιού ήταν περιορισμένες. Αυτό έδειξε ότι σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις, είναι καλύτερο να υπάρχουν εικονικές πρακτικές από ό,τι 

καμία, επομένως πολλές εταιρείες επικεντρώνονται τώρα στην παροχή τους ως πρώτο 

στάδιο της διαδικασίας πρόσληψης. Ωστόσο, η πανδημία COVID-19 έδειξε ότι οι εικονικές 

πρακτικές υποφέρουν και από άλλα ζητήματα – έλλειψη ή περιορισμούς στις προσφορές 

πρακτικής άσκησης, ακατάλληλες ή ανεπαρκείς πλατφόρμες και εργαλεία επικοινωνίας, 

αθυμία ή μη διαθεσιμότητα των εταιρειών να εμπλακούν στο διαδικτυακό/ διαδικασία εξ 

αποστάσεως πρακτικής άσκησης, θέματα που σχετίζονται με τις ΤΠΕ κ.λπ. Εκτός από όλα 

αυτά, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα έδειξαν επίσης ότι δεν είναι απολύτως έτοιμα για την 

εικονική πρακτική άσκηση ως μέθοδο παράδοσης, καθώς δεν αξιολογούνται σωστά, δεν 

γίνονται δεκτά σε ορισμένα ιδρύματα και ακόμη και σε ορισμένες χώρες ή δεν είναι 

διαπιστευμένες από τις εθνικές εκπαιδευτικές αρχές. 

Εικονικές πλατφόρμες πρακτικής άσκησης σε Βουλγαρία, Σερβία και Ελλάδα : 

Εικονικές πλατφόρμες πρακτικής άσκησης στη Βουλγαρία : 

1. Η κρατική πύλη της Βουλγαρίας για την εξ αποστάσεως πρακτική άσκηση : 



Το Βουλγαρικό Συμβούλιο Υπουργών ξεκίνησε το 2012 μια πρωτοβουλία για την παροχή εξ 

αποστάσεως πρακτικής άσκησης για Βούλγαρους φοιτητές, οι οποίοι σπουδάζουν στο 

εξωτερικό σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Η πρωτοβουλία αυτή ήταν και 

θεωρείται ως μεγάλο βήμα για την ανάπτυξη σταθερής λύσης για την πρακτική άσκηση 

φοιτητών στο χώρο της δημόσιας διοίκησης. Η μεγαλύτερη πρόκληση αυτού του 

εγχειρήματος ήταν η ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης (Εικ. 1), η οποία χρησιμοποιείται ως 

εργαλείο για την ανακοίνωση των ευκαιριών για πρακτική άσκηση φοιτητών σε όλα τα 

επίπεδα της κρατικής διοίκησης [1]. 

Η πύλη είναι ένα διαισθητικό και ευέλικτο εργαλείο που δεν έχει ανάλογο στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέπει τη διεξαγωγή ολόκληρης της διαδικασίας, από την υποβολή 

αίτησης έως την κατάταξη και την τελική επιλογή των μαθητών, να διεξαχθεί εξ ολοκλήρου 

διαδικτυακά. Αυτό το πρόγραμμα για πρακτική άσκηση φοιτητών στην κρατική διοίκηση 

παρέχει πολλές ευκαιρίες για τη διεξαγωγή πλήρους πρακτικής άσκησης για ταλαντούχους 

Βούλγαρους φοιτητές στις δομές της κρατικής διοίκησης σε όλα τα επίπεδα και σε 

ολόκληρη τη χώρα. Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης εστιάζει στην απόκτηση πρακτικής 

εμπειρίας, νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και στην εξοικείωση των φοιτητών με την 

κρατική διοίκηση και τις διαδικασίες και τις δραστηριότητές της. 

 

Εικ. 1. Η κύρια ιστοσελίδα της πύλης πρακτικής άσκησης του βουλγαρικού κράτους 

Το 2014 το Πρόγραμμα και η Πύλη θεσμοθετήθηκαν με την υιοθέτηση των σχετικών 

κανονισμών. Υιοθετήθηκαν τροποποιήσεις του νόμου περί διοίκησης (SG No. 27 του 2014), 

ο οποίος ρυθμίζει τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης των φοιτητών στην κρατική 

διοίκηση. Με το Διάταγμα № 189 του Υπουργικού Συμβουλίου της 8ης Ιουλίου 2014 (ΓΓ Αρ. 

58 του 2014), εγκρίθηκε Διάταγμα για την πρακτική άσκηση των φοιτητών στην κρατική 

διοίκηση. Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι να διασφαλίσει τη διεξαγωγή της 



πρακτικής άσκησης των φοιτητών στην κρατική διοίκηση και έτσι να παράσχει πρακτική 

εμπειρία, γνώσεις και δεξιότητες που θα συμπληρώσουν τη θεωρητική κατάρτιση των 

φοιτητών. Το διάταγμα δημιουργεί ενιαίους κανόνες και αποτελεσματικό μηχανισμό για τη 

διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης και τη χρήση της Πύλης για πρακτική άσκηση φοιτητών 

στην κρατική διοίκηση. 

Από την ίδρυσή του το 2012 έως τώρα, το Πρόγραμμα έχει πραγματοποιήσει 11 κεντρικές 

δράσεις για καλοκαιρινές φοιτητικές πρακτικές και 1 δράση για εξ αποστάσεως πρακτική 

για Βούλγαρους φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια του έτους, 

διάφορες διοικητικές δομές ανακοίνωσαν επίσης τις θέσεις πρακτικής τους στην πύλη. Ως 

αποτέλεσμα, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία πάνω από 3.300 πλήρεις φοιτητικές πρακτικές. 

Το 2021, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τουλάχιστον 300 θέσεις 

πρακτικής άσκησης σε 27 επαγγελματικούς τομείς, που δημοσιεύτηκαν από 61 δομές της 

κρατικής διοίκησης. Η εφαρμογή είναι online στο [2] (Εικ. 1). 

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης θα ανακοινωθούν ανά χώρα σπουδών, καθώς και ανά θέματα 

ή/και τομείς σπουδών για τους οποίους θα υποβάλουν αίτηση οι φοιτητές. Τα 

αποτελέσματα της έρευνάς τους θα αποτελέσουν μια καλή βάση που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν για να αναπτύξουν πτυχιακή ή μεταπτυχιακή εργασία, διδακτορικό, 

άρθρα και άλλα. Πλεονέκτημα της προτεινόμενης λύσης είναι το γεγονός ότι κατά τη 

διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής καθοδηγείται και υποστηρίζεται από μέντορα. 

Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να ανακαλύψουν νέες 

ευκαιρίες για ανάπτυξη και επαγγελματικό προσανατολισμό, καθώς και να αποκτήσουν 

νέες γνώσεις και δεξιότητες σε έναν συγκεκριμένο τομέα από την κρατική διοίκηση. 

2. NGB Consulting : 

Η NGB-Consulting είναι μια εταιρεία που διοργανώνει εκδηλώσεις για πολιτιστικές 

ανταλλαγές, προσλήψεις προσωπικού για εργασία στη Βουλγαρία και στο εξωτερικό και 

συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της οργανωτικής ανάπτυξης, διαχείρισης και 

ανθρώπινου δυναμικού. 

 



Εικ. 2. Η κύρια ιστοσελίδα της πύλης πρακτικής άσκησης της NGB Consulting 

Το έργο της NGB παρέχει συνέχεια στις στρατηγικές ζωής των πελατών της για μεγάλο 

χρονικό διάστημα – ξεκινώντας από τη φοίτησή τους και τη συμμετοχή τους στις ΗΠΑ Work 

& Travel, Internships κ.λπ., μέσω της υλοποίησης στην αγορά εργασίας και τέλος στη 

βοήθεια που η NGB παρέχει στην επίλυση προβλημάτων κατά την εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας τους ως εργατικό δυναμικό και διευθυντικά στελέχη. Αυτή η ιδέα είναι 

ενσωματωμένη στο όνομα της εταιρείας "New Generation's Business". 

Η NGB είναι μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία εκτός από πρακτικής άσκησης προσφέρει και 

μαθήματα ξένων γλωσσών και εκπαιδεύσεις. Αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ως αρνητικό, 

καθώς η επιχείρησή τους δεν επικεντρώνεται πλήρως στην πρακτική άσκηση. Στην 

πραγματικότητα, υπάρχουν μόνο έξι δυνατότητες εικονικής πρακτικής άσκησης στην 

ιστοσελίδα της εταιρείας – στους τομείς της Διαχείρισης Έργων, Πωλήσεων και Μάρκετινγκ, 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Μηχανικής Λογισμικού, Κυβερνοασφάλειας και Μάρκετινγκ. Όλες 

οι προσφερόμενες εικονικές πρακτικές πραγματοποιούνται από εταιρείες ή ιδρύματα της 

Αυστραλίας και περιλαμβάνουν ένα τέλος αίτησης 500 AUD, το οποίο είναι επίσης 

μειονέκτημα για όλους τους αιτούντες. 

Η αίτηση για την πρακτική άσκηση είναι δυνατή μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας στο 

[3]. 

3. UEBN - το επιχειρηματικό δίκτυο του Οικονομικού Πανεπιστημίου – Βάρνα : 

Ο κύριος στόχος του δικτύου UEBN είναι να αναπτύξει και να διατηρήσει μια βιώσιμη 

πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Βάρνας (Βουλγαρία) 

και των επιχειρήσεων στην περιοχή και στη χώρα. Αυτό αποτελεί εγγύηση για την 

εγκαθίδρυση ενός παραγωγικού διαλόγου μεταξύ ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού 

κόσμου, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς και ταυτόχρονα στηρίζει την επιτυχή 

αποφοίτηση και εύρεση εργασίας από τους φοιτητές. 

Η πλατφόρμα, η οποία είναι διαθέσιμη στο [4], προσφέρει ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε 

φοιτητές, ωστόσο, αυτές οι προσφορές είναι πρωταρχικές για πρακτική άσκηση και 

διατίθενται και διαχειρίζονται μόνο ηλεκτρονικά, γεγονός που αποτελεί τεράστιο 

μειονέκτημα του UEBN. Ένα άλλο ζήτημα είναι ο γεωγραφικός περιορισμός των 

προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης, οι οποίες προσφέρονται κυρίως στην πόλη 

καταγωγής του Πανεπιστημίου - τη Βάρνα. 

 



4. YOUTHUB – Πλατφόρμα ενημέρωσης για νέους : 

Το YOUTHub είναι ένας εγγεγραμμένος μη κυβερνητικός οργανισμός (ΜΚΟ) που ιδρύθηκε 

το 2016. Κύριος στόχος του είναι να υποστηρίξει τους νέους στην επαγγελματική και 

προσωπική τους ανάπτυξη. Ένα από τα κύρια εργαλεία για την επίτευξη αυτού του στόχου 

είναι η χρήση μιας ειδικής πλατφόρμας πληροφοριών [5]. Οι υπηρεσίες που παρέχει ο 

οργανισμός χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες – για νέους, για εταιρείες και για ΜΚΟ. 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στους νέους περιλαμβάνουν διαπροσωπικές διαβουλεύσεις 

για πρακτική άσκηση ή εθελοντικές δραστηριότητες και εργατικές διαβουλεύσεις. Άλλες 

υπηρεσίες για τους αιτούντες περιλαμβάνουν την ανακατεύθυνση σε κατάλληλους 

οργανισμούς και εταιρείες σε διαφορετικούς κλάδους εργασίας, βοήθεια στις διαδικασίες 

υποβολής αιτήσεων εργασίας κ.λπ. 

Εκτός από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους ασκούμενους και τους αιτούντες 

εργασία, η πλατφόρμα YUOTHUB προσφέρει υπηρεσίες και σε εταιρείες και ΜΚΟ. Αυτές οι 

υπηρεσίες περιλαμβάνουν προσφορές πρακτικής άσκησης, διανομή πληροφοριών για τις 

δωρεάν θέσεις, δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με επιχορηγήσεις και δυνατότητες 

οικονομικής υποστήριξης, υπηρεσίες διαφημίσεων και διαδικτυακά banners, διανομή e-

mail και αναρτήσεις για δυνατότητες ανταλλαγής, προσφορές εργασίας και πρακτικής 

άσκησης, διαγωνισμούς κ.λπ. 

 

 

Εικονικές πλατφόρμες πρακτικής άσκησης στη Σερβία : 

1. VIVET - διαδικτυακή πλατφόρμα οργάνωσης και διαχείρισης εικονικής πρακτικής 

άσκησης : 

Η διαδικτυακή πλατφόρμα VVET [6] υποστηρίζει και διευκολύνει την ηλεκτρονική 

επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΕΕΚ και των μεντόρων τους από 

εταιρείες. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους μέντορες να αναθέτουν 

εργασίες στους μαθητές, να παρακολουθούν την εφαρμογή τους και να προσφέρουν 

συμβουλές και κατευθυντήριες γραμμές. Η διαδικτυακή πλατφόρμα αντιπροσωπεύει ένα 

πλαίσιο οργάνωσης και διαχείρισης εικονικών πρακτικών και συγκεντρώνει διάφορα 

διαθέσιμα διαδικτυακά εργαλεία επικοινωνίας και διαχείρισης έργων και κατευθυντήριες 

γραμμές. 



Η πλατφόρμα VIVET δημιουργήθηκε στο πλαίσιο ενός έργου ERASMUS + και είχε ως στόχο 

να παρέχει ευκαιρίες και δυνατότητες Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

 

 

2. Εικονική πρακτική άσκηση στη μεταβατική δικαιοσύνη, ακτιβισμός ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και μνήμης που προσφέρεται από τη Σχολή Διεθνούς Κατάρτισης : 

Αυτή η εξ αποστάσεως εικονική δυνατότητα πρακτικής άσκησης και σεμιναρίου 

προσφέρεται για τη Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο και παρέχει τις δυνατότητες διερεύνησης 

της μεταβατικής δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της μνήμης σε κοινωνίες 

μετά τη σύγκρουση. Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει σειρά διαλέξεων που εισάγουν το 

κοινωνικοπολιτικό και ιστορικό πλαίσιο των Βαλκανίων τις τελευταίες δεκαετίες, 

συμπεριλαμβανομένης της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας, των πολέμων της δεκαετίας του 

1990 και των μεταπολεμικών διαδικασιών μετάβασης που σχετίζονται με την οικοδόμηση 

της ειρήνης και κοινωνική αλλαγή. Όλοι οι αιτούντες εισάγονται στο έργο των τοπικών 

παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ασχολούνται 

με τον ακτιβισμό της μνήμης, τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλες μορφές ιδιότητας του 

πολίτη. Μετά από αυτήν την εισαγωγή, ο αιτών αντιστοιχίζεται σε έναν τοπικό οργανισμό 

και έναν μέντορα για να ολοκληρώσει μια διαδικτυακή πρακτική άσκηση 12 εβδομάδων, η 

οποία περιλαμβάνει μια εβδομαδιαία διαδικτυακή συνεδρία προβληματισμού. Η 

διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι εξ ολοκλήρου διαδικτυακή, μέσω μιας διαδικτυακής 

πλατφόρμας [7] και είναι ανοιχτή για φοιτητές με δύο περιόδους αιτήσεων – Φθινόπωρο 



και Καλοκαίρι.

 

3. Εικονική πρακτική άσκηση και ευκαιρίες εργασίας από τη Levi9 : 

Η Levy9 είναι μια εταιρεία τεχνολογίας που πήρε το όνομά της από τον κομήτη Shoemaker-

Levy 9, ο οποίος συγκρούστηκε με τον πλανήτη Δία το 1994 και άλλαξε τους ουρανούς για 

πάντα. Με βάση αυτό το γεγονός, η πειθώ των ιδρυτών της εταιρείας ήταν και είναι να 

δημιουργήσουν τεχνολογία που θα κάνει τον κόσμο να κάνει τον γύρο του κόσμου. Αυτό το 

γεγονός σήμαινε το εννοιολογικό σημείο εκκίνησης της εταιρείας και έθεσε ως στόχο να 

επιφέρει διαρκή αλλαγή μέσω της ψηφιακής διακοπής. Με τις δραστηριότητές της 

προσανατολισμένες στον τομέα της πληροφορικής, η εταιρεία προσφέρει εικονική 

πρακτική άσκηση στη Ρουμανία, τη Σερβία και την Ουκρανία, χρησιμοποιώντας τη δική της 

διαδικτυακή πλατφόρμα [8]. Όλες οι πρακτικές ασκήσεις επικεντρώνονται στον τομέα 

ανάπτυξης λογισμικού και για τη Σερβία προσφέρονται για πολίτες του Βελιγραδίου, του 

Zrenjanin και του Novi Sad, με την επιλογή για τον αιτούντα να συνεχίσει τον μεταφορέα 

του/της στο τοπικό υποκατάστημα της εταιρείας. 

 

 

Εικονικές πλατφόρμες πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα : 



 

1. ATLAS - το Κεντρικό Σύστημα Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης για Έλληνες Φοιτητές 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 

Ο «Atlas» είναι μια κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία που διασυνδέει εταιρείες που 

παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης με όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα, 

δημιουργώντας μια μοναδική βάση δεδομένων θέσεων πρακτικής άσκησης. 

 

Σκοπός αυτού του συστήματος είναι η ενοποίηση των απαιτήσεων των αιτήσεων και η 

παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων με τις διαθέσιμες θέσεις 

πρακτικής άσκησης, η αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων πρακτικής άσκησης, η 

απλοποίηση της διαδικασίας επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων και ο μετριασμός 

της γραφειοκρατίας. Το ATLAS είναι προσβάσιμο μέσω αυτού του συνδέσμου [9]. 

2. Εικονική πρακτική άσκηση που προσφέρει η CYA : 

Η CYA επιβλέπει φοιτητές σε εθελοντικές τοποθετήσεις και πρακτική άσκηση στην Ελλάδα 

για περισσότερα από είκοσι πέντε χρόνια. Οι φοιτητές έχουν κάνει πρακτική άσκηση σε 

πολλούς από τους καταπληκτικούς χώρους που έχει να προσφέρει αυτή η χώρα, που 

κυμαίνονται από τομείς που συνδέονται με την αρχαία κληρονομιά της Ελλάδας, μέχρι 

σύγχρονα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα, στις επιχειρήσεις, τις τέχνες και πολλά, 

πολλά άλλα. 



 

Η CYA χρησιμοποιεί αυτή την εμπειρία και το ισχυρό δίκτυο επαφών της στην Αθήνα για να 

προσφέρει εικονικές διεθνείς πρακτικές που έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στα 

ενδιαφέροντα των μεμονωμένων αιτούντων. Η Ελλάδα υφίσταται δυναμικές αλλαγές τα 

τελευταία χρόνια και οι μαθητές μπόρεσαν να μάθουν απευθείας από τους επαγγελματίες 

που βρίσκονται πίσω από αυτές τις αλλαγές με τη βοήθεια της CYA. Κατάλογος εικονικών 

πρακτικών και οι προϋποθέσεις για τις αιτήσεις είναι διαθέσιμες στο [10]. 

Διεθνείς και παγκόσμιες πλατφόρμες και προγράμματα εικονικής πρακτικής άσκησης : 

1. Εικονική πρακτική άσκηση από το Eurocentres Online : 

Το Eurocentres Online, σε συνεργασία με το Virtual Internships (παρακάτω), προσφέρει την 

καλύτερη δυνατή εμπειρία εικονικής πρακτικής άσκησης, διασφαλίζοντας ότι οι 

σπουδαστές λαμβάνουν αποτελεσματική εκπαίδευση γλώσσας και επικοινωνίας και 

παρέχοντας εξαιρετικές εικονικές πρακτικές σε προσεκτικά επιλεγμένες εταιρείες. Ένα 

μειονέκτημα αυτής της μελέτης περίπτωσης είναι το γεγονός ότι όλα τα μαθήματα και η 

γλωσσική κατάρτιση πληρώνονται, πράγμα που σημαίνει ότι πριν από την πρακτική 

άσκηση, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρώσουν από μερικές εκατοντάδες έως μερικές 

χιλιάδες GBP ή το ισοδύναμό τους σε ευρώ. 

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για φοιτητές ή νέους επαγγελματίες που επιθυμούν να 

ξεκινήσουν μια διεθνή καριέρα σε ένα αγγλόφωνο περιβάλλον εργασίας. Με αυτόν τον 

τρόπο, οι μαθητές αναπτύσσουν όλες τις επαγγελματικές δεξιότητες που χρειάζονται στον 

τομέα που επιλέγουν και εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμη σταδιοδρομία κάνοντας πιο 

ελκυστικούς τους εργοδότες. Πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο [11]. 



 

 

 

2. ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ – διεθνής λύση για εικονικές πρακτικές : 

Τα προγράμματα εικονικής πρακτικής άσκησης επικεντρώνονται στην εκπαίδευση, τα 

αποτελέσματα δεξιοτήτων και την ακαδημαϊκή ευθυγράμμιση. Σε αυτό το μέτρο, αυτή η 

ιδιωτική εταιρεία παρέχει ευκαιρίες για εξ αποστάσεως εργασία, βιωματική μάθηση, 

πρακτική άσκηση και επαγγελματική εξέλιξη. Η Virtual Internships διεξήγαγε αξιολογήσεις 

και έρευνα σχετικά με την πρακτική άσκηση, την εξ αποστάσεως εργασία και τη μετάβαση 

από το σχολείο στην απασχόληση για να ενημερώσει καλύτερα τους εργοδότες, τα 

πανεπιστήμια, τους συνεργάτες και τους φοιτητές σχετικά με τον μεταβαλλόμενο κόσμο της 

εξ αποστάσεως πρακτικής άσκησης. 

Η διαδικτυακή ιστοσελίδα Virtual Internships [12] προσφέρει πρακτική άσκηση τόσο για 

μαθητές πανεπιστημίου όσο και για μαθητές γυμνασίου, ωστόσο οι υπηρεσίες δεν είναι 



δωρεάν – ένα τέλος αποδοχής (περίπου 750 USD) πρέπει να καταβληθεί από όλους τους 

ασκούμενους τουλάχιστον 6 εβδομάδες πριν από την πρακτική άσκηση . 

 

 

3. Η πλατφόρμα International Studies Abroad – ISA : 

Το International Studies Abroad ή το ISA παρέχει τις δυνατότητες τόσο για φυσική όσο και 

για εικονική πρακτική άσκηση που επικεντρώνεται σε υψηλής ποιότητας, εξατομικευμένες 

εργασιακές εμπειρίες, ενώ προσφέρει καθοδήγηση επαγγελματικής ανάπτυξης πριν, κατά 

τη διάρκεια και μετά το πρόγραμμα. Οι εικονικές πρακτικές είναι για 4, 8 ή 16 εβδομάδες 

Μετά την υποβολή μιας ηλεκτρονικής αίτησης στο [13], οι φοιτητές θα αντιστοιχιστούν με 

μια εταιρεία στον τομέα που ανταποκρίνεται καλύτερα στο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και τους 

επαγγελματικούς τους στόχους. Οι μαθητές θα συμμετάσχουν είτε σε ομαδικό έργο, με τη 

διευκόλυνση ενός επαγγελματία μέντορα, είτε σε ατομική τοποθέτηση. Σε όλες τις 

περιπτώσεις, οι συμμετέχοντες θα εργάζονται εξ αποστάσεως από το σπίτι τους και θα 

εξακολουθούν να αποκτούν πολύτιμη διεθνή εμπειρία με την επιλογή να κερδίζουν 

ακαδημαϊκή πίστωση. Ενώ ορισμένα από τα προγράμματα που παρουσιάζονται είναι 

δωρεάν, άλλα μπορεί να κοστίζουν από 700 έως 3000 USD. 

 

 



 

 

4. LSA Opportunity Hub : 

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης LSA Hub από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν στις Η.Π.Α., 

προσφέρει μια συλλογή από υψηλής ποιότητας, επιμελημένη πρακτική άσκηση που έχουν 

σχεδιαστεί ειδικά για φοιτητές LSA. Αυτές οι θεμελιώδεις ευκαιρίες είναι ανοιχτές στους 

φοιτητές σε οποιοδήποτε στάδιο της προπτυχιακής τους εκπαίδευσης και συνδυάζονται με 

προγραμματισμό και καθοδηγούμενη επαγγελματική ανάπτυξη για την υποστήριξη της 

αριστείας στον χώρο εργασίας. 

Οι αιτήσεις από φοιτητές LSA όλων των εθνικοτήτων, εθνικοτήτων, φυλών, ικανοτήτων, 

ταυτότητας φύλου, σεξουαλικών προσανατολισμών, ηλικιών, θρησκειών και ιδιοτήτων 

(φοιτητές πρώτης γενιάς, βετεράνοι, πολίτες που επιστρέφουν, αποδέκτες DACA, 

φροντιστές κ.λπ.) πρέπει να υποβάλλονται χρησιμοποιώντας [ 14]. 

 



 

5. HQ εξωτερικού : 

Το Abroad HQ είναι αφιερωμένο στο να βοηθά φοιτητές, πτυχιούχους και νέους 

επαγγελματίες που εστιάζουν στην καριέρα τους να αποκτήσουν σημαντική διεθνή 

εργασιακή εμπειρία. Προσφέρουν περισσότερα από 180 οικονομικά διεθνή προγράμματα 

πρακτικής άσκησης σε όλη την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική, την Κεντρική Αμερική και τη 

Νότια Αμερική. Για όσους δεν μπορούν να ταξιδέψουν, παρέχουν επίσης εξ αποστάσεως 

πρακτική άσκηση που μπορούν να πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου διαδικτυακά από το 

σπίτι. 

 

Το Abroad HQ προσφέρει πάνω από 65 προγράμματα εξ αποστάσεως πρακτικής άσκησης 

με επίκεντρο την καριέρα στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. Σε αντίθεση με τα 

περισσότερα προγράμματα πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, οι υποψήφιοι μπορούν να 

ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση στο διαδίκτυο από οποιαδήποτε τοποθεσία, 

επικοινωνώντας με τον οργανισμό υποδοχής διαδικτυακά και μέσω βιντεοκλήσεων. Η 

διαδικασία αίτησης είναι εξ ολοκλήρου online στο [15] και καλύπτει τους τομείς των 

Επιστημών των Ζώων, των Επιχειρήσεων, των Τεχνών και των Μέσων, των Επιστημών του 



Περιβάλλοντος, των Επιστημών Υγείας, των Κοινωνικών Επιστημών και του STEM. Το 

μειονέκτημα αυτής της βέλτιστης πρακτικής είναι η πληρωμή κατάθεσης 449 USD, η οποία 

πρέπει να καταβληθεί για την εξασφάλιση της θέσης πρακτικής άσκησης. 

Οι προσφερόμενες διαδικτυακές πρακτικές είναι 100% προσαρμόσιμες, παρέχοντας στους 

αιτούντες την ελευθερία να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση ανά πάσα στιγμή και να 

επιλέξουν τις δικές τους ώρες εργασίας. Όλες οι πρακτικές πρακτικής άσκησης στο 

Εξωτερικό HQ διεξάγονται στα αγγλικά ή στις τοπικές γλώσσες των οργανισμών υποδοχής, 

γεγονός που βοηθά επίσης στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των αιτούντων. 

6. Εικονικές πρακτικές ασκήσεις Ομάδων Εργαζομένων : 

Το Intern Group έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 3000 οργανισμούς σε παγκόσμια 

κλίμακα για να προσφέρει ευκαιρίες για εικονικές, αυτοπροσώπως και μικτές πρακτικές σε 

κάθε είδους τομείς και τομείς. Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ 10, 20, 30 και 

40 ωρών εξ αποστάσεως πρακτικής άσκησης την εβδομάδα για διάρκεια μεταξύ 4 και 24 

εβδομάδων. Η πλατφόρμα υποστηρίζεται επίσης από περισσότερα από 100 πανεπιστήμια 

από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Χονγκ 

Κονγκ κ.λπ. Όλες οι πρακτικές ασκούνται με το αντίστοιχο ποσό ακαδημαϊκής πίστωσης και 

προσφέρουν επίσης ψηφιακά πιστοποιητικά, σήματα μέσων κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ. 

Ενώ η διαδικασία υποβολής αίτησης είναι εντελώς δωρεάν, η αμοιβή για τα προγράμματα 

πρακτικής άσκησης ξεκινά από 2000 USD και αυξάνεται ακόμη περισσότερο, γεγονός που 

αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα, καθώς σε πολλές χώρες, αυτό το ποσό χρημάτων απέχει 

πολύ από το να είναι δυνατό για το μέσο νοικοκυριό. 

 



 

 

SWOT ανάλυση στις παρουσιαζόμενες λύσεις εικονικής πρακτικής άσκησης : 

Για να αξιολογήσουμε τις παρουσιαζόμενες ευκαιρίες και λύσεις για εικονική πρακτική 

άσκηση, χρησιμοποιήσαμε την ευρέως διαθέσιμη και αποδεκτή προσέγγιση που βασίζεται 

στην ανάλυση SWOT - μια τεχνική στρατηγικού σχεδιασμού που χρησιμοποιείται για να 

βοηθήσει ένα άτομο ή έναν οργανισμό να εντοπίσει δυνατά σημεία, αδυναμίες, ευκαιρίες 

και απειλές που σχετίζονται με αντικείμενο σπουδών. 

 ΘΕΤΙΚΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερικό περιβάλλον 

 
ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ: 
 
• Έχει εντοπιστεί 
διαθεσιμότητα 
διαφορετικών λύσεων και 
προγραμμάτων στη Σερβία, 
τη Βουλγαρία και την 
Ελλάδα. 
• Η Βουλγαρία και η 
Ελλάδα έχουν 
εθνικούς/κυβερνητικούς 
φορείς που προσφέρουν 
(περιορισμένη) πρακτική 
άσκηση. 
• Το πλεονέκτημα της 
εικονικής πρακτικής 
άσκησης είναι η 
δυνατότητα διεξαγωγής της 
πρακτικής άσκησης χωρίς 
την ανάγκη ταξιδιού και 
επένδυσης σε καταλύματα. 
• Η εικονική πρακτική 
άσκηση προσφέρεται ήδη 
σε πολλούς τομείς και σε 

 
ΑΔΥΝΑΜΕΙΣ: 
 
• Η διαδικασία υποβολής 
αίτησης απαιτεί την 
υποβολή βιογραφικών 
σημειωμάτων, καθώς και 
πολλών άλλων εγγράφων, 
τα οποία ζητούνται τόσο 
από τον πάροχο πρακτικής 
άσκησης όσο και από τον 
χειριστή (ακαδημαϊκό ή 
ΜΚΟ). 
• Ορισμένες περιοχές και 
θέματα σπουδών δεν είναι 
διαθέσιμα για εικονική 
πρακτική άσκηση ή δεν 
προσφέρονται καθόλου. 
• Πολλά προγράμματα 
πρακτικής άσκησης 
παρουσιάζονται ανεπαρκώς 
και δεν αποκαλύπτουν το 
περιεχόμενο και τις 
δραστηριότητες για τους 
φοιτητές. 



διαφορετικά θέματα και 
θέματα. 
• Η ηλεκτρονική υποβολή 
αιτήσεων και εγγράφων 
αποτελεί ισχυρό 
πλεονέκτημα πολλών από 
τις πλατφόρμες πρακτικής 
άσκησης. 

• Στις χώρες-στόχους, 
θεωρείται ότι τα 
προγράμματα εικονικής 
πρακτικής άσκησης δεν 
είναι ίσα με τα φυσικά 
προγράμματα πρακτικής 
άσκησης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εξωτερικό περιβάλλον  

 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ: 
 
• Η διεθνής συνεργασία και 
οι δυνατότητες εργασίας 
είναι ένας πολύ καλός 
τρόπος για να αποκτήσετε 
νέες πρακτικές και 
γλωσσικές δεξιότητες και 
γνώσεις. 
• Συγκεκριμένοι τομείς και 
πεδία πρακτικής άσκησης, 
που δεν υπάρχουν τοπικά, 
μπορούν να προσφερθούν 
και να ληφθούν από 
ιδρύματα του εξωτερικού. 
• Η ευελιξία της εικονικής 
πρακτικής άσκησης όσον 
αφορά τις ώρες και τη 
διάρκεια πρακτικής 
άσκησης πρέπει να 
διερευνηθεί και να 
χρησιμοποιηθεί πλήρως. 
• Οι εικονικές πρακτικές 
δεν επηρεάζονται από 
εθνικές πανδημίες, όπως ο 
COVID-19. 

 
ΑΠΕΙΛΕΣ: 
 
• Πολλοί από τους 
παρόχους πρακτικής 
άσκησης ζητούν αμοιβή 
αίτησης ή τέλος κράτησης 
θέσης, το οποίο μερικές 
φορές είναι πολύ μεγάλο 
για τα νοικοκυριά μεσαίου 
εισοδήματος. 
• Ενώ ορισμένοι από τους 
παρόχους πρακτικής 
άσκησης προσφέρουν 
βιωσιμότητα, πολλοί από 
αυτούς δεν 
επικεντρώνονται στη 
μόνιμη διατήρηση των 
ασκουμένων. 
• Η πλειοψηφία των 
θέσεων πρακτικής άσκησης 
προσφέρονται από ΜΜΕ, οι 
οποίες αναζητούν φθηνό ή 
δωρεάν εργατικό δυναμικό 
για συγκεκριμένες δράσεις. 
• Η εμπλοκή των 
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων 
παραλείπεται / ασαφής. 

 

Συστάσεις για τη διενέργεια εικονικής πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του έργου DIMPS : 

Με βάση τα παρουσιαζόμενα προγράμματα και λύσεις εικονικής πρακτικής άσκησης και 

ακολουθώντας την ανάλυση SWOT που παρουσιάστηκε παραπάνω, μπορούμε να ορίσουμε 

τις ακόλουθες βέλτιστες πρακτικές και συστάσεις, οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν και 

να χρησιμοποιηθούν στο έργο DIMPS: 

1. Παρέχετε στους ασκούμενους πραγματικές εργασίες – αυτός ο απλός, αλλά σημαντικός 

κανόνας είναι υποχρεωτικός και θα εξασφαλίσει την επιτυχία της προσφερόμενης 

πρακτικής άσκησης, καθώς οι ασκούμενοι θα ασχολούνται με πραγματική εργασία που 

σχετίζεται στενά με την περιοχή σπουδών τους. 

2. Διεξάγετε τακτικές και σαφείς συναντήσεις μεταξύ όλων των μερών – οι συνεδρίες 

προσανατολισμού για διευθυντές και μέντορες, καθώς και συνεδρίες για φοιτητές θα 



εγγυηθούν την ομαλότητα της πρακτικής άσκησης και την κατανόηση μεταξύ όλων των 

μερών. 

3. Εργαλειοθήκες – ένας σύντομος οδηγός για την πρακτική άσκηση, τη διαδικασία 

υποβολής αίτησης, τη διαδικασία προσφοράς πρακτικής άσκησης και τη διαδικασία 

αξιολόγησης θα καταστήσει τους αιτούντες ενήμερους για τις ευθύνες τους και τις 

εταιρείες καλά ενήμερες για τα αποτελέσματα της πρακτικής άσκησης. 

4. Πλατφόρμα πρακτικής άσκησης – στη σύγχρονη ψηφιακή κοινωνία, μια διαδικτυακή 

πλατφόρμα είναι απαραίτητη. Θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο και θα διευκολύνει την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης. 

5. Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας – ενώ η πλειονότητα των πρακτικής άσκησης πρέπει να 

πραγματοποιηθεί σύμφωνα με συγκεκριμένες συνθήκες διάρκειας και ακαδημαϊκής 

έγκρισης, η δυνατότητα ευέλικτης προσφοράς τους όσον αφορά τις ώρες εργασίας την 

ημέρα και τις εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα θα εγγυηθεί περισσότερους αιτούντες και 

ομαλότερη πρακτική άσκηση εκτέλεση. Επιπρόσθετα, οι εικονικές πρακτικές μπορούν να 

πραγματοποιηθούν σε περιπτώσεις εθνικών έκτακτων αναγκών και πανδημιών. 

6. Ακαδημαϊκή αναγνώριση – η συμμετοχή των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στη διαδικασία 

πρακτικής άσκησης θα εγγυηθεί ότι οι προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης 

αντιστοιχούν στους τοπικούς και εθνικούς κανόνες και ότι οι φοιτητές θα λάβουν τα 

αντίστοιχα ποσά πιστωτικών μονάδων. 

7. Διευθυντές πρακτικής άσκησης - Το να έχετε έναν ειδικό διευθυντή για το πρόγραμμα 

πρακτικής άσκησης είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλίσετε ότι θα λειτουργήσει 

ομαλά και θα παραμείνει συγκεντρωμένος στα κριτήρια επιτυχίας. 

8. Συμμετοχή της εταιρείας – η επιτυχημένη πρακτική άσκηση μπορεί να εξασφαλιστεί με 

τη συμμετοχή του προσωπικού της εταιρείας στη διαδικασία πρακτικής άσκησης – 

κάνοντας διαλέξεις ή σεμινάρια για συγκεκριμένα θέματα, φιλοξενώντας κοινωνικές 

συνομιλίες και συζητήσεις, απαντώντας σε ερωτήσεις και βοηθώντας στον ορισμό του 

προβλήματος και διαδικασίες παροχής λύσεων· 

9. Έρευνες – η φιλοξενία ομάδων εστίασης και οι έρευνες ανατροφοδότησης με 

εκπροσώπους της ομάδας στόχου είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δείτε τον οργανισμό 

υποδοχής όπως τον βλέπουν οι μαθητές. Ειδικά οι ομάδες εστίασης μπορούν να δώσουν 

πληροφορίες σχετικά με το τι βρίσκουν ελκυστικό οι μαθητές. 

10. Παρουσιάστε την πρακτική άσκηση μέσω παρουσιάσεων - οι μαθητές εργάζονται πολύ 

σκληρά για να ολοκληρώσουν την εργασία τους και είναι γενικά περήφανοι για τα 

επιτεύγματά τους. Η δημιουργία μιας εικονικής αίθουσας για να κάνουν παρουσιάσεις ή 

επιδείξεις, όχι μόνο τους επιτρέπει να δείξουν τα επιτεύγματά τους, αλλά προβάλλει επίσης 

το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε όλους. 

Συμπεράσματα : 

Η πρακτική άσκηση είναι σημαντικό μέρος της διαδικασίας σπουδών και φέρνει τους 

φοιτητές πιο κοντά στις πραγματικές δραστηριότητες και τις μελλοντικές θέσεις εργασίας 

που ενδέχεται να εργαστούν μετά την αποφοίτηση από το πανεπιστήμιο. Με την πρόοδο 

των ΤΠΕ, οι πρακτικές ασκούνται σιγά σιγά στον ψηφιακό κόσμο. Ενώ η πλειονότητα των 

πρακτικών ασκήσεων σήμερα διεξάγεται αυτοπροσώπως, η πρόσφατη πανδημία COVID-19 



έδειξε ξεκάθαρα ότι οι εικονικές πρακτικές σε συγκεκριμένους τομείς είναι συγκρίσιμες και 

συμπληρωματικές με τις προσωπικές αντιστοίχως . 

Η δημιουργία εικονικής πρακτικής άσκησης είναι μια διαδικασία που απαιτεί την έγκριση 

των εταιρειών και των ασκούμενων και πάνω από όλα ακαδημαϊκή αναγνώριση. Σε αυτό το 

έγγραφο, έχουμε αναλύσει εν συντομία αρκετές από τις διαθέσιμες λύσεις για εικονική 

πρακτική άσκηση και έχουμε παρουσιάσει τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις μας για τη 

σωστή και επιτυχή διεξαγωγή εικονικών πρακτικών. 

Αναφορές και Σύνδεσμοι : 

1. Online portal for student internships at the Bulgarian state administration, available 

at: http://staj.government.bg/informatsiya-za-programata/ 

2. Link for application in the student internships platform by the Bulgarian state, 

available at: 

http://staj.government.bg/stazhove/?prof=&strtype=&reg=&comm=176&kwd=%D0%B2%D

1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5 

3. The NGB-Consult virtual internship platform, available at: 

http://www.ngbconsult.com/ 

4. The https://uebn.ue-varna.bg/bg/ 

5. The YOUTHUB platform for internships, available at http://youthub.bg/za-youthub 

 6. The VIVET online internship platform, available at: http://www.platform.vivet-

project.eu 

 7. The virtual internship platform offered by the SIT, available at: 

https://studyabroad.sit.edu/program/fall-2021-serbia-kosovo-virtual-internship-in-

transitional-justice-human-rights-memory-activism/ 

8. The Levi9 jobs and internships application platform, available at: 

https://www.levi9.com/jobs/  

9. The ATLAS Greek internship platform, available at: https://atlas.grnet.gr/ 

10. The CYA virtual internship application page, available at: 

https://cyathens.org/318/1/Virtual-Internships/ 

 11. The Eurocentres Online offered virtual internships, available at: 

https://www.eurocentres.com/virtual-internship  

12. The Virtual Internships webpage, available at: https://www.virtualinternships.com/  

13. The ISA online platform for virtual internships, available at: 

https://www.studiesabroad.com/en/about-isa/divisions/isa-internships/global-remote-

internship  

14. The LSA Opportunity Hub, available at: https://lsa.umich.edu/opportunityhub  

15. The Abroad HQ virtual internships, available at: https://www.internhq.com 

16. The Intern Group virtual and remote internship page, available at: 

https://www.theinterngroup.com/destination/virtual-internships/  
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http://staj.government.bg/stazhove/?prof=&strtype=&reg=&comm=176&kwd=%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5
http://staj.government.bg/stazhove/?prof=&strtype=&reg=&comm=176&kwd=%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5
http://www.ngbconsult.com/
https://uebn.ue-varna.bg/bg/
http://youthub.bg/za-youthub
http://www.platform.vivet-project.eu/
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