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Αξιολόγηση ρακτικής άσκησης
Έδρα Βυζαντινών ουδών Λουίζα Αργυρίου Τ ή α κλασικών σ ουδών

Εθνικό Κα οδιστριακό ανε ιστή ιο Αθηνών

Αξιολόγηση ρακτικής άσκησης Αργυρίου σελ

 

Αξιολόγηση ρακτικής άσκησης

ρακτική άσκηση στο

Μάρτιος Ιούλιος

υνολική ε ισκό ηση

Μετά το έρας των ρο τυχιακών σ ουδών ου στο τ ή α Φιλολογίας του Ε Κ Α θέλησα
να αδράξω την ευκαιρία του και να κάνω ρακτική άσκηση σε ια ξένη χώρα Αυτή
η χώρα δε θα ορούσε να ήταν άλλη α ό τη Γερ ανία καθώς είχα ήδη ετακινηθεί
αλαιότερα για ένα εξά ηνο στο Α βούργο για σ ουδές έσω του ρογρά ατος
και λόγω αυτού είχα α οφασίσει ότι θα συνεχίσω την ακαδη αϊκή ου ορεία στη Γερ ανία

Το υψηλό κύρος του του Βερολίνου ε έκανε να αναζητήσω ρώτα εκεί
κά οιο ερευνητικό ρόγρα α στο ο οίο θα ορούσα να συ ετέχω ώστε να α οκο ίσω
ε ειρία στην ρακτική εφαρ ογή του αντικει ένου ου σ ούδασα κλασική φιλολογία Το
Ινστιτούτο Ελληνικής και Λατινικής Φιλολογίας του διαθέτει διάφορα ρογρά ατα ου
ικανο οιούσαν τις ανάγκες ου στόσο ε έλεξα το ερευνητικό ρόγρα α

καθώς είναι ένα διε ιστη ονικό ρόγρα α ου συνδυάζει και
α αιτεί διαφορετικές εθόδους έρευνας των οικίλων αντικει ένων και συνε ώς υ όσχεται
την α όκτηση ολλών δεξιοτήτων

Εργασιακή ε ειρία και α οτέλεσ α ρακτικής άσκησης

Οι εργασίες ου στο ρόγρα α ήταν α ό την αρχή διαβαθ ισ ένης δυσκολίας κάτι ου ε
οδήγησε στην ο αλή ροσαρ ογή στις εθόδους έρευνας και στη διαχείριση του φόρτου
εργασίας Ε ίσης η βοηθητική καθοδήγηση του υ εύθυνου του ρογρά ατος κυρίου
Μανώλη Μαρούδη Ούλ ριχτ έ αιξε ολύ ση αντικό ρόλο σε όλη την ορεία της άσκησης
ε α οτέλεσ α ία άψογη συνεργασία και συννενόηση Λόγω της εξαιρετικής συνεργασίας
εταξύ ε ού και του κυρίου Ούλ ριχτ και κατό ιν ροτάσεώς του αρέτεινα τη συνεργασία
ου ε τον το έα Βυζαντινολογίας για ακό α ένα ήνα ε ί ληρω ή

Αναφορικά ε το εριβάλλον εργασίας ου ήταν ολύ ευνοϊκό για την διεξαγωγή των
σύνθετων καθηκόντων Το Ινστιτούτο είναι ιδανικός χώρος εργασίας και η Φιλολογική
Βιβλιοθήκη είναι ευχάριστος και άνετος χώρος για αναζητήσεις συγκέντρωση αλλά και
κοινωνική συναναστροφή Το είναι γενικά ένα άριστο εριβάλλον για
σ ουδές και εργασία

Μετά α ό έντε ήνες ως εκ αιδευό ενη στο του Βερολίνου θεωρώ ότι
διεύρυνα το γνωστικό ου ορίζοντα όχι όνο έσα α ό την ρακτική αλλά και ε τη
συναναστροφή ε τους εξαιρετικά καταρτισ ένους ε ιστή ονες του Ινστιτούτου ε κάθε
ερί τωση εί αι ευχαριστη ένη α ό το γνωστικό ε ί εδο των συνεργατών ου α ό τον
εργασιακό ου χώρο και τη βοήθεια και καθοδήγηση του υ εύθυνου του ρογρά ατος
κυρίου Ούλ ριχτ Με βάση την ε ειρία ου θα ρότεινα ανε ιφύλακτα τη συ ετοχή στο
ρόγρα α του το έα Βυζαντινολογίας στο

του Βερολίνου
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