
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση  
με αντικείμενο  

την παραγωγή ντοκιμαντέρ για το κανάλι της Βουλής των Ελλήνων 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων με 

Τμήματα Α.Ε.Ι., προκηρύσσεται ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

πρακτική άσκηση δύο (2) φοιτητ(ρι)ών, από το 5ο εξάμηνο σπουδών και άνω, για την 

παραγωγή ντοκιμαντέρ μικρού μήκους (15 λεπτών). Ειδικότερα, θα κληθούν να 

συνδέσουν τις προσωπικές τους εμπειρίες, σύμφωνα με το γνωστικό τους πεδίο, με 

θέματα που εμπνέονται από / σχετίζονται με την Επανάσταση του 1821, σε 

συνεργασία με φοιτητές/τριες Τμημάτων Ιστορίας. 

Η διάρκεια υλοποίησης της πρακτικής άσκησης θα είναι έξι (6) μήνες, από τον Απρίλιο 

έως και τον Σεπτέμβριο του 2021, ενώ οι παραγωγές θα προβληθούν στο Κανάλι της 

Βουλής από τον Οκτώβριο του 2021. Οι συμμετέχουσες/οντες θα παρακολουθήσουν 

τρίμηνο υποχρεωτικό σεμινάριο/εργαστήριο με θέμα την παραγωγή ντοκιμαντέρ. 

Οι φοιτήτριες/τές θα επιλεγούν βάσει των τεκμηριωμένων γνώσεων τους στην 

οπτικοακουστική  παραγωγή, που θα προκύπτει από τη συμμετοχή τους σε 

αντίστοιχα μαθήματα του Τμήματος ή τυχόν ανεξάρτητες ολοκληρωμένες 

οπτικοακουστικές παραγωγές. Εκτός της χρήσης κάμερας και μικροφώνων θα πρέπει 

επίσης να γνωρίζουν μοντάζ. Επιπλέον προϋπόθεση είναι α) να μην έχουν 

συμμετάσχει ή β) να έχουν επιλεγεί για να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα πρακτικής 

άσκησης άλλων φορέων. Σε πρώτη περίπτωση, υπό όρους δεν αποκλείεται το 

ενδεχόμενο εθελοντικής συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η τελική επιλογή των 

φοιτητ(ρι)ών τελεί υπό την αίρεση αρμόδιου υπεύθυνου που ορίζει το Κανάλι της 

Βουλής των Ελλήνων. 

Η αμοιβή για κάθε φοιτήτρια/τή θα προέρχεται από το κανάλι της Βουλής και 

ανέρχεται σε περίπου 400 ευρώ μηνιαίως, με ασφάλιση. Η πρακτική άσκηση θα 

πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη και οι φοιτήτριες/τές που θα συμμετάσχουν θα 

βαθμολογηθούν για το μάθημα επιλογής «Πρακτική Άσκηση». Κατά την διάρκεια 

ισχύος των συμβάσεων πρέπει να διατηρείται η φοιτητική ιδιότητα και συνεπώς, 

εφόσον οι συμβάσεις υπογραφούν τον Απρίλιο, οι φοιτητές/ριες ΔΕΝ μπορούν να 

ορκιστούν πριν το τέλος Σεπτεμβρίου 2021. 

Οι ενδιαφερόμενες/οι θα πρέπει να στείλουν με email, με θέμα «Πρακτική στο 

Κανάλι της Βουλής», στον κ. Γιώργο Κίτσιο (gkitsios@mus.auth.gr), με κοινοποίηση 

στην κ. Δανάη Στεφάνου (dstefano@mus.auth.gr) και στον κ. Αθανάσιο Μπιλιλή 

(thanosb@mus.auth.gr) μέχρι και την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 τα ακόλουθα: α) 

ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρονται τα συναφή μαθήματα που 

έχουν παρακολουθήσει μαζί με την αντίστοιχη βαθμολογία, β) τα links για τις 

οπτικοακουστικές παραγωγές που έχουν ολοκληρώσει και γ) αναλυτική βαθμολογία. 
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