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(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, οι φοιτήριες/τές θα είναι σε
θέση:
1.

Να αντιλαμβάνονται την ευρύτητα του φάσματος των επιλογών σχετικά με το σχεδιασμό της
εκπαιδευτικής ή επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας με αφετηρία τις βασικές σπουδές τους.

2.

Να εφαρμόζουν γνώσεις και δεξιότητες που αναπτύσσουν κατά τη φοίτησή τους στο χώρο
εργασίας.

3.

Να κρίνουν αν το αντικείμενο της πρακτικής τους άσκησης είναι πιθανή επαγγελματική
επιλογή τους.

4.

Να αξιολογούν τις γνώσεις και δεξιότητές τους και την εν γένει επιστημονική τους κατάρτιση
σε σχέση με το επαγγελματικό πεδίο στο οποίο ασκήθηκαν.

Γενικές Ικανότητες

• Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Λήψη αποφάσεων

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης για 2 μήνες σε φορείς της επιλογής των φοιτητών, οι οποίοι
έχουν συνάφεια με το επιστημονικό αντικείμενο της σχολής. Οι φορείς μπορούν να βρίσκονται
οπουδήποτε πανελλαδικά. Το ωράριο της πρακτικής άσκησης είναι πλήρες και σύμφωνο με το ωράριο
του φορέα στον οποίο ο φοιτητής πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση. Οι φοιτήτριες/τές
αναλαμβάνουν καθήκοντα και αρμοδιότητες που τους αναθέτει ο επόπτης τους στον φορέα. Κατά τη
διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι φοιτήτριες/τές:
•
•
•
•
•

Έρχονται σε επαφή με το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
Εφαρμόζουν τις επιστημονικές τους γνώσεις σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας
Ενισχύουν την επιστημονική τους κατάρτιση με επαγγελματικές δεξιότητες και προσόντα
Δικτυώνονται με φορείς και στελέχη φορέων
Αποκτούν επαγγελματική εμπειρία

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Πρόσωπο με πρόσωπο συνεργασία με τα στελέχη του
Φορέα Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης.

Χρήση ΤΠΕ στην Επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/ές

Δραστηριότητα
Πρακτική (τοποθέτηση)

•
•

•

Φόρτος Εργασίας
2 μήνες, πλήρες ωράριο

Σύνταξη Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης από
τη φοιτήτρια/τή
Συμπλήρωση Έκθεσης Αξιολόγησης από
τον επόπτη στον Φορέα Υποδοχής
Πρακτικής Άσκησης
Συμπλήρωση Έκθεσης Αξιολόγησης από
τον Ακαδημαϊκό Επιβλέποντα της
φοιτήτριας/ή

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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