Τίτλος Μαθήματος

Θερινή Πρακτική Εξάσκηση IΙ

Κωδικός
Μαθήματος

AUTO-295

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Επίπεδο

Πρώτος Κύκλος

Έτος / Εξάμηνο
φοίτησης

Δεύτερο Έτος / Καλοκαίρι

Όνομα Διδάσκοντα
Διαλέξεις /
εβδομάδα

6

Στόχος Μαθήματος

Συνέχεια του AUTO-195. Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους
εκπαιδευόμενος να αντιληφθούν τις πραγματικές συνθήκες εργασίας και να
αξιολογήσουν τις διάφορες φάσεις εφαρμογής της ειδικότητας που θα
ακολουθήσουν.

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι σε
θέση:






0

Εργαστήρια /
εβδομάδα

ECTS

0

Να συνδυάσουν την θεωρία με την πρακτική εφαρμογή της σε διάφορες
συνθήκες εργασίας
Να εφαρμόσουν στο μέγιστο δυνατό τρόπο τις πρακτικές ικανότητες που
διδάχτηκαν κατά την διάρκεια του προγράμματος
Να γνωρίσουν πρακτικές ενέργειες που θα τους βοηθήσουν στη καλύτερη
κατανόηση των μαθημάτων του επόμενου χρόνου
Να κατανοούν και να εφαρμόζουν σωστές πρακτικές ασφάλειας και υγείας
στη εργασία
Να γνωρίσουν άτομα και οργανισμούς για πιθανή εργοδότηση μετά την
αποφοίτηση από το πρόγραμμα.

Προαπαιτούμενα

Ολοκλήρωση 2ου Έτους
Σπουδών

Συναπαιτούμενα

Κανένα

Περιεχόμενο
Μαθήματος

Η πρακτική εξάσκηση θα πραγματοποιείται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
(κυρίως Ιούνιο-Ιούλιο) και θα είναι διάρκειας 200 ωρών.
Κατά την πρακτική εξάσκηση αυτή αναμένεται από τους φοιτητές να
εξασκήσουν καθήκοντα εντός του φάσματος των θεματικών ενοτήτων που
διδαχτήκαν.

Μεθοδολογία
Διδασκαλίας

Επίβλεψη στον χώρο εργασίας, Log-book

Βιβλιογραφία

Δεν ισχύει

Αξιολόγηση

Ο κάθε εκπαιδευόμενος θα έχει το δικό του επιτηρητή ο οποίος θα είναι
υπεύθυνος για την πρόοδο και αξιολόγησή του.
Θα τηρείται ειδικό βιβλιάριο αξιολόγησης (portfolio) όπου θα καταγράφονται
οι διάφορες εργασίες που εκτελούνται, η πρόοδος που επιτυγχάνεται και η
βαθμολογία που καταχωρείται.
Επίσης, θα σημειώνονται και διάφορες παρατηρήσεις/εισηγήσεις που πρέπει
να ληφθούν υπ’ όψιν για την τελική αξιολόγηση του καταρτιζομένου.
Το βιβλιάριο αυτό θα παραδίδεται στο τέλος της εξάσκησης στον υπεύθυνο
του προγράμματος για περαιτέρω αξιολόγηση.
Η εκπόνηση της πρακτικής άσκησης σε υποστατικό που ανήκει στον
εκπαιδευόμενο ή σε συγγενικό πρόσωπο απαγορεύεται.
Τελική αξιολόγηση: 100%

Γλώσσα

Ελληνικά

