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ΓΕΝΙΚΑ	

ΤΙΤΛΟΣ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	 ΘΠΡ0601	

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ανάπτυξη Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Όχι 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

www.pa.uth.gr (Σελίδα πρακτικής άσκησης Παν. Θεσσαλίας) 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ	ΚΑΙ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ	ΜΕΘΟΔΟΙ	‐	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	
Ναι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	
Δραστηριότητα 

Φόρτος εργασίας 
εξαμήνου 

Παρακολούθηση 222 
Σύνολο 240	ώρες	

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα	
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
‐ αφομοιώσουν την επιστημονική γνώση μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής 

εξάσκησης, 	
‐  αναπτύξουν επαγγελματική συνείδηση	
‐ εξοικειωθούν με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις 

εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών, όπως διαμορφώνονται στην ελληνική πραγματικότητα	
‐ συνυπάρχουν με διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους	
‐ αυτενεργούν και επινοούν νέες προσεγγίσεις στο γνωστικό αντικείμενο.	

Γενικές Ικανότητες 
Οι ασκούμενοι φοιτητές/τριες θα αποκτήσουν μια πρώτη εμπειρία/προϋπηρεσία σχετική με το επάγγελμά τους, 
καθώς και οι φορείς υποδοχείς των ασκουμένων που θα εκπαιδεύσουν και θα δοκιμάσουν νέους επιστήμονες 
τους οποίους ενδέχεται να προσλάβουν αργότερα.  Ειδικότερα, οι επενδύσεις σε υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό 
σε πολλούς τομείς της αγροτικής παραγωγής που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, αλλά και η υψηλού 
επιπέδου κατάρτιση του επιστημονικού προσωπικού που αναγκαστικά ακολουθεί, έχει σαν αποτέλεσμα την 
αύξηση της παραγωγής και των πωλήσεων αντίστοιχα από τις επιχειρήσεις. Έτσι, το όφελος για την εθνική 
οικονομία θα είναι πολύ μεγάλο, καθώς η εκπαίδευση των φοιτητών θα έχει αντιστοιχία και ρεαλιστική 
κατεύθυνση και θα παράγει  κτηνιάτρους ικανούς να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις της τεχνολογίας στην 
παραγωγή και να επέμβουν καινοτομικά στην εξέλιξη της αγροτικής παραγωγής  και επιστήμης γενικότερα 
(αφού μέρος των φοιτητών θα τοποθετηθεί σε ερευνητικά κέντρα). Ως αποτέλεσμα, η βελτίωση της εθνικής 
οικονομίας και η εφαρμογή καινοτόμων λύσεων από τους κτηνίατρους επιστήμονες θα καταστήσει μελλοντικά 
την Ελληνική αγροτική παραγωγή και θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της στον διεθνή χώρο. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Αξιολόγηση των φοιτητών από τους υπεύθυνους στον φορέα άσκησής 
τους 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	
 

  


