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Στόχος 
Μαθήματος 

Στόχος τού μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την 
εργασιακή πραγματικότητα που διέπει το χώρο των Βοηθών 
(Τεχνικών) Φαρμακείου και η εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων σε 
πραγματικό περιβάλλον. Επίσης, στοχεύει και στη δημιουργία νέων 
ευκαιριών επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του 
Προγράμματος Σπουδών. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με τη πρακτική άσκηση σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας οι 
φοιτητές αναμένεται να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά 
τη διάρκεια των σπουδών τους, όσο και στην προσαρμογή τους στους 
χώρους εργασίας και στην εξάσκηση των δεξιοτήτων και των 
ικανοτήτων τους. 

Προαπαιτούμενα Όλα τα προηγούμενα 
μαθήματα 

Συναπαιτούμενα  

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Κατά τη διάρκεια τής Πρακτικής Άσκησης Ι ο εργοδότης συνεργάζεται 
με τον αρμόδιο εκπαιδευτικό επόπτη ο οποίος ορίζεται από το Τμήμα. 
Ο επόπτης επισκέπτεται το χώρο εργασίας τού/τής ασκούμενου/ης και 
λαμβάνει γνώση τών εργασιών που αυτός αναλαμβάνει. Ο επόπτης 
τού/τής ασκούμενου/της εξετάζει σε εβδομαδιαία βάση το Βιβλίο 
Πρακτικής Άσκησης το οποίο διαθέτει ο ασκούμενος και 
πραγματοποιεί παρατηρήσεις. Ο επόπτης τού/τής ασκούμενου/ης 
συμπληρώνει τα πεδία που αφορούν την ποιοτική αξιολόγηση τής 
συγκεκριμένης τοποθέτησης Πρακτικής Άσκησης με ερωτήσεις που 
αφορούν τον ασκούμενο, τον ακαδημαϊκό επόπτη κ.α.  

Οι Εκπαιδευτικοί επόπτες τών φοιτητών, τους επισκέπτονται στους 
χώρους Εργασίας, ενημερώνονται για το αντικείμενο απασχόλησής 



τους παρακολουθούν και ενημερώνουν το βιβλιάριο Πρακτικής 
Άσκησης, παρακολουθούν την επίδοσή τους και συνεργάζονται στην 
επίλυση τών προβλημάτων τους, τόσο με τους ίδιους, όσο και με τον 
εργασιακό επιβλέποντα που ορίζεται από την επιχείρηση / εργοδότη 
τού/τής ασκούμενου/ης. 

Ο Επόπτης τού/τής φοιτητή/τριας καταθέτει τις γενικότερες 
παρατηρήσεις τού για τον/την ασκούμενο/η κατά την διάρκεια 
υλοποίησης τής Πρακτικής Άσκησης τού/της. Παράλληλα έχει την 
δυνατότητα κατάθεσης και γενικότερων παρατηρήσεων που 
συνδέονται με το σύνολο τών πεπραγμένων που σχετίζονται με την 
πρακτική άσκηση. 

Τέλος, ο/η Επόπτης Εκπαιδευτικός, λαμβάνοντας υπόψη τις 
παραπάνω εκθέσεις, πραγματοποιεί τη συνολική αποτίμηση της 
Πρακτικής Άσκησης αφενός αξιολογώντας την δραστηριότητα τού/της 
φοιτητή/τριας και αφετέρου καταθέτοντας τη γνώμη του/της σχετικά με 
τον εργοδότη. Τη συγκεκριμένη έκθεση συνυπογράφει ο Συντονιστής 
Προγράμματος Σπουδών, λαμβάνοντας έτσι γνώση για την 
αξιολόγηση τόσο τού/της φοιτητή/τριας, όσο και τού εργοδότη.  

Χρονική Διάρκεια 

Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να καλύψουν τουλάχιστον 98 ώρες 
Πρακτικής Άσκησης σε φαρμακείο οι οποίες θα πρέπει να γίνουν σε 
συνεχόμενες ημέρες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όπως αυτό 
επιτρέπεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων. Η Πρακτική 
Άσκηση γίνεται σε φαρμακεία ιδιωτικά, κυβερνητικά, Ογκολογικών 
Κέντρων, Κλινικών κ.α., ενώ οι φοιτητές παροτρύνονται όπως 
εκτελέσουν την Πρακτική τους Άσκηση σε όσο το δυνατό περισσότερα 
από αυτά.   
 
Στην περίπτωση που η Πρακτική Άσκηση δεν αποπερατωθεί σωστά, ο 
φοιτητής υποχρεούται εκ νέου να συμμετάσχει στη πρακτική εξάσκηση 
τού νέου ακαδημαϊκού έτους. 
 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Η Πρακτική άσκηση λαμβάνει χώρα τυπικά κατά τη διάρκεια του 3ου 
εξαμήνου των σπουδών και απαιτεί την ουσιαστική απασχόληση του 
φοιτητή τουλάχιστον για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο σε φαρμακείο, η 
οποία τυγχάνει της έγκρισης του κολλεγίου. Οι φοιτητές/ τριες 
επιθεωρούνται περιοδικά από το κολλέγιο στον τόπο εργασίας τους, 
ενώ γίνεται η ανάλογη συμπλήρωση Logbook 
Η συμπλήρωση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για αποφοίτηση από το πρόγραμμα 
σπουδών. 

Βιβλιογραφία Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης 



Αξιολόγηση Ο Διευθυντής/ Επόπτης του χώρου Πρακτικής άσκησης ετοιμάζει και 
υποβάλει στο KES COLLEGE μια δεόντως συμπληρωμένη έκθεση για 
την πρόοδο του/της φοιτητή/τριας. 

Στο τέλος της Πρακτικής `Άσκησης ο/η φοιτητής/τρια αξιολογείται από 
τον/την Επιθεωρητής/τρια του KES COLLEGE, λαμβάνοντας υπόψιν 
και την συμπληρωμένη έκθεση του Διευθυντή/ Επόπτη του χώρου 
Πρακτικής άσκησης. 

Γλώσσα Ελληνική 
 
  




