
 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ (Π.Α.) – (Οδηγίες) 

Σμήμα Μηχανολόγων Μηχ/κών και Βιομηχανικού χεδιαζμού 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο (Π.Α.) ν/ε αζθνύκελνο/-λε ππνρξενύηαη λα επηθνηλσλεί 2-3 

θνξέο κε ηνλ επόπηε θαζεγεηή, ελεκεξώλνληαο ηνλ γηα ηελ πνξεία ηεο πξαθηηθήο ηνπ. Με ηελ νινθιήξσζε 

ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ν αζθνύκελνο θνηηεηήο πξέπεη λα παξαδώζεη καδί κε ην Βηβιίν Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο θαη ηελ Τερληθή Έθζεζε (εξγαζία ηππσκέλε). 

 

Η Σεχνική Έκθεζη ζηοχεύει: 
1. Σηελ αλάδεημε ησλ θξηηεξίσλ, ηα νπνία νδήγεζαλ ηνλ θνηηεηή ζηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

επαγγεικαηηθνύ ρώξνπ. 

2. Σηελ απνηύπσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε επηιεγκέλε 

επηρείξεζε/θνξέα απαζρόιεζεο. 

3. Σηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηώλ πνπ εθπνλήζεθαλ από ηνλ θνηηεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Π.Α. 

4. Σηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ απνξξένπλ από ην ζεζκό ηεο Π.Α. 

 

 

Η Σεχνική Έκθεζη θα πρέπει να περιλαμβάνει ηις παρακάηω ηέζζερις (4) ενόηηηες) 

 

1. Η ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ (Π.Α.) 
Μεξηθά από ηα θξηηήξηα ηνπ πξώηνπ θεθαιαίνπ ηεο ηερληθήο έθζεζεο είλαη: 

 αμηνπηζηία σο πξνο ηηο δπλαηόηεηεο εξγαζίαο θαη γλώζεο πνπ πξνζθέξεη ν ζπγθεθξηκέλνο 

επαγγεικαηηθόο ρώξνο 

 ζπκβαηόηεηα ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ Τκήκαηνο κε ην αληηθείκελν απαζρόιεζεο ηνπ 

εθάζηνηε επαγγεικαηηθνύ ρώξνπ 

 νηθνλνκηθνί ιόγνη 

 θνηλόο ηόπνο: θύξηαο θαηνηθίαο θαη ρώξνπ δηελέξγεηαο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

 ζπζρέηηζε ηεο εθπόλεζεο ζεκάησλ πηπρηαθήο εξγαζίαο κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο Π.Α 

 επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε 

 
Αθνύ έρνπλ θαηαγξαθεί ηα θξηηήξηα, κε ηα νπνία επηιέγεηαη  ν ρώξνο ελαζρόιεζεο αθνινπζεί ε θαηαγξαθή 

ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζηνηρείσλ ηεο επηιεγκέλεο επηρείξεζεο. 

 

  

2. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 
Γηα λα δνκεζεί ην θεθάιαην απηό ρξεηάδνληαη ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ηα νπνία δίλνληαη ζηνλ αζθνύκελν 

από ηνλ  επόπηε ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο. Δδώ νη θνηηεηέο νθείινπλ λα  εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο  ζηα 

παξαθάησ ζεκεία: 

 Σην ζθνπό θαη ζηνπο ζηόρνπο ηνπ θνξέα απαζρόιεζεο (ησξηλνί, κεζνπξόζεζκνη, καθξνπξόζεζκνη) 

 Καηαγξαθή ζε ζύληνκν βηνγξαθηθό ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θνξέα απαζρόιεζεο, όπσο: ρξόλνο έλαξμεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, πξνζσπηθό  θ.ιπ. 

 Πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνύ, ησλ γξακκώλ παξαγσγήο  θαη ησλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνύληαη από ην πξνζσπηθό ηνπ θνξέα απαζρόιεζεο 

 Γηάγξακκα ξνήο ησλ εξγαζηώλ  

 Όηαλ ζην ρώξν ηεο απαζρόιεζεο θαηαζθεπάδνληαη πξντόληα, ηόηε πεξηγξάθεηαη - θαηαγξάθεηαη ε 

κνξθή ηνπ παξαγόκελνπ πξντόληνο, ελώ όηαλ ν θνξέαο απαζρόιεζεο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 

εθπόλεζε κειεηώλ, επηβιέςεσλ ή θαηαζθεπώλ, ηόηε αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη κνξθέο απηώλ ησλ 

εξγαζηώλ.    

Σην επόκελν ζηάδην ηεο Τερληθήο Έθζεζεο θαηαγξάθνληαη νη εξγαζίεο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνύληαη από 

ηνπο θνηηεηέο θαηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. 

 

 

 



 

3. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΣΑ ΣΗ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 
Δπηβάιιεηαη λα θαηαγξαθνύλ νη εξγαζίεο νη νπνίεο είλαη  ζπκβαηέο κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Μεραλνιόγνπ 

Μερ/θνπ ΤΔ/ ή Μεραληθνύ Βηνκεραληθνύ Σρεδηαζκνύ ΤΔ. Η πεξηγξαθή ησλ εξγαζηώλ δηαρσξίδνληαη ζε 

βαζηθέο θαη βνεζεηηθέο εξγαζίεο ηηο νπνίεο αληηκεησπίδεη θαζεκεξηλά ν αζθνύκελνο.  

Γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ βαζηθώλ εξγαζηώλ, πιεξνθνξηώλ θαη γλώζεσλ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε ν 

αζθνύκελνο θαη θαηαγξάθνληαη κε ηε κνξθή εκεξνινγίνπ από ηελ πξώηε κέξα έσο ηελ ηειεπηαία ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο. Δπηβάιιεηαη ε πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο λα είλαη αλαιπηηθή θαη λα πεξηγξαθνύλ νη 

κειέηεο πνπ εθπνλήζεθαλ θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Απνθεύγνληαη ηα θιηζέ όπσο: ηνλ 

πξώην κήλα έγηλε απηό, ην δεύηεξν ην άιιν θιπ, απιά θαηαγξάθεηαη ε ζεηξά ησλ εξγαζηώλ.  

Δπίζεο, γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ βνεζεηηθώλ εξγαζηώλ, νη νπνίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ελεκεξώζεηο 

ζρεηηθέο κε ηελ επηρείξεζε, ηα πξντόληα θαη ηνλ εμνπιηζκό ηεο, ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο ζηνλ 

εξγαζηαθό ρώξν θαζώο θαη παξαθνινύζεζε - ζπκκεηνρή ζε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ηηο επηρείξεζεο.  

Η ηερληθή έθζεζε θιείλεη απνηππώλνληαο ηηο δπλαηόηεηεο πνπ έρνπλ απνθηεζεί από ηελ εμακεληαία 

εκπεηξία κε ηε ζπκκεηνρή ζην ρώξν ηεο ελαζρόιεζεο ησλ αζθνπκέλσλ.  

 

4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΔΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟ ΘΔΜΟ ΣΗ 

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 
Σην θεθάιαην απηό ζπληίζεληαη παξαηεξήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δπλακηθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρώξνπ 

εξγαζίαο, πξνηάζεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε δπλακηθή πνπ δηαθαίλεηαη από ην ζεζκό ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο θαη ηέινο εάλ επαιεζεύηεθαλ νη πξνζδνθίεο ησλ θνηηεηώλ.  

 Οη αλαγξαθόκελεο παξαηεξήζεηο σο πξνο ηε δπλακηθή ηνπ εξγαζηαθνύ ρώξνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε 

ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ηξίην θεθάιαην ηεο ηερληθήο έθζεζεο.  

 Οη πξνηάζεηο σο πξνο ην ζεζκό ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία εκπεηξίαο θαη 

κάζεζεο θαη ε θαηαγξαθή ηνπο είλαη ηειείσο ππνθεηκεληθή ππόζεζε.  

 Ωο πξνο ηηο πξνζδνθίεο ηνπ αζθνπκέλνπ θαηαγξάθεηαη ε άπνςε ηνπ αζθνύκελνπ γηα ηηο εξγαζηαθέο 

ηνπ δπλαηόηεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ρώξν πνπ επέιεμε λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ Π.Α. 
 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 
Η αξιολόγθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ των φοιτθτϊν πραγματοποιείται ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςισ τθσ και 
ςτοχεφει:  

 ςτον εντοπιςμό ςτοιχείων τθσ πρακτικισ άςκθςθσ που επθρεάηουν τθν αποτελεςματικότθτα τθσ διεξαγωγισ 
και τθν αξιοποίθςθ τουσ ϊςτε να πραγματοποιοφνται βελτιωτικζσ κινιςεισ από τον επόπτθ εκπαιδευτικό με 
ςτόχο τθν προςαρμογι  ςτισ ανάγκεσ,  ιδιαιτερότθτεσ και δυνατότθτεσ των φοιτθτϊν. 

 τθν τελικι αξιολόγθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ τoυ κάκε ςπουδαςτι παίρνοντασ υπόψθ όλουσ τουσ λοιποφσ 
ςυντελεςτζσ και παράγοντεσ που τθν επθρεάηουν. 

Σο αντικείμενο επομζνωσ τθσ αξιολόγθςθσ ςυμπεριλαμβάνει το ςφνολο τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, θ οποία δομείται και 
διαμορφϊνεται από επιμζρουσ αντικείμενα αναδεικνφοντασ τα παρακάτω κριτιρια: 

 Ο βακμόσ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων τθσ πρακτικισ άςκθςθσ. 

 Η επίδοςθ του πρακτικά αςκοφμενου. 

 Η προϊκθςθ του αςκοφμενου ςτθν επιχείρθςθ ωσ απαςχολοφμενου πλζον  μετά το πζρασ τθσ πρακτικισ 
άςκθςθσ.   

 Η υλικοτεχνικι υποδομι που χρθςιμοποιικθκε από τον αςκοφμενο κατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ 
άςκθςθσ. 

 Η ςυνεργαςία-επικοινωνία  του αςκοφμενου με τον επόπτθ του φορζα τθσ πρακτικισ άςκθςθσ.  

 Η ςυνεργαςία-επικοινωνία του αςκοφμενου με τον επόπτθ εκπαιδευτικό τθσ πρακτικισ άςκθςθσ. 

 Η χριςθ των νζων τεχνολογιϊν που χρθςιμοποιικθκαν από τον αςκοφμενο. 

 Η ευκολία μετάβαςθσ του αςκοφμενου από τισ ςπουδζσ του ςτθν άμεςθ ανταπόκριςθ ςτισ ανάγκεσ τθσ 
επιχείρθςθσ.  

 Η ενεργθτικι ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ και εργαςίεσ ςτο πλαίςιο τθσ πρακτικισ άςκθςθσ. 

 Η ςυνζπεια, μεκοδικότθτα, υπευκυνότθτα, παρατθρθτικότθτα και ανάλθψθ πρωτοβουλίασ κατά τθ διάρκεια 
τθσ πρακτικισ του άςκθςθσ. 

 Ο χειριςμόσ προγραμμάτων-μθχανθμάτων και ςυςκευϊν που απαςχολικθκε ο αςκοφμενοσ. 



 

(ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΣΤΠΟ ΕΠΙΤΝΑΠΣΕΣΑΙ ΣΗΝ ΕΚΣΤΠΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΗ ΣΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ) 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 

ΕΠΟΠΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ/ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 
 Γενικι αξιολόγθςθ αςκοφμενου/-νθσ από τον επόπτθ τθσ επιχείρθςθσ 

10                    8                    6                    4                    2                    0 

 Η ςυνεργαςία-επικοινωνία  με τον επόπτθ του φορζα τθσ πρακτικισ άςκθςθσ 

5                       4                     3                    2                     1                     0 

 Αξιολόγθςθ που ςχετίηεται με τθν παρουςία-απουςία του αςκοφμενου ςτον εργαςιακό χϊρο 

5                      4                    3                    2                     1                    0 

 H ευκολία μετάβαςθσ του αςκοφμενου από τισ ςπουδζσ του ςτθν άμεςθ ι μθ ανταπόκριςθ ςτισ 
ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ 

5                       4                      3                    2                     1                     0 

 Ο φορζασ απαςχόλθςθσ, αν είχε τθν δυνατότθτα, κα προςλάμβανε  τον αςκοφμενο ςε μόνιμθ 
βάςθ;  

5                       4                    3                    2                     1                    0 

 
ΕΠΟΠΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ  

 Γενικι αξιολόγθςθ αςκοφμενου/-νθσ από τον επόπτθ εκπαιδευτικό 

10                    8                    6                    4                    2                    0 

 Αξιολόγθςθ τθσ γραπτισ εργαςίασ που παρουςιάηει ο/θ αςκοφμενοσ/-νθ ςτο τζλοσ τθσ πρακτικισ 

40                   32                  24                  16                    8                   0 

 Η ςχζςθ του αντικειμζνου τθσ πρακτικισ άςκθςθσ  του/τθσ αςκοφμενου/-νθσ με τθν ειδικότθτά 
του/τθσ 

10                      8                     6                     4                    2                    0 

 Η υλικοτεχνικι υποδομι που χρθςιμοποιικθκε από τον/τθν αςκοφμεν/-νθο, όπωσ: χειριςμόσ 
προγραμμάτων – μθχανθμάτων -  ςυςκευϊν 

 5                      4                    3                     2                    1                     0 

 Η ςυνεργαςία-επικοινωνία με τον επόπτθ εκπαιδευτικό τθσ πρακτικισ άςκθςθσ 

 5                        4                     3                    2                     1                     0 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:     

ΕΠΟΠΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  ΕΠΟΠΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 

 

       

        (ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΦΡΑΓΙΔΑ) 

 

 


