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4
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Στο τέλος των μαθημάτων ο/η σπουδαστής/στρια θα είναι σε θέση :

•
•
•
•
•

Περιεχόμενο
Μαθήματος

Εργαστήρια /
εβδομάδα

Να τηρούνται οι απαιτούμενοι από την Εθνική και τη Διεθνή Νομοθεσία, κανονισμοί και οδηγίες, που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο
εργασίας και να εφαρμόζονται οι ενδεδειγμένες καλές πρακτικές και μέτρα
για την αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου.

•

Προαπαιτούμενα

1

Να μπορεί να αναφέρει τις νομοθεσίες για τα θέματα ασφάλειας και
υγείας στον χώρο εργασίας.
Να μπορεί να εντοπίζει τις πηγές κινδύνων στον χώρο εργασίας
(Βιολογικές και Κηπευτικές καλλιέργειες).
Να εφαρμόζει μεθοδολογίες εκτίμησης και διαχείρισης του κινδύνου.
Να μπορεί να αξιολογήσει και να εκτιμήσει τον κίνδυνο.
Να αναγνωρίζει τις διάφορες μορφές κινδύνων στο χώρο εργασίας
του και να μπορεί να καταγράψει και να αξιολογήσει τα υπάρχοντα
μέτρα αντιμετώπισης του κινδύνου.
Να μπορεί να εισηγηθεί επιπρόσθετα μέτρα για μείωση του κινδύνου
και τρόπους εφαρμογής τους στον χώρο της εργασίας του (Βιολογικές και Κηπευτικές καλλιέργειες).

Δεν ισχύει

Συναπαιτούμενα

Δεν ισχύει

(Θ) Αρχές που διέπουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
(Ε) Προβολή παραδειγμάτων προς αποφυγή από διάφορους χώρους

εργασίας.

(Θ) Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία για θέματα ασφάλειας.
(Ε) Παραδείγματα από χώρους εργασίας συμμορφωμένους με την
Ευρωπαϊκή και την Εθνική Νομοθεσία.
(Θ) Πηγές κινδύνου στους εργασιακούς χώρους.
(Ε) Παρουσίαση πιθανών πηγών κινδύνου σε διάφορους χώρους εργασίας.

(Θ) Μέτρα πρόληψης και ασφάλειας.
(Ε) Παρουσίαση πιθανών μέτρων πρόληψης και ασφάλειας σε διάφορους
χώρους εργασίας.

(Θ) Μέθοδος εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου.
(Ε) Εφαρμογή μεθόδου εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου σε φυτικές
καλλιέργειες.
(Θ) Μελέτη επικινδυνότητας. Ανάλυση επικινδυνότητας, ποιοτική και
ποσοτική εκτίμησή της.
(Ε) Παράδειγμα μελέτης επικινδυνότητας.
(Θ) Άνθρωποι, υγιεινή, ασφάλεια και τεχνικός εξοπλισμός.
(Ε) Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στις φυτικές καλλιέργειες και
ασφάλεια.
(Θ) Το μικροκλίμα, ο φωτισμός και ο θόρυβος στον χώρο εργασίας.
(Ε) Συνθήκες εργασίας στις φυτικές καλλιέργειες.

(Θ) Κίνδυνοι για την υγεία από χημικές ουσίες.
(Ε) Χημικές ουσίες στις φυτικές καλλιέργειες και διαχείριση.
(Θ) Εργονομία: προσαρμογή της εργασίας στο άτομο. Οργάνωση της
εργασίας και του χρόνου εργασίας.
(Ε) Προσαρμογή εργασίας σε φυτικές καλλιέργειες.

(Θ) Εργατικά ατυχήματα, Κόστος.
(Ε) Πρώτες βοήθειες – Α.
(Θ) Επαγγελματικές ασθένειες, Κόστος.
(Ε) Πρώτες βοήθειες – Β.
(Θ) Καλές πρακτικές για ασφαλή εργασία.
(Ε) Πρώτες βοήθειες – Γ.
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Αξιολόγηση

Ηλεκτρονική
εκμάθηση

Παρουσία

10%

Συνεχής αξιολόγηση

20%

Ενδιάμεση γραπτή εξέταση

30%

Τελική Εξέταση

40%

Η Αξιολόγηση για την ηλεκτρονική εκμάθηση γίνεται`με διακύμανση της
ποσόστωσης ως εξής:

Γλώσσα

Συμμετοχή στο μάθημα

0-10%

Αξιολόγηση της εργασίας

0-50%

Τελική εξέταση

0-40%

Ελληνική

