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2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ
του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.
«Πράξη και θεωρία στο μάθημα της Γερμανικής: Μονόδρομη ή αμφίδρομη σχέση;»
Σάββατο, 14.6.2014, 10.00-16.00,
στο ΑΜΦ Ι του ΚΕ.Δ.Ε.Α., 3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη

Πρόσκληση για παρουσίαση

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
συνεχίζει τη σειρά Ημερίδων Διδακτικής που εγκαινιάστηκε με επιτυχία το προηγούμενο έτος. Η
Ημερίδα, με θέμα: «Πράξη και θεωρία στο μάθημα Γερμανικής: Μονόδρομη ή αμφίδρομη
σχέση;» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 14.6.2014, ώρα 10.00-16.00, στο Αμφιθέατρο Ι, στο
ισόγειο του ΚΕ.Δ.Ε.Α. (κόκκινο κτίριο, δίπλα στη Φοιτητική Λέσχη), 3ης Σεπτεμβρίου,
Πανεπιστημιούπολη (βλ. https://plus.google.com/photos/at/114158641047187447711 και
http://www.del.auth.gr/lessons/ESPA/KEDEA_xarths.pdf).
Η Ημερίδα θα αποτελείται από δύο ενότητες: Καλούνται να πάρουν μέρος σε αυτήν με
παρουσιάσεις τους από τη μία πλευρά συνάδελφοι που έχουν ασχοληθεί επιστημονικά με τη
Διδακτική της ξένης γλώσσας με διατριβές, δημοσιεύσεις ή μεταπτυχιακές εργασίες που
θεματικά άπτονται της πράξης. Από την άλλη πλευρά δίνεται η ευκαιρία στις/στους συναδέλφους
εκπαιδευτικούς να παρουσιάσουν καινοτόμες δράσεις από το μάθημα της Γερμανικής ως
δεύτερης ξένης γλώσσας. Εδώ, κάθε προσέγγιση που εμπλουτίζει, εκσυγχρονίζει και βελτιώνει
τους παραδοσιακούς τρόπους μάθησης και διδασκαλίας είναι πολύτιμη.
Στόχος της Ημερίδας είναι να αναδειχτούν τομείς ή τρόποι που φέρνουν σε επαφή τη θεωρία με
την πράξη. Να φανεί δηλαδή, κατά πόσο η πρόοδος της επιστήμης μπορεί να καλυτερεύσει το
μάθημα της ξένης γλώσσας, αλλά και αντίθετα, πώς κάποιες πρακτικές του μαθήματος
δημιουργούν ευκαιρίες για περαιτέρω αναλύσεις σε θεωρητικό επίπεδο και ενδεχομένως
μπορούν να παγιωθούν ως θεωρητικές αρχές.
Η διάδραση και η ανατροφοδότηση μεταξύ των συμμετεχόντων μπορεί να συμβάλει όχι μόνο στη
βελτίωση του μαθήματος της Γερμανικής για τους μαθητές και τις μαθήτριες, αλλά ίσως
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αναζωπυρώσει το ζήλο των ενεργών καθηγητών και καθηγητριών για επιστημονική ενασχόληση
με ερωτήματα που πηγάζουν από και σέβονται την πράξη.
Αν θέλετε να συμμετάσχετε με κάποια παρουσίαση, παρακαλείστε να στείλετε στο dafpraktikum@del.auth.gr (τηλ. 2310 99 75 44) μέχρι τις 28.4.2014 συμπληρωμένη την αίτηση
συμμετοχής (βλ. και http://www.del.auth.gr/index.php/el/microdidaskalies-praktikh-askhsh/
praktikh-askhsh-espa) που επισυνάπτεται. Προτεραιότητα θα έχουν παρουσιάσεις με
θεματολογία διαφορετική από αυτήν του 2013.
Στην Ημερίδα θα δοθούν βεβαιώσεις παρουσίασης ή συμμετοχής αντίστοιχα. Για όσους/ες θα
παρακολουθήσουν την Ημερίδα χωρίς παρουσίαση, θα υπάρξει εγκαίρως πληροφόρηση σχετική
με το πρόγραμμα και την τελική ώρα λήξης, ανάλογα με τις παρουσιάσεις.
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