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Δπηζηεκνληθά Υπεχζπλε: Φάξηο-Όιγα Παπαδνπνχινπ (αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα)
Ππακηική Άζκηζη ηων θοιηηηών/ηπιών
ηος Σμήμαηορ Γεπμανικήρ Γλώζζαρ και Φιλολογίαρ

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ/ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΓΟΜΗ ΣΗ Π.Α.
Γομή ηηρ Ππακηικήρ Άζκηζηρ (Π.Α.):
Η Πξαθηηθή Άζθεζε (Π.Α.) ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ηνπ Τκήκαηνο, δηάξθεηαο δχν κελψλ, πξαγκαηνπνηείηαη ζε
δχν δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζε δχν πεξηφδνπο ησλ 4 εβδνκάδσλ. Η Α’ πεξίνδνο μεθηλάεη
ζπλήζσο αξρέο Μαξηίνπ, ελψ ε Β’ αξρίδεη ηνλ Απξίιην θαη ηειεηψλεη – ιφγσ ησλ δηαθνπψλ ηνπ Πάζρα –
έσο ηα κέζα Μαΐνπ. Η Π.Α. δηεμάγεηαη ζε δεκφζηα ζρνιεία γεληθήο παηδείαο Α’/βάζκηαο θαη Β’/βάζκηαο
Δθπαίδεπζεο θαζψο θαη ζε ηδησηηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. Κάζε θνηηεηήο/ηξηα ζπκκεηέρεη θαη ζηηο 2
πεξηφδνπο θαη αζθείηαη – εθφζνλ είλαη νξγαλσηηθά εθηθηφ – θαη ζηνπο 2 ηχπνπο ηδξπκάησλ.
Πξνυπφζεζε γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ Τκήκαηνο κε θάπνην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα είλαη ο/η επόπηηρ/ηπια
καθηγηηήρ/ηπια ηηρ Γεπμανικήρ λα δηδάζθεη ηνπιάρηζηνλ 4 ώπερ/εβδομ. ζε απηφ. Οη θνξείο Π.Α.
δειψλνληαη ζην ζχζηεκα ΑΤΛΑΣ, απνζηέιινπλ ζην daf-praktikum@del.auth.gr ζπκπιεξσκέλν ην
«Έληππν Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο», ζην νπνίν εηζάγνπλ ηκήκα(ηα) Γεξκαληθήο ηνπ ηδξχκαηνο (κε
ηνπιάρηζηνλ 4 ψξεο/εβδ.), θαη ζην ηέινο ηεο Π.Α. ππνγξάθνπλ ηηο βεβαηψζεηο Π.Α. ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ θαη
αμηνινγνχλ online θάζε αζθνχκελν/ε (βι. παξαθάησ).
Αλαιπηηθά:

Καη’ ελάσιζηον ώπερ Π.Α. και δπαζηηπιόηηηερ ηων αζκούμενων
Οη θνηηεηέο/ηξηεο ζε νκάδεο ησλ 3 αηφκσλ νθείινπλ ζε θάζε θχθιν Π.Α., δηάξθεηαο ελφο κήλα, θαη ζε θάζε
εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα αληίζηνηρα λα ζπκπιεξψζνπλ
 ζςνολικά 20 ώπερ (καη’ ελάσιζηον) Πξαθηηθήο Άζθεζεο,
 θαη κάιηζηα πξέπεη λα βξίζθνληαη επηβεβαησκέλα ηνπιάρηζηνλ 5 ώπερ/εβδομάδα ζην εθπαηδεπηηθφ
ίδξπκα.
Οη πένηε απηέο ώπερ εβδομαδιαίωρ πξέπεη πξσηίζησο λα ζπκπιεξψλνληαη κε παπαηήπηζη μαθήμαηορ
και διδαζκαλία απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο (βι. παξαθάησ). Σε πεξίπησζε πνπ ν/ε
επφπηεο θαζεγεηήο/ηξηα π.ρ. ζηα ζρνιεία γεληθήο παηδείαο Α’/βάζκηαο θαη Β’/βάζκηαο Δθπαίδεπζεο έρεη
κφλν δχν ηκήκαηα Γεξκαληθήο (δει. ζπλνιηθά 4 ψξεο/εβδ.) ή ράλνληαη έθηαθηα ψξεο δηδαζθαιίαο, ηφηε
απηέο αλαπιεξψλνληαη κε ώπερ εξοικείωζηρ ησλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ με ηην οπγάνωζη/διοίκηζη ηος
εκπαιδεςηικού ιδπύμαηορ, ψζηε ζε θάζε πεξίπησζε λα ζπκπιεξψλνληαη 5 ψξεο παξακνλήο ηνπο ηελ
εβδνκάδα ζε απηφ.

Τποσπεωηικέρ δπάζειρ ηων αζκούμενων
Σπλνπηηθά κάθε αζκούμενορ/η πξέπεη κέζα ζηηο 20 ψξεο (θαη’ ειάρηζηνλ) Π.Α.:
 λα έρεη παπαηηπήζει ηοςλάσιζηον 11-12 ώπερ μάθημα πξηλ δηδάμεη ν/ε ίδηνο/α,
 λα διδάξει – ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ/ηελ επφπηε/επφπηξηα θαζεγεηή/ηξηα – ηοςλάσιζηον μία ώπα (45
ιεπηψλ), δει. απαηηνχληαη άλλερ 3 ώπερ γηα λα δηδάμεη φιε ε νκάδα ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ,
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λα παπαηηπήζει καηόπιν ηοςλάσιζηον 1-2 ώπερ ην κάζεκα ηνπ/ηεο επφπηε/ηξηαο θαζεγεηή/
ηξηαο, ζην ίδην ηκήκα, φπνπ δίδαμε ν/ε θνηηεηήο/ηξηα, ψζηε λα δηαπηζηψζεη πνηεο επηδξάζεηο είρε ην
καζεκά ηνπ/ηεο ζηελ ηάμε.

Δνδεικηικό σπονοδιάγπαμμα Π.Α. ζε 2 ημήμαηα (με ζςνολικά 4 ώπερ/εβδ.):
Γπάζειρ
παπαηήπηζη
παπαηήπηζη

ε ποιο ημήμα
Π.Α.; (π.ρ.:)
Α1 ή/θαη Α2
Α1 θαη Α2

αηομική διδαζκαλία
καθενόρ/καθεμιάρ θοιη.
& παπαηήπηζη από
ηοςρ/ηιρ άλλοςρ/ερ 2 θ/θ

Α1 ή/θαη Α2

παπαηήπηζη

Α1 ή/θαη Α2

εξοικείωζη ηων θοιη. με
ηην οπγάν. ηος
εκπαιδεςηικού ιδπύμαηορ
ζύνολο ωπών:

Γιδακηικέρ
Σπόπορ παπαηήπηζηρ/διδαζκαλίαρ
ώπερ
1-2 ειεχζεξε, ρσξίο πξσηφθνιια παξαηήξεζεο
11-9 κε πξσηφθνιια παξαηήξεζεο:
Για κάθε μάθημα:
 globale Unterrichtsbeobachtung
 Lehrskizze
Για κάθε τάξη:
 1x Beobachtung der Interaktion
 1x KL-Sprache/TN-Sprache/Korrektur
Σε κάθε μάθημα, όπου είναι απαπαίτητο:
 Beobachtungsbogen zu HV/LV
 Beobachtungsbogen zu GR
3  3 x 45’ ψξα αηνκηθή δηδαζθαιία
θαζελφο/θαζεκηάο αζθνχκελνπ/εο
 παξαηήξεζε απφ ηνπο/ηηο άιινπο/εο 2
θνηηεη. κε πξσηφθνιια παξαηήξεζεο
(φπσο παξαπάλσ)
1-2 κε πξσηφθνιια παξαηήξεζεο (φπσο
παξαπάλσ)
4 εμνηθείσζε κε ηνλ θνξέα θαη εληζρπηηθφ
δηνηθεηηθφ έξγν
20

Σπόπορ Παπαηήπηζηρ & ηόσοι:
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαηήξεζεο ησλ καζεκάησλ (είηε δηεμάγνληαη απφ ηνλ/ηελ επφπηε/ηξηα
θαζεγεηή/ηξηα είηε απφ ηνπο/ηηο ζπκθνηηεηέο/ηξηέο ηνπο) νη αζθνχκελνη/εο θξαηνχλ ζεκεηψζεηο – κε βάζε
πξνθαζνξηζκέλα πξσηφθνιια παξαηήξεζεο – φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν, ηηο θάζεηο, ηνπο ζηφρνπο, ηα
επνπηηθά κέζα ηνπ καζήκαηνο, ηε δηάδξαζε, ηε δηφξζσζε θ.ιπ., πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζεη
επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη κε ηνλ/ηελ επφπηε/ηξηά ηνπο, αιιά θαη γηα λα πξνβνχλ ζε
αλαζηνραζκφ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο.
Οη θνηηεηέο/ηξηεο απνθνκίδνπλ ζεκαληηθέο γλψζεηο αθελφο απφ ηελ παξαηήξεζε θαη ηε δηεμαγσγή
δηδαζθαιίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη αθεηέξνπ απφ ηε κεηέπεηηα ζπδήηεζε. Μέζσ ησλ ζπδεηήζεσλ
επηηπγράλεηαη ε ζχλδεζε ζεσξίαο-πξάμεο θαη αλαιχνληαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ
καζεκάησλ κε ηηο ελδερφκελεο αιιαγέο θαη πξνζαξκνγέο πνπ γίλνληαη επί ηφπνπ. Δπίζεο, έρνπλ ηελ
επθαηξία λα θαηαλνήζνπλ ηε ζρέζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε εθπαηδεπηηθνχ – εθπαηδεπνκέλσλ –
εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο – γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Όια ηα παξαπάλσ θαηαηίζεληαη απφ ηνπο/ηηο
θνηηεηέο/ηξηεο γξαπηά ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ ζε νκαδηθή έθζεζε πεπξαγκέλσλ, ζηελ νπνία γίλεηαη
ιεπηνκεξήο αλάιπζε 8 σξψλ παξαηήξεζεο καζήκαηνο θαη 3 σξψλ δηδαζθαιίαο, ελψ ηα ππφινηπα
πξσηφθνιια θαηαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ ηεο εξγαζίαο.

Ππώηη Δπαθή – Τποσπεώζειρ ηων Αζκοςμένων:
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Μεηά ηελ θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ, είλαη επζχλε ησλ
θνηηεηψλ/ηξηψλ λα έξζνπλ ζε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνλ/ηελ θαζεγεηή/ηξηα ηεο Γεξκαληθήο πνπ ηνπο
επνπηεχεη ζην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, γηα λα νξηζηεί ε πξψηε ζπλάληεζε.
ηην 1η ζςνάνηηζη ν/ε επφπηεο/ηξηα θαζεγεηήο/ηξηα ελεκεξψλεη ηνπο/ηηο αζθνχκελνπο/εο γηα ηε ζχλζεζε
ησλ ηάμεσλ, ην επίπεδν ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηέο ηνπο, ην
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ηνπο ζηφρνπο θ.ιπ. Δπίζεο ζπληάζζεηαη έλα πξψην ρξνλνδηάγξακκα ζρεηηθά κε ηηο
εκέξεο πνπ ζα γίλεη παξαηήξεζε καζεκάησλ θαη δηδαζθαιία απφ ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο θαη ηνπο δίδνληαη
γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα πεξηερφκελα ησλ επφκελσλ καζεκάησλ. Παξαθαινχκε ιάβεηε ππφςε φηη ιφγσ
έιιεηςεο πείξαο νη αζθνχκελνη/εο ρξεηάδνληαη πνιχ ρξφλν γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεκάησλ πνπ ζα
δηδάμνπλ.
Σαο ελεκεξψλνπκε φηη απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2013/14 έρεη απνθαζηζηεί φηη είλαη απαξαίηεην νη
αζθνχκελνη/εο, πξηλ ηε δηθή ηνπο δηδαζθαιία, λα δείμνπλ ζηνλ/ζηελ επφπηε/ηξηα θαζεγεηή/ηξηα ην ζρέδην
καζήκαηνο πνπ ζα έρνπλ εηνηκάζεη γηα ην πξνγξακκαηηζκέλν κάζεκά ηνπο.1
Δπίζεο, νη θνηηεηέο/ηξηεο νθείινπλ λα αθνινπζνχλ κε ζπλέπεηα ην πξφγξακκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο,
φπνπ αζθνχληαη, λα είλαη ζπλεπείο ζηηο ψξεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζρνιείν (δελ επηηξέπεηαη λα αξγνχλ ή
λα απνπζηάδνπλ απφ θάπνηεο ψξεο καζήκαηνο).

Τποσπεώζειρ ηων Δποπηών:
α) Θεξκή παξάθιεζε πξνο θάζε επφπηε/ηξηα θαζεγεηή/ηξηα λα καο βνεζήζεηε ζηε ζσζηή εθπαίδεπζε ησλ
αζθνπκέλσλ, νη νπνίνη είλαη ππνρξεσκέλνη, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, λα νξγαλψζνπλ ζσζηά ην
κάζεκά ηνπο θαη γη’ απηφ λα ζαο παξνπζηάδνπλ γξαπηφ ζρέδην καζήκαηνο πξηλ ηε δηδαζθαιία ηνπο. Ο/Η
επφπηεο/ηξηα θαζεγεηήο/ηξηα δελ έρεη ππνρξέσζε λα δηνξζψζεη ην ζρέδην καζήκαηφο ηνπο, απιά πξέπεη
λα αθνχζεη βήκα-βήκα πψο έρνπλ ζρεδηάζεη ην κάζεκά ηνπο θαη γηαηί ην ζρεδίαζαλ έηζη (δει. κε πνην
ζηφρν ζε θάζε ηνπο βήκα) θαη λα ηνπο θάλεη ελδερνκέλσο πξνθνξηθά πξνηάζεηο βειηίσζεο. Πάλησο δελ
αξθεί νη αζθνχκελνη/εο λα ζπλελλνεζνχλ κφλν πξνθνξηθά κε ηνλ/ηελ επφπηε/ηξηα θαζεγεηή/ηξηα, πνηα
χιε ζα δηδάμνπλ, αιιά πξέπεη λα δείμνπλ ην γξαπηφ ζρέδην καζήκαηφο ηνπο, πάλσ ζην νπνίν ζα βαζηζηεί
ε πξνθνξηθή ζπδήηεζε. Τέινο, δεηήζηε ηνπο, παξαθαινχκε, λα δείηε θαη ηηο αζθήζεηο πνπ ζα
εηνηκάζνπλ, γηα λα θάλεηε ελδερνκέλσο θάπνηεο δηνξζψζεηο.
β) Μεηά ην πέξαο ηεο Π.Α. είλαη απαξαίηεηε ε αμηνιφγεζε θάζε αζθνχκελνπ/εο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο
Π.Α. απφ ηνλ/ηελ επφπηε/ηξηα θαζεγεηή/ηξηα, θαη κάιηζηα πξέπεη ηα έληππα λα ζπκπιεξσζνχλ online ζε
ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ Π.Α. ηνπ Α.Π.Θ., γηα ηελ νπνία ζα ζαο ελεκεξψζνπκε πξηλ ην ηέινο ηεο Π.Α.

Βεβαιώζειρ Π.Α. για Αζκούμενοςρ:
Αθνχ νινθιεξσζεί ε Π.Α., θάζε θνηηεηήο/ηξηα πξνζθνκίδεη ηε Βεβαίσζε Σρνιηθήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο
ζπκπιεξσκέλε κε ηηο εκέξεο θαη ψξεο πνπ παξαθνινχζεζε καζήκαηα, δίδαμε ν/ε ίδηνο/α θαη εμνηθεηψζεθε
κε ηελ νξγάλσζε/δηνίθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο, ε νπνία ειέγρεηαη απφ ηνλ/ηελ επφπηε/ηξηα θαη
θαηφπηλ ππνγξάθεηαη απφ ην Γηεπζπληή/ηε Γηεπζχληξηα θαη απφ ηνλ/ηελ επφπηε/ηξηα θαζεγεηή/θαζεγήηξηα
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο.

Βεβαιώζειρ ςμμεηοσήρ ζηο Ππόγπαμμα Π.Α. για Δπόπηερ και σολεία:
Όηαλ ζπκπιεξψζνπλ νη επφπηεο/ηξηεο θαζεγεηέο/ηξηεο ην online έληππν αμηνιφγεζεο θάζε αζθνχκελνπ/εο
θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Π.Α., απνζηέιιεηαη απφ ην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Τκήκαηνο Γεξκαληθήο
Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα Π.Α. α) πξνο ηνλ/ηελ
Γηεπζπληή/ηξηα ηνπ ηδξχκαηνο θαη β) πξνο ηνλ/ηελ επφπηε/ηξηα θαζεγεηή/ηξηα.
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Γη’ απηφ είλαη θαιφ λα νξηζηνχλ εγθαίξσο νη εκεξνκελίεο πνπ ζα δηδάμνπλ νη αζθνχκελνη/εο, φπσο θαη ε χιε πνπ
πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ ζην ζρέδην καζήκαηφο ηνπο.
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