
Μικροδιδασκαλίες και Πρακτική Άσκηση 
από το 1999/2000 έως το 2014/15 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων της Διδακτικής/Μεθοδολογίας της Γερμανικής ως ξένης 
γλώσσας είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές/τις φοιτήτριες και των δύο κατευθύν-
σεων, δηλαδή Α. Γλωσσολογίας και Διδακτικής και Β. Λογοτεχνίας και Πολιτισμού. 

Από το Β’ έως το Η’ εξάμηνο οι φοιτητές/τριες αποκτούν στον Α’ και Β’ Κύκλο Σπουδών αφενός 
γνώσεις γενικές και ειδικές από όλες τις περιοχές της Διδακτικής των γλωσσών και αφετέρου 
διδακτικές δεξιότητες. Επίσης εξειδικεύονται σε μεθόδους έρευνας στον τομέα της Διδακτικής 
της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. 

Για την εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων στην πράξη, οι φοιτητές/τριες προετοιμάζονται 
στο Ζ’ εξάμηνο με τις Μικροδιδασκαλίες (ΜΔ) καθώς και στο εντατικό σεμινάριο στην αρχή 
του Η΄ εξαμήνου. Η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με το μελλοντικό τους επαγγελματικό πε-
δίο ολοκληρώνεται στο Η΄ εξάμηνο με την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ). Η συμμετοχή στα παραπά-
νω αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου για όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες. 

Υπεύθυνες για την προετοιμασία για τις Μικροδιδασκαλίες και τη διεξαγωγή 
Μικροδιδασκαλιών (στο Ζ’ εξ.) καθώς και για και την Πρακτική Άσκηση (στο Η’ εξ.) είναι κάθε 
χρόνο τρία από τα παρακάτω μέλη Δ.Ε.Π. της Διδακτικής. Οι υπεύθυνες ορίζονται στην αρχή 
κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς και φροντίζουν για την εξεύρεση θέσεων Πρακτικής Άσκησης σε 
εκπαιδευτικά ιδρύματα ιδιωτικού και δημοσίου τομέα καθώς και για την κατανομή των 
θέσεων στους/στις φοιτητές/τριες. 

Υπεύθυνες είναι τρία από τα μέλη Δ.Ε.Π. της Διδακτικής: 

 Αικατερίνη Βρέττα-Πανίδου (μέχρι το 2011) 
 Ανδρομάχη Σαπιρίδου (μέχρι το 2014) 
 Ευαγγελία Καραγιαννίδου (από το 1998) 
 Χάρις-Όλγα Παπαδοπούλου (από το 2002) 
 Ρενάτε Σιδηροπούλου (από το 2009) 
 Δήμητρα Τσοκακτσίδου (από το 2011) 

Μαθήματα Διδακτικής Β’ Κύκλου Σπουδών 

  

 ΔΙΔ 707: Διδακτική IV ΔΙΔ 807: Διδακτική V 

Προϋποθέσεις 
συμμετοχής 

Κατοχύρωση βαθμού στα 4 μαθήματα 
Γερμανικής Γλώσσας στα 3 μαθήματα 
Διδακτικής I, II, III του Α’ Κύκλου Σπουδών 

Κατοχύρωση βαθμού στο 
μάθημα της Διδακτικής ΙV 

Δήλωση 
συμμετοχής 

Εγγραφή στην αρχή του εξαμήνου σε ένα 
από τα τρία παράλληλα τμήματα της 
Διδακτικής IV 

Εγγραφή στην αρχή του 
εξαμήνου(τρία παράλληλα 
τμήματα) 

Δ.Μ. – ECTS 6 Δ.Μ. – 12 ECTS 6 Δ.Μ. – 12 ECTS 

Παρουσία υποχρεωτική υποχρεωτική 
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Στόχοι/Περιεχόμενα 

Διδακτική IV 

Παρακολούθηση και προγραμματισμός του μαθήματος της Γερμανικής ως 
ξένης γλώσσας – Μικροδιδασκαλίες 

 συστηματική μελέτη και ενασχόληση με την απαραίτητη βιβλιογραφία (σε 
ομάδες) για κάθε σεμινάριο σε μορφή κατ’ οίκον εργασιών 

 σύνδεση θεωρίας και πράξης 

 εξάσκηση στο σχεδιασμό μαθημάτων, επί τόπου στα σεμινάρια αλλά και 
ως κατ’ οίκον εργασίες 

 προετοιμασία για τις Μικροδιδασκαλίες 

 σχεδιασμός μαθημάτων 

 δημιουργία κατάλληλων ασκήσεων για το μαθήματα της Γερμανικής 

 διεξαγωγή διδακτικών ενοτήτων της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας σε 
μορφή Μικροδιδασκαλίας στο πανεπιστημιακό εργαστηριακό περιβάλλον 

 συγγραφή τελικής γραπτής εργασίας (έκθεσης πεπραγμένων και 
αναστοχαστικών διεργασιών) 

Διδακτική V 

Ανάλυση του μαθήματος – Πρακτική άσκηση 

Εντατικό σεμινάριο: 

 προετοιμασία στο Πανεπιστήμιο για την Πρακτική άσκηση 

Πρακτική Άσκηση: 

 παρακολούθηση μαθημάτων βάσει πρωτοκόλλων παρατήρησης 

 σχεδιασμός διδακτικών ενοτήτων 

 διεξαγωγή μαθημάτων της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας σε σχολικές 
τάξεις 

 εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη 

Τελική γραπτή εργασία: 

 συγγραφή έκθεσης πεπραγμένων στα πανεπιστημιακά σεμινάρια και 
σχολεία, συμπεριλαμβανομένων και των αναστοχαστικών διεργασιών του 
κάθε φοιτητή καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος 

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των φοιτητών/φοιτητριών 
 
Οι φοιτητές/τριες έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

1. Τη δήλωση συμμετοχής τους σε ένα από τα παράλληλα τμήματα Διδακτικής IV και V. 

2. Την παρακολούθηση των προκαταρτικών θεωρητικών μαθημάτων για τις ΜΔ και την 
Π.Α. στον εργαστηριακό χώρο του πανεπιστημίου. 
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3. Την απόλυτη τήρηση των ωραρίων του εκάστοτε εκπαιδευτικού ιδρύματος όπου 
ασκούνται. 

4. Την τήρηση κανόνων που διέπουν το σχολικό περιβάλλον. 

5. Την ενημέρωση των υπεύθυνων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος και του επόπτη 
καθηγητή/της επόπτριας καθηγήτριας για τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της 
παρουσίας τους στο σχολείο. 

6. Την ενημέρωση, για τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν, των υπεύθυνων μελών 
Δ.Ε.Π. της Πρακτικής Άσκησης. 

7. Την καλή συνεργασία με τους επόπτες καθηγητές/τις επόπτριες καθηγήτριες. 

8. Τη σύνταξη έκθεσης εμπειριών και αυτοαξιολόγησης στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης 
με βάση τις οδηγίες που θα τους έχουν δοθεί. 

Οι φοιτητές/τριες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: 

1. Την εξασφάλιση μιας θέσης Π.Α. σε συνεργασία με 1 ή 2 συμφοιτητές/τριες. 

2. Την Πρακτική τους Άσκηση στους συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς φορείς, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των εκάστοτε προγραμμάτων 
της διδασκαλίας της Γερμανικής. 

3. Την αρωγή του υπεύθυνου μέλους Δ.Ε.Π. της Πρακτικής Άσκησης για κάθε πρόβλημα 
και εμπόδιο που τυχόν θα προκύψει κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης. 

4. Τη συμμετοχή τους στην αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης για τη συνεχή βελτίωσή 
της. 

 


