Μικροδιδαςκαλίεσ και Πρακτική Άςκηςη από το 2015/16
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1. Η Διδακτική ςτο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματοσ Γερμανικήσ Γλώςςασ και Φιλολογίασ
Κακϊσ το ποςοςτό των απόφοιτων του Σμιματοσ που διδάςκουν τθ Γερμανικι ωσ ξζνθ
γλϊςςα ςε διαφόρων τφπων εκπαιδευτικά ιδρφματα αλλά και ςε ποικίλα επίπεδα και
μακθτικά κοινά είναι ιδιαίτερα υψθλό, το Πρόγραμμα πουδϊν του Σμιματοσ Γερμανικισ
Γλϊςςασ και Φιλολογίασ δίνει εδϊ και χρόνια ζμφαςθ και ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν
εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ των φοιτθτϊν/τριϊν του ωσ προσ το αντικείμενο τθσ Διδακτικισ.
Ζτςι, όλοι/εσ ανεξαιρζτωσ οι φοιτθτζσ/τριεσ του Σμιματοσ καταρτίηονται ςε ηθτιματα που
αφοροφν ςτθ διδακτικι μεκοδολογία, τα ελλθνικά και ευρωπαϊκά αναλυτικά προγράμματα
διδαςκαλίασ ξζνων γλωςςϊν, τισ δεξιότθτεσ που πρζπει να καλλιεργθκοφν κατά τθν εκμάκθςθ
και διδαςκαλία τθσ Γερμανικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ κακϊσ και ςτα μοντζλα τθσ θλεκτρονικισ
μάκθςθσ, τα ψθφιακά περιβάλλοντα μάκθςθσ και τθ χριςθ ψθφιακϊν εργαλείων για τθ
δθμιουργία μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων.
Από το 2ο εξάμθνο ςτον Α’ Κφκλο πουδϊν κακϊσ και ςε όλο το Β’ Κφκλο πουδϊν οι
φοιτθτζσ/τριεσ αποκτοφν αφενόσ γνϊςεισ γενικζσ και ειδικζσ από διάφορουσ τομείσ τθσ
Διδακτικισ των γλωςςϊν και αφετζρου διδακτικζσ δεξιότθτεσ. Επίςθσ εξειδικεφονται ςε
μεκόδουσ ζρευνασ ςτον τομζα τθσ Διδακτικισ τθσ Γερμανικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ.
2. Μικροδιδαςκαλίεσ και Πρακτική Άςκηςη ςτο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματοσ
Η Πρακτική Άςκηςη (Π.Α.) ςε εκπαιδευτικά ιδρφματα προςφζρεται ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ
του 8ου εξαμινου από το 1985, με πρωτοβουλία τθσ Αναπλ. Κακθγιτριασ του Σμιματοσ κ.
Αικατερίνθσ Βρζττα-Πανίδου. Σο 2001, μετά τθν ζνταξθ του προγράμματοσ Π.Α. ςτο ΕΠΕΑΕΚ I
κατά τα ζτθ 1998-2001, κεςπίςτθκε κανονιςμόσ λειτουργίασ τθσ Π.Α. (Γ.. 199/16.3.2001) που
τθν κατζςτθςε υποχρεωτικι για όλουσ/εσ ανεξαιρζτωσ τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ (ςτο πλαίςιο
του μακιματοσ Διδακτικι V).
Από το 1998/99 άρχιςαν να προςφζρονται και Μικροδιδαςκαλίεσ για τθν προετοιμαςία των
φοιτθτϊν/τριϊν για τθν Π.Α. Σο 2001 ζγιναν και αυτζσ υποχρεωτικζσ ςτο 7ο εξάμθνο ςπουδϊν,
ςτο πλαίςιο του μακιματοσ Διδακτικι IV (βλ. απόφ. Γ 202/8.6.2001). Ζτςι οι φοιτθτζσ/τριεσ
πειραματίηονται πριν τθν Π.Α. ςε εικονικό περιβάλλον, ϊςτε να είναι καλφτερα
προετοιμαςμζνοι/εσ για αυτιν.
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Ζτςι από το 2001/02 το Σμιμα κατζςτθςε – αναγνωρίηοντασ τθ ςθμαςία τουσ – τισ Μικροδιδαςκαλίεσ και τθν Πρακτική Άςκηςη ςε εκπαιδευτικά ιδρφματα υποχρεωτικζσ και για τισ δφο
κατευκφνςεισ ςπουδϊν (Α. Γλωςςολογία και Διδακτική & Β. Λογοτεχνία και Πολιτιςμόσ) του Βϋ
κφκλου ςπουδϊν (βλ. π.χ. http://www.del.auth.gr/lessons/2014-2015.pdf, ςτο ίδιο αρχείο
βρίςκεται και θ Αναλυτικι Περιγραφι των δφο Μακθμάτων).
Η Π.Α. βρίςκεται ςφμφωνα με τον Οδθγό πουδϊν ςε ςυνζργεια
 με υποχρεωτικά μαθήματα Διδακτικήσ: Ειςαγωγι ςτθ Διδακτικι και Μεκοδολογία –
Αναλυτικά Προγράμματα – ΚΕΠΑΓ – Κατανόθςθ γραπτοφ λόγου – Μζκοδοι διδαςκαλίασ –
Κατανόθςθ προφορικοφ λόγου – Γραμματικι – Αυτονόμθςθ μακθτϊν – Σεχνολογίεσ
Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) ςτο μάκθμα τθσ Γερμανικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ,
Παιδαγωγικήσ: Ειςαγωγι ςτθν Παιδαγωγικι – Θζματα παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ –
Εκπαίδευςθ Εκπαιδευτικϊν,
 αλλά και μαθήματα επιλογήσ κακϊσ και ειδίκευςησ ςτην Κατεφθυνςη ΓλωςςολογίασΔιδακτικήσ, που ζχουν π.χ. τα εξισ κζματα: Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ ςτο μάκθμα τθσ
Γερμανικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ, Μεκοδολογία τθσ Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ, Ανάπτυξθ
δεξιοτιτων με τθ χριςθ των Νζων Σεχνολογιϊν, Εκπαιδευτικι Πολιτικι και Διαπολιτιςμικι
Εκπαίδευςθ, Αυτονόμθςθ μακθτϊν και ςτρατθγικζσ μάκθςθσ κ.ά. πολλά.
Από το ακαδημαϊκό ζτοσ 2015/16 θ Πρακτική Άςκηςη πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο του
υποχρεωτικοφ μακιματοσ κατεφκυνςθσ «ΑΚ 0210 Ανάλυςθ του μακιματοσ – Πρακτικι
Άςκθςθ ςε ςχολεία». Σο μάκθμα αυτό προςφζρεται ςε δφο παράλλθλα τμιματα (κι όχι πλζον
ςε τρία όπωσ από το 2001 ζωσ το 2015), κακϊσ ςυνταξιοδοτικθκαν δφο κακθγιτριεσ με
αντικείμενο τθ Διδακτικι και δεν αναπλθρϊκθκαν οι κζςεισ τουσ. Παρόλα αυτά το Πρόγραμμα
Πρακτικισ Άςκθςθσ των φοιτθτϊν/τριϊν του Σμιματοσ Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ
του Α.Π.Θ. ςυνεχίηεται, κακϊσ αποτελεί ιδιαίτερα ςθμαντικό κομμάτι των ςπουδϊν τουσ για
επιςτθμονικοφσ λόγουσ, αλλά και γιατί οι ίδιοι/εσ οι φοιτθτζσ/τριεσ, όπωσ καταδεικνφεται από
τα ςχόλιά τουσ κατά τθν αξιολόγθςθ του Προγράμματοσ Π.Α., το αντιλαμβάνονται και το
αναδεικνφουν ωσ παράγοντα κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθ μετζπειτα επιτυχθμζνθ
επαγγελματικι τουσ ςταδιοδρομία.
Παρά τθν ζλλειψθ προςωπικοφ, οι Μικροδιδαςκαλίεσ του 7ου εξαμινου εξακολουκοφν να
είναι υποχρεωτικζσ και ςτο Νζο Πρόγραμμα πουδϊν (από το 2015/16) για όλουσ/εσ τουσ/τισ
φοιτθτζσ/τριεσ, κακϊσ ςτο αντίςτοιχο μάκθμα ΔΙΔ ΙΙΙ *703+ μζςω τθσ ανάλυςθσ μακθμάτων ςε
βίντεο όπωσ και των Μικροδιδαςκαλιϊν που προετοιμάηουν και διεξάγουν οι ίδιοι/εσ οι
φοιτθτζσ/τριεσ, επιτυγχάνεται θ ςφνδεςθ τθσ κεωρίασ με τθν πράξθ, και οι φοιτθτζσ/τριεσ
μακαίνουν να αιτιολογοφν με επιχειριματα που βαςίηονται ςτθ κεωρία κάκε διδακτικι
δραςτθριότθτα. Με αυτιν τθν εικονικι μορφι Πρακτικισ Άςκθςθσ εμπεδϊνουν τθ κεωρία και
αποκτοφν επίγνωςθ των καλϊν, αλλά και των προσ αποφυγι πρακτικϊν.
3. Πιςτοποιητικό Παιδαγωγικήσ και Διδακτικήσ Επάρκειασ
Με τον τρόπο αυτόν το πλοφςιο πρόγραμμα μακθμάτων Διδακτικισ και Παιδαγωγικισ του
Σμιματοσ δίνει επίςθμα από το 2001 (αλλά και πολφ νωρίτερα) τθ δυνατότθτα ςτουσ φοιτθτζσ
και ςτισ φοιτιτριζσ του να αποκτιςουν όλα τα εφόδια που απαιτοφνται από το Πιςτοποιητικό
Παιδαγωγικήσ και Διδακτικήσ Επάρκειασ.
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4. Μικροδιδαςκαλίεσ
Οι Μικροδιδαςκαλίεσ που αποτελοφν προςομοίωςθ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ, διδάςκονταν
αρχικά, ςτο υποχρεωτικό μάκθμα Διδακτικι IV τζςςερισ (4), κατόπιν ζξι (6), και από το
2015/16 διδάςκονται οκτώ (8) ώρεσ εβδομαδιαίωσ, ςε τρία παράλλθλα τμιματα, ςτα πλαίςια
του μακιματοσ «ΔΙΔ 703 Διδακτικι IΙΙ: Παρακολοφκθςθ και προγραμματιςμόσ του μακιματοσ
τθσ Γερμανικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ – Μικροδιδαςκαλίεσ» που πιςτϊνεται με 18 ECTS.
Προχπόθεςη για τθν παρακολοφκθςι του είναι θ εξαςφάλιςθ προβιβάςιμου βακμοφ ςε όλα
τα μακιματα Διδακτικισ κακϊσ και ςτα τζςςερα μακιματα Γερμανικισ Γλϊςςασ του Α’
Κφκλου πουδϊν.
Κφριοσ ςτόχοσ του μακιματοσ «ΔΙΔ 703 Διδακτικι IΙΙ: Παρακολοφκθςθ και προγραμματιςμόσ
του μακιματοσ τθσ Γερμανικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ – Μικροδιδαςκαλίεσ» είναι θ πρακτικι
εφαρμογι των αποκτθκζντων γνϊςεων με τθ μορφι Μικροδιδαςκαλιϊν (ΜΔ). το μάκθμα
αυτό (βλ. και αναλυτικι περιγραφι του μακιματοσ ςτον οδθγό ςπουδϊν) οι φοιτθτζσ/τριεσ
εμβακφνουν ςε κζματα που αφοροφν ςε μεκόδουσ και τεχνικζσ διδαςκαλίασ και εκμάκθςθσ
τθσ ξζνθσ γλϊςςασ, όπωσ π.χ. θ αυτονόμθςθ των μακθτϊν, θ διδαςκαλία τθσ γραμματικισ
μζςω τθσ ανακάλυψθσ, θ βιωματικι μάκθςθ, τα ςχζδια εργαςίασ (projects), θ ςυνεργατικι
μάκθςθ, θ διδαςκαλία τθσ Γερμανικισ ςε διάφορεσ θλικιακζσ ομάδεσ κ.ά. το δεφτερο μζροσ
του ςεμιναρίου οι φοιτθτζσ/τριεσ, με τθν προεργαςία που ζχει γίνει, είναι ςε κζςθ να
ςχεδιάςουν οι ίδιοι/εσ ζνα μάκθμα και να το διδάξουν ςε μορφι Μικροδιδαςκαλίασ κακϊσ
επίςθσ και να αναςτοχαςτοφν ςχετικά με τθ διδαςκαλία, ϊςτε να είναι καλφτερα
προετοιμαςμζνοι για τθ διδακτικι πράξθ. Ο ςτόχοσ αυτόσ επιτυγχάνεται λόγω τθσ μεγάλθσ
βαρφτθτασ που δίνεται ςτθ βιωματική μάθηςη μζςω του αναςτοχαςμοφ και τθσ
ανατροφοδότηςησ, ςυνδζοντασ τθ κεωρία με τθν πράξθ και κυρίωσ με τισ εμπειρίεσ που
αποκομίηουν οι φοιτθτζσ/τριζσ από τισ Μικροδιδαςκαλίεσ.
5. Πρακτική Άςκηςη
H Πρακτικι Άςκθςθ πραγματοποιείται από το 2015/16 ςτο πλαίςιο του υποχρεωτικοφ
μαθήματοσ κατεφθυνςησ «ΑΚ 0210 Ανάλυςθ του μακιματοσ – Πρακτικι Άςκθςθ ςε ςχολεία»
του 8ου εξαμινου. Σο μάκθμα αυτό προςφζρεται ςε δφο παράλλθλα τμιματα (κι όχι ςε τρία
όπωσ από το 2001 ζωσ το 2015 ςτο υποχρεωτικό μάκθμα Διδακτικι V), και πιςτϊνεται, όπωσ
και τα προθγοφμενα ζτθ, με 12 ECTS.
Προχπόθεςη για τθ ςυμμετοχι ςτθν Πρακτικι Άςκθςθ είναι θ εξαςφάλιςθ προβιβάςιμου
βακμοφ, πζρα από τα προαναφερκζντα μακιματα για τισ ΜΔ, και ςτο μάκθμα «ΔΙΔ 703
Διδακτικι IΙΙ: Παρακολοφκθςθ και προγραμματιςμόσ του μακιματοσ τθσ Γερμανικισ ωσ ξζνθσ
γλϊςςασ – Μικροδιδαςκαλίεσ». Ενϊ όςο θ Π.Α. ιταν υποχρεωτικι ο αρικμόσ των αςκοφμενων
ανιλκε ςε ζωσ και 148 φοιτθτζσ/τριεσ, από το 2015/16 που είναι πλζον προαιρετικι,
διατίκενται κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ ζωσ 72 κζςεισ Π.Α. ςε εκπαιδευτικά ιδρφματα. Οι
ενδιαφερόμενοι/εσ φοιτθτζσ/τριεσ, αφοφ υποβάλουν αίτθςθ, επιλζγονται ςφμφωνα με τα
κριτιρια για τθν κατανομι κζςεων Π.Α. που ζχουν κακοριςτεί από τθ υνζλευςθ του Σμιματοσ
με αρ. πρωτ. 364/17.9.2015.
Κφριοσ ςτόχοσ του μακιματοσ «ΑΚ 0210 Ανάλυςθ του μακιματοσ – Πρακτικι Άςκθςθ ςε
ςχολεία» είναι θ εφαρμογι των αποκτθκζντων κεωρθτικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων των
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φοιτθτϊν/τριϊν ςτθν πράξθ. Πζρα από τθν προετοιμαςία τουσ για τθν Π.Α. ςτο 7ο εξάμθνο ςτο
μάκθμα «ΔΙΔ 703 Διδακτικι ΙΙΙ: Παρακολοφκθςθ και προγραμματιςμόσ του μακιματοσ τθσ
Γερμανικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ – Μικροδιδαςκαλίεσ», οι φοιτθτζσ/τριεσ προετοιμάηονται και
ςτο πρϊτο μζροσ του μακιματοσ «ΑΚ 0210 Ανάλυςθ του μακιματοσ – Πρακτικι Άςκθςθ ςε
ςχολεία», ςε εντατικό ςεμινάριο προετοιμαςίασ τουσ, ϊςτε ςτο δεφτερο μζροσ να
πραγματοποιιςουν τθν Πρακτικι τουσ Άςκθςθ ςε εκπαιδευτικά ιδρφματα (βλ. και αναλυτικι
περιγραφι του μακιματοσ ςτον οδθγό ςπουδϊν).
Η βιωματική μάθηςη αποτελεί ςτόχο και τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ των φοιτθτϊν/τριϊν ςτο 8ο
εξάμθνο μζςω τθσ παρατιρθςθσ μακθμάτων βάςει ειδικά διαμορφωμζνων πρωτοκόλλων ςε
ςχολικζσ τάξεισ και τθσ ευκαιρίασ που τουσ δίνεται να διδάξουν οι ίδιοι/εσ ςε πραγματικό
περιβάλλον με πραγματικοφσ μακθτζσ διαφόρων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων. Κι εδϊ ο
αναςτοχαςμόσ είναι ζνα ςθμαντικό απαιτοφμενο, το οποίο ελζγχεται ςτισ εκτενζςτατεσ
εργαςίεσ που παραδίδουν οι αςκοφμενοι/εσ ςτο τζλοσ του εξαμινου.
6. Διάρκεια και δομή τησ Π.Α.
Η Πρακτικι Άςκθςθ πραγματοποιείται μετά το εντατικό ςεμινάριο που διεξάγεται ςτθν αρχι
του 8ου εξαμινου και διαρκεί δφο (2) μήνεσ, ςυνικωσ από τθν 1θ Μαρτίου ζωσ τισ αρχζσ
Μαΐου (οι ακριβείσ θμερομθνίεσ εξαρτϊνται και από τισ διακοπζσ του Πάςχα).
Σο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος
 φροντίηει για επάρκεια κζςεων ςε εκπαιδευτικά ιδρφματα. Με τον τρόπο αυτό δίνεται ςε
κάκε φοιτθτι/τρια θ ευκαιρία να αςκθκεί ςε δφο διαφορετικά εκπαιδευτικά ιδρφματα,
π.χ. ζνα μινα ςε δθμόςιο φορζα Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και ζνα
μινα ςε ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα όπου διδάςκεται θ Γερμανικι ωσ ξζνθ γλϊςςα, ι ςε
δφο δθμόςια ςχολεία: ζνα μινα ςε Δθμοτικό και ζνα μινα ςε Γυμνάςιο ι Λφκειο,
 προςπακεί κάκε χρόνο να αςκθκοφν όλοι/εσ οι φοιτθτζσ/τριεσ ςε τμιματα με δφο
διαφορετικζσ ομάδεσ-ςτόχο, π.χ. ζνα τμιμα με παιδιά και ζνα ενθλίκων. Με τον τρόπο
αυτό δίνεται θ ευκαιρία ςτουσ/ςτισ αςκοφμενουσ/εσ να γνωρίςουν τθ διδακτικι πράξθ ςτισ
διαφορετικζσ εκφάνςεισ τθσ και να είναι καλφτερα κωρακιςμζνοι για τθν ενδεχόμενθ
μελλοντικι τουσ επαγγελματικι λειτουργία.
7. Υπεφθυνεσ για τισ Μικροδιδαςκαλίεσ και την Πρακτική Άςκηςη
Τπεφκυνεσ για τθν προετοιμαςία για τισ Μικροδιδαςκαλίεσ και τθ διεξαγωγι
Μικροδιδαςκαλιϊν (ςτο 7ο εξ.) είναι κάκε χρόνο τρία (3) και για και τθν Πρακτικι Άςκθςθ (ςτο
8ο εξ.) δφο (2) από τα παρακάτω μζλη του Τμήματοσ με αντικείμενο τη Διδακτική που
ορίηονται πριν τθν ζναρξθ κάκε ακαδθμαϊκισ χρονιάσ.


Αικατερίνθ Βρζττα-Πανίδου (μζχρι το 2011)



Ανδρομάχθ απιρίδου (μζχρι το 2014)



Ευαγγελία Καραγιαννίδου (από το 1998)



Χάρισ-Όλγα Παπαδοποφλου (από το 2002)



Ρενάτε Μ. ιδθροποφλου (από το 2009)



Διμθτρα Σςοκακτςίδου (από το 2011)
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8. Μαθήματα Μικροδιδαςκαλιών και Πρακτικήσ Άςκηςησ ςτο Β’ Κφκλο Σπουδών
2001-2015:
Προχποθζςεισ
ςυμμετοχήσ
Δήλωςη
ςυμμετοχήσ
Διδακτικζσ
Μονάδεσ/ECTS
Παρουςίεσ

από το 2015/16:
Προχποθζςεισ
ςυμμετοχήσ

ΔΙΔ 707: Διδακτική IV (με ΜΔ)
(υποχρεωτικό κορμοφ)
Κατοχφρωςθ βακμοφ ςτα 4
μακιματα Γερμανικισ Γλϊςςασ
και ςτα 3 μακιματα Διδακτικισ I, II
και ΙΙΙ του Α’ Κφκλου πουδϊν
Εγγραφι ςτθν αρχι του εξαμινου
ςε ζνα από τα τρία παράλλθλα
τμιματα τθσ Διδακτικισ IV

ΔΙΔ 807: Διδακτική V (με Π.Α.)
(υποχρεωτικό κορμοφ)

6 Δ.Μ. (12 ECTS)

6 Δ.Μ. (12 ECTS)

υποχρεωτικζσ

υποχρεωτικζσ

ΔΙΔ 703: Διδακτική IΙΙ (με ΜΔ)
(υποχρεωτικό κορμοφ)
Κατοχφρωςθ βακμοφ ςτα 4
μακιματα Γερμανικισ Γλϊςςασ
και ςτα 2 μακιματα Διδακτικισ I
και II του Α’ Κφκλου πουδϊν

ΑΚ 0210 (με Π.Α.)
(υποχρεωτικό Κατεφκυνςθσ)

Δήλωςη
ςυμμετοχήσ

Εγγραφι ςτθν αρχι του εξαμινου
(ςε ζνα από τα τρία παράλλθλα
τμιματα τθσ Διδακτικισ IΙΙ)

ώρεσ/εβδ. – ECTS
Παρουςία

8 ϊρεσ/εβδομαδιαίωσ – 18 ECTS
υποχρεωτικι

Κατοχφρωςθ βακμοφ ςτο
μάκθμα τθσ Διδακτικισ ΙV
Εγγραφι ςτθν αρχι του
εξαμινου (τρία παράλλθλα
τμιματα)

Κατοχφρωςθ βακμοφ ςτο
μάκθμα τθσ Διδακτικισ ΙΙΙ
Αίτθςθ πριν τθν ζναρξθ του
εξαμινου και ςυμμετοχι μετά
από επιλογι (εγγραφι ςε ζνα
από τα 2 παράλλθλα τμιματα)
6 ϊρεσ/εβδομαδ. – 12 ECTS
υποχρεωτικι

Στόχοι/Περιεχόμενα:
Παρακολοφθηςη και προγραμματιςμόσ του μαθήματοσ τησ Γερμανικήσ ωσ
ξζνησ γλώςςασ – Μικροδιδαςκαλίεσ
 ςυςτθματικι μελζτθ και εναςχόλθςθ με τθν απαραίτθτθ βιβλιογραφία (ςε
2001-2015:
ομάδεσ) για κάκε ςεμινάριο ςε μορφι κατ’ οίκον εργαςιϊν και
Διδακτική IV
παρουςίαςθ ενόσ κζματοσ ςτο μάκθμα
*ΔΙΔ 707+
 ςφνδεςθ κεωρίασ και πράξθσ
ι
 εξάςκθςθ ςτο ςχεδιαςμό μακθμάτων, επί τόπου ςτα ςεμινάρια αλλά και
από το
ωσ κατ’ οίκον εργαςίεσ
2015/16:
 προετοιμαςία για τισ Μικροδιδαςκαλίεσ
Διδακτική IΙΙ  ςχεδιαςμόσ μακθμάτων και δθμιουργία κατάλλθλων αςκιςεων
*ΔΙΔ 703+
 διεξαγωγι διδακτικϊν ενοτιτων τθσ Γερμανικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ ςε
μορφι Μικροδιδαςκαλίασ ςτο πανεπιςτθμιακό εργαςτθριακό περιβάλλον
 ςυγγραφι τελικισ γραπτισ εργαςίασ (ζκκεςθσ πεπραγμζνων και
αναςτοχαςτικϊν διεργαςιϊν)
2002-2015:
Ανάλυςη του μαθήματοσ – Πρακτική Άςκηςη
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Διδακτική V
*ΔΙΔ 807+
ι
από το
2015/16:
ΑΚ 0210

Εντατικό ςεμινάριο:
 προετοιμαςία ςτο Πανεπιςτιμιο για τθν Πρακτικι Άςκθςθ
Πρακτική Άςκηςη:
 παρακολοφκθςθ μακθμάτων βάςει ειδικά διαμορφωμζνων πρωτοκόλλων
παρατιρθςθσ
 ςχεδιαςμόσ διδακτικϊν ενοτιτων
 διεξαγωγι μακθμάτων τθσ Γερμανικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ ςε ςχολικζσ
τάξεισ
 εφαρμογι τθσ κεωρίασ ςτθν πράξθ
Τελική γραπτή εργαςία:
 ςυγγραφι ζκκεςθσ πεπραγμζνων ςχετικά με τα πανεπιςτθμιακά ςεμινάρια
και τα μακιματα ςτα εκπαιδευτικά ιδρφματα, ςυμπεριλαμβανομζνων και
των αναςτοχαςτικϊν διεργαςιϊν των φοιτθτϊν/τριϊν κακ’ όλθ τθ διάρκεια
του Προγράμματοσ Π.Α.

9. Υποχρεώςεισ και δικαιώματα των φοιτητών/φοιτητριών
Οι φοιτθτζσ/τριεσ ζχουν τισ ακόλουκεσ υποχρεώςεισ:
1. Σθ διλωςθ ςυμμετοχισ/αίτθςι τουσ ςε ζνα από τα παράλλθλα τμιματα Διδακτικισ για
τισ Μικροδιδαςκαλίεσ (ΜΔ) και τθν Πρακτικι Άςκθςθ (Π.Α.).
2. Σθν παρακολοφκθςθ των προκαταρτικϊν κεωρθτικϊν μακθμάτων για τισ ΜΔ και τθν
Π.Α. ςτον εργαςτθριακό χϊρο του πανεπιςτθμίου.
3. Σθν απόλυτθ τιρθςθ των ωραρίων του εκάςτοτε εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ όπου
αςκοφνται.
4. Σθν τιρθςθ κανόνων που διζπουν το περιβάλλον του εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ.
5. Σθν ενθμζρωςθ των υπεφκυνων κακθγθτριϊν/λεκτόρων του Σμιματοσ και του επόπτθ
κακθγθτι/τθσ επόπτριασ κακθγιτριασ για τισ θμερομθνίεσ ζναρξθσ και λιξθσ τθσ
παρουςίασ τουσ ςτο εκπαιδευτικό ίδρυμα (φορζα Π.Α.).
6. Σθν ενθμζρωςθ, για τυχόν προβλιματα που κα προκφψουν, των υπεφκυνων
κακθγθτριϊν/λεκτόρων του Σμιματοσ για τθν Πρακτικι Άςκθςθ.
7. Σθν καλι ςυνεργαςία με τουσ επόπτεσ κακθγθτζσ/τισ επόπτριεσ κακθγιτριεσ.
8. Σθ ςφνταξθ ζκκεςθσ εμπειριϊν και αυτοαξιολόγθςθσ κακϊσ και αναςτοχαςτικϊν
διεργαςιϊν ςτο τζλοσ τθσ Π.Α. με βάςθ τισ οδθγίεσ που κα τουσ ζχουν δοκεί.
Οι φοιτθτζσ/τριεσ ζχουν τα ακόλουκα δικαιώματα:
1. Σθν εξαςφάλιςθ μιασ κζςθσ Π.Α. ςε ςυνεργαςία με 1 ι 2 ςυμφοιτθτζσ/τριεσ.
2. Σθν Πρακτικι τουσ Άςκθςθ ςτουσ ςυνεργαηόμενουσ εκπαιδευτικοφσ φορείσ, υπό τθν
προχπόκεςθ ότι δεν παρακωλφεται θ ομαλι λειτουργία των εκάςτοτε προγραμμάτων
τθσ διδαςκαλίασ τθσ Γερμανικισ.
3. Σθν αρωγι τθσ υπεφκυνθσ κακθγιτριασ/λζκτοροσ του Σμιματοσ για τθν Π.Α. για κάκε
πρόβλθμα και εμπόδιο που τυχόν κα προκφψει κατά τθ διάρκεια τθσ Πρακτικισ
Άςκθςθσ.
4. Σθν ενεργι ςυμμετοχι τουσ ςτθν αξιολόγθςθ του Προγράμματοσ Πρακτικισ Άςκθςθσ
που ζχει ωσ ςτόχο τθ ςυνεχι βελτίωςι του.

