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Συμφωνßα συνεργασßαò

μεταξý του ΤμÞματοò ΓερμανικÞò Γλþσσαò και ΦÞολογßαò του ΑριστοτÝλειου
Πανεπιστημßου Θεσσαλονßκηò με το 2Ο Πρüτυπο ΓυμνÜσιο Θεσσαλονßκηò

Το ΤμÞμα ΓερμανικÞò Γλþσσαò και Φιλολογßαò του ΑριστοτÝλειου Πανεπιστημßου Θεσσαλονßκηò και
το 2ο Πρüτυπο ΓυμνÜσιο Θεσσαλονßκηò συμφωνοýν να συνεργαστοýν στουò τομεßò:

Α. τηò πρακτικÞò Üσκησηò των φοιτητþν/τριþν του ΤμÞματοò

Β. τηò επαγγελματικÞò ανÜπτυξηò των εκπαιδευτικþν

Γ. τηò εκπαιδευτικÞò Ýρευναò πεδßου στο επßπεδο του σχολεßου

Δ. τηò υποστÞριξηò των ομλων αριστεßαò δημιουργικüτηταò και καινοτομßαò που λειτουργοýν στο
σχολεßο

με τουò üρουò και τιò προýποθÝσειò που αναλυτικÜ εκτßθενται στο παρÜρτημα τηò παροýσαò
συμφωνßαò. ΜÝσα απü τη συνεργασßα αυτÞ, που θεμελιþνεται στιò αρχÝò του αμοιβαßου σεβασμοý, των
διακριτþν ρüλωη τηò υπευθυνüτηταò και τηò διαφÜνειαò, επιδιþκεται η αξιοποßηση üλων των
δημιουργικþν εκπαιδευτικþν και επι(πημονικþν δυνÜμεων τηò χþραò με απþτερο σκοπü τη διαρκÞ
βελτßωση τηò ποιüτηταò τηò ελληνικÞò εκπαßδευσηò.

Η παροýσα συμφωνßα τßθεται σε εÞαρμογÞ με Ξην ημερομηνßα υπογραφÞò τηò και απü τα δýο Ιδρýματα
και ανανεþνεται αυτüματα για κÜθε επüμενο Ýτοò. ΚÜθε ºδρυμα διατηρεß το δικαßωμα για μονομερÞ
διακοπÞ τηò συνεργασßαò οποτεδÞποτε, κατüπιν ÝγγραÞηò γνωστοποßησηò προò το Üλλο'Ιδρυμα, η οποßα
θα πρÝπει να Ýχει κατατεθεß Ýνα τουλÜχιοτον ακαδημαßκü/qιολικü Ýτοò πριν απü την επüμενη αυτüματη
ανανÝωση τηò σýμβασηò.

Η Πρüεδροò του ΤμÞματοò Α.Ε.l.

Αητhοι}α yidenmaier Anthoula Videnmaier
22.12.2020 ΙΙ:Ι4

αναπλ. καΘ. Ανθοýλα ΒηδενμÜιερ

Θεσσαλονßκη, 22 Δεκεμβρßου 2020

Ο Πρüεδροòτου ΕΠ.Ε,Σ. του Σχολεßου

αναπλ. καΘ. Σταýροò ΔημητριÜδηò (Α.Π.Θ.}
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Θεσσαλονßκη,



Κεßμενο συμφωνßαò συνεργασßαò

του ΤμÞματοò ΓερμανικÞò Γλþσσαò και Φιλολογßαò του ΑριστοτÝλειου Πανεπιστημßου
Θεσσαλονßκηò και του 2Ου Πρüτυπου Γυμνασßου Θεσσαλονßκηò

I. Υποlφεþσεò του σ7gολεßου και ο ρü}αò των υπηρετοýwων/ουσþν ειòπαιδευτικþν

Το σχολεßο αναλαμβÜνειτην υποχρÝωση να:

Α. ορßσει Ýναν/μßα εκπαιδευτικü ωò σýνδεσμο με το Α.Ε.l. σε θÝματα πρακτικÞò Üσκησηò.

Οι αρμοδιüτητεò και υποχρεþσειò του συνδÝσμου-εκπαιδευτικοý περιλαμβÜνουν:

Α1. την υποδοχÞ και ενημÝρωση των νÝων φοιτητþν/τριþν.

Α2. τη σýνταξη σε συνεργασßα με τον/την υπεýθυνο/η πρακτικÞò Üσκησηò απü την πλευρÜ του

Α.Ε.l. του ετÞσιου προγρÜμματοò τηò πρακτικÞò Üσκησηò, σòο οποßο θα περιγρÜφονται με

σαφÞνεια οι στüχοι και οι μορφÝò πρακτικÞò Üσκησηò (παρακολουθÞσειò μαθημÜτων στην τÜξη

και δειγματικÝò διδασκαλßεò, συμμετοχÞ σε σχολικÝò δραστηριüτητεò, σεμινÜρια
συμβουλευτικÞò, αυτοδýναμεò διδασκαλßεò κ.λπ.), τη διÜρκειÜ τηò, το χρονοδιÜγραμμα τηò

πρακτικÞò Üσκησηò, τον αριθμü και το πρüγραμμα των ασκοýμενων φοιτητþν/τριþν.

Α3. την ειτοπτεßα τηò πιστÞò εφαρμογÞò του προγρÜμματοò και την παρακολοýθησÞ του απü

του ò/τιò QοιτητÝò/Þτριεò.

Α4. τη διαμüρφωση κλßματοò συνεργασßαò και συναντßληψηò και τη στÞριξη του Ýργου των

φοιτητþν/τριþν.

Α5, τη δημιουργßα και την αξιοποßηση συσòÞματοò διασÞÜλισηò και διαρκοýò βελτßωσηò τηò

ποιüτηταò τηò παρεχüμενηò πρακτικÞò Üσκησηò.

Β. εξασφαλßσει τον απαιτοýμενο αριθμü Ýμπειρων εκπαιδευτικþν, οι οποßοι/εò θα εποπτεýσουν την

πρακτικÞ Üσκηση των φοιτητþν/τριþν, στηρßζονταò και ενθαρρýνοντÜò τουò/τεò, και θα την

αξιολογοýν και θα ενημερþνουν τον/την υπεýθυνο/η τηò πρακτικÞò Üσκησηò του ΤμÞματοò.

Γ. διαθÝσει Ýμπεφουò/εò προσοντοýχουò/εò εκπαιδευτικοýò για τη διδασκαλßα θεωρητικþγ ενοτÞτων

μαθημÜτων που σχετßζονται με την πρακτικÞ Üσκηση, εüüσον αυτü ζητηθεß απü το ΤμÞμα. Στην

περßπτωση αυτÞ καταβÜ}ιλεται αποζημßωση σε συμφωνßα με τον ΕΛΚΕ στουò/στιò διδÜ-

σκοντεò/ουσεò.

Δ. διαθÝσειτον απαραßτητο γιατην πρακτικÞ Üσκηση εξοπλισμü.

Ε. υποβÜλει συνοπτικÞ Ýκθεση στο τÝλοò του σχολικοý Ýτουò για την ποιüτητα τηò πρακτικÞò Üσκησηò.
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ΙI. Υποχρεþσειò τηò ΣχολÞdτου ΤμÞματοò και ο ρüλοò των διδασκüwων/ουσþν

Η ΣχολÞΠο ΤμÞμα αναλαμβÜνει την υποχρÝωση να:

Α. ορßσει Ýνα μÝλοò Δ.Ε.Π. Þ ιß,λλον/η διδÜσκοντα/ουσα ωò σýνδεσμο με τον/την υπεýθυνο/η

πρακτικÞò Üσκησηò του Π.Σ.

Οι αρμοδιüτητεò και υποχρεþσειò του συνδÝσμου-μÝλουò Δ.Ε.Π. περιλαμβÜνουν:

Α1. τη σýνταξη σε συνεργασßα με τον/την υπεýθυνο/η πρακτικÞò Üσκησηò απü την πλευρÜ του

Π.Σ. του ετÞσιου προγρÜμματοò τηò πρακτικÞò Üσκησηò, στο οποßο θα περιγρÜÞονται με
σαÞÞνεια οι στüχοι και οι μορφÝò πρακτικÞò Üσκησηò (παρακολουθÞσειò μαθημÜτων στην

τÜξη και δειγματικÝò διδασκαλßεò, συμμετοχÞ σε σχολικÝò δραστηριüτητεò, σεμινÜρια

συμβουλευτικÞò, αυτοδýναμεò διδασκαλßεò κ.λπ.), τη διÜρκειÜ τηò, το χρονοδιÜγραμμα τηò

πρακτικÞò Üσκησηò, τον αριθμü και το πρüγραμμα των ασκοýμενων φοιτητþν/τριþν.

Α2. την εποπτεßα τηò πιστÞò εφαρμογÞò του προγρÜμματοò και την παροχÞ εκπαιδευτικÞò

συνδρομÞò στο Ýργο των εκπαιδευτικþν του σχολεßου, στην οποßα περιλαμβÜνεται και η

διÜθεση συνεργατþν/τριþν του (π.χ. υποψÞφιων διδακτüρων, μεταπτυχιακþν Þοιτητþν/
τριþν κ.λπ.) προò υποβοÞθηση του Ýργου τηò πρακτικÞò Üσκησηò.

Α3. τη διαμüρφωση κλßματοò συνεργασßαò με τουò/τιò εκπαιδευτικοýò που στηρßφται στον

αμοιβαßο σεβασμü, την αναγνþριση των διακριτþν ρüλων και των διαÞορετικþν εκπαιδευ-
τικþν προτεραιοτÞτων.

Β. επιμορφþνει, εÞüσον το κρßνουν απαραßτητο οι εμπλεκüμενοι/εò και απü τιò δýο πλευρÝò, τουò/τιò

εκπαιδευτικοýò του Π.Σ. που συμμετÝχουν στο πρüγραμμα και να τουò παρÝχει οποιαδÞποτε

εκπαιδευτικÞ βοÞθεια ζητηθεß κατÜ τη συνεργασßα τουò.

Γ. συνεργÜζεται σε θÝματα εκπαιδευτικÞò Ýρευναò που αφοροýν την πρακτικÞ Üσκηση.

Δ. προετοιμÜζει κατÜλληλα τουò/τιò φοιτητÝò/τριεò και να τουò/τιò ενημερþνει για τιò συνθÞκεò και
τουò κανüνεò τηò σχολικÞò ζωÞò.

Ε. αιιταποκρßνεται με αμεσüτητα και να αντιμετωπßζει προβλÞματα που τυχüν προκýπτουν και

αφοροýν τη συνεργασßα των μερþν.
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Ζ. χορηγεß βεβαßωση συμμετοχÞò του/τηò εκπαιδευτικοý καιτου σχολεßου σòο πρüγραμμα.



Σε περßπτωση που προχωρÞσουν τα δýο μÝρη (Α.Ε.I. και Π.Σ.) σε προγρÜμματα επαγγελματικÞò
ανÜπτυξηò και Ýρευναò, θα πρÝπει να γßνει σýναψη πρüσθετηò συμφωνßαò συνεργασßαò, η οποßα θα
περιλαμβÜνει τα παρακÜτω bημεßα αντßστοιχα.

Σημεßα που πρÝπει να πεοιλαμ6Üνει η συμφωνßα συνεργασßαò Α.ΕJ.-Π,Σ. στον τουÝα τηò επαννελματικÞò
ανÜιττυ€ηò

Στη συμφωνßα συνεργασßαò Α.Ε.I.-Π.Σ. σε θÝματα επαγγελματικÞò ανÜτπυξηò των εκπαιδευτικþν
θα πρÝπει να προσδιορßζονται με σαφÞνεια:

Α. οι στüχοι, οι μορφÝò το περιεχüμενο, η διÜρκεια και ο τρüποò υλοποßησηò του κÜθε
προγρÜμματοò σε ετÞσια βÜση.

Β. ο αριθμüò των εκπαιδευτικþν ανÜ πρüγραμμα που θα συμμετÜq(ουν και οι διαδικασßεò
επιλογÞò τουò.

Γ. οι υποχρεþσειò καιο ρüλοòτων δýο πλευρþν,

Δ. ο τρüποò ελÝγχου τηò ποιüτηταò και τηò αποτελεσματικüτηταò του προγρÜμματοò.

Σημεßα που πρÝπει να πεοιλαμθÜνει η συυφωνßα συνεονασßαò Α,Ε,I.-Π.Σ. στον τουÝα τηò Ýοευναò

Στη συμφωνßα συνεργασßαò Α.Ε.l.-Π.Σ, για την πραγματοποßηση ερευνητικþν προγραμμÜτων θα
πρÝπει να προσδιορßζονται με σαφÞνεια:

Α. η σκοπιμüτητα τηò προτεινüμενηò πρÜξηò

Β. οι στüχοιτηò Ýρευναò

Γ. το περιεχüμενο τηò ερευνητικÞò πρüτασηò

Δ, οιεμπλεκüμενοιφορεßò

Ε. η μεθοδολογßα υλοποßησηò

ΣΤ. ταπαραδοτÝα

7. το χρονοδιÜγραμμα υλοποßησηò τηò Ýρευναò
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ΠαρÜρτημα

Σκοποß τηò συνεργασßαò εßνÜι:

1. Η αξιοποßηση τηò επαγγελματικÞò εμπειρßαò των εκπαιδευτικþν του σχολεßου στο πλαßσιο τηò

πρακτικÞò Üσκησηò των Þοιτητþν/τριþν του ΤμÞματοò/τηò ΣχολÞò.

2. Η ανÜπτυξη σε κλßμα αμοιβαßου σεβασμοý διαýλων επικοινωνßαò μεταξý τηò ακαδημαßκÞò και
τηò εκπαιδευτικÞò κοινüτηταò που θα διευκολýνουν την Ýρευνα καιτην αξιοποßηση των καλþν

εκπαιδευτικþν πρακτικþν και τη διÜχυση αυτþν στην εlπαιδευτικÞ κοινüτητα τηò χþραò.
3. Η αξιοποßηση του επι(πημονικοý δυναμικοý του σχολεßου με αυξημÝνα προσüντα στο πλαßσιο

τη ò πανεπι(πη μιακÞ ò διδασκαλßαò.
4. Η στÞριξη του εκπαιδευτικοý Ýργου του σχολεßου στουò τομεßò των παιδαγωγικþν και των

επιμÝρουò γνωστικþν αντικειμÝνων, ιδιαßτερα σε ü,τι αφορÜ την οργÜνωση και λειτουργßα των

ομßλων καθþò και των προγραμμÜτων επαγγελματικÞò ανÜπτυξηò των εκπαιδευτικþν στο

επßπεδο του σχολεßου.
5. Η υποστÞριξη τηò εφαρμοσμÝνηò εκπαιδευτικÞò Ýρευναò σε ζητÞματα που αφοροýν τη

λε ιτο υ ργßα και την αποτελεσματικüτητα τη ò σχολικ Þ ò μονÜδαò.
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