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Προσ
τουσ/τισ Διευθυντζσ/τριεσ των χολείων
Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςθσ
Θεςςαλονίκθσ
και τουσ/τισ Καθηγητζσ/τριεσ κλάδου ΠΕ 07
Θζμα: «Εκδήλωςη ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχή ςτο πρόγραμμα Πρακτικήσ Άςκηςησ
των φοιτητών/τριών του Τμήματοσ Γερμανικήσ Γλώςςασ & Φιλολογίασ του
Α.Π.Θ.»
Αγαπθτζ κφριε Διευκυντά / Αγαπθτι κυρία Διευκφντρια,
Αγαπθτοί και αγαπθτζσ ςυνάδελφοι ΠΕ 07,
φμφωνα με τα ζγγραφα του Τπουργείου Παιδείασ (για τθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ:
αρ. πρωτ.: Φ. 27/563/144928/Γ1 από τισ 12-9-2014, για τθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ:
αρ. πρωτ.: 147110/Γ2 από τισ 16-9-2014), τα οποία ςασ ζχουν αποςταλεί, οι φοιτθτζσ/
τριεσ του 8ου εξαμινου του Σμιματοσ Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του Α.Π.Θ.
ζχουν τθ δυνατότθτα να αςκθκοφν κατά το ςχολικό/ακαδθμαϊκό ζτοσ 2014/15 ςε
δθμόςια και ιδιωτικά ςχολεία τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Ανατολικισ και Δυτικισ Θες/νίκθσ. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ κα βρείτε ςτο ςυνθμμζνο
ζγγραφο «Πλθροφορίεσ για τθ δομι Π.Α. Γερμανικισ».
Φζτοσ πρόκειται να αςκθκοφν 157 φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ ςε ομάδεσ των 3 ατόμων. Η
Πρακτικι Άςκθςθ κα διεξαχκεί ςε δφο περιόδουσ που κακορίςτθκαν ωσ εξισ:
Α' περίοδοσ: 02.03. - 28.03.2015
Β' περίοδοσ: 30.03. - 09.05.2015
Λόγω του μεγάλου αρικμοφ των φοιτθτϊν/τριϊν μασ, κα κζλαμε να ςασ παρακαλζςουμε να δεχκείτε μία ι δφο (ακόμθ και τρεισ) ομάδεσ κατά τα παραπάνω διαςτιματα. Η ςυμμετοχι ςασ ςτο Πρόγραμμα κα αποτελζςει αναμφιςβιτθτα πολφτιμθ
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βοικεια για τουσ φοιτθτζσ/τισ φοιτιτριζσ μασ κι ελπίηουμε να είναι και για ςασ εποικοδομθτικι εμπειρία.
Απαραίτητη προχπόθεςη για τη ςυμμετοχή ςασ ςτο Πρόγραμμα Πρακτικήσ Άςκηςησ
είναι ο/η επόπτησ/τρια καθηγητήσ/τρια τθσ Γερμανικισ να διδάςκει ςε τουλάχιςτον
δφο τμήματα του Σχολείου ςασ, κακϊσ ςτθν περίοδο των 4 εβδομάδων που κα
φιλοξενθκοφν οι αςκοφμενοι/εσ ςτο χολείο ςασ, απαιτοφνται – όπωσ προβλζπεται από
το Πρόγραμμά μασ – τουλάχιςτον 10 ϊρεσ παρατιρθςθσ και διδαςκαλίασ μακιματοσ
τθσ Γερμανικισ. Επομζνωσ κα χρειαςτεί οι αςκοφμενοι/εσ να παρακολουκιςουν
ςυμπλθρωματικά 2-4 ϊρεσ και ςε ζνα δεφτερο τμιμα εκτόσ από το κφριο τμιμα, ςτο
οποίο κα παρατθριςουν τα μακιματα και κα διδάξουν.
Για το λόγο αυτό ςασ παρακαλοφμε πολφ να ςθμειϊςετε ςτο ςυνθμμζνο Ζντυπο
Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ το κφριο τμιμα, ςτο οποίο δζχεςτε αςκοφμενουσ/εσ, π.χ. Ε1
ι Α1, και ςε παρζνθεςη ζνα δεφτερο τμιμα ςασ, ωσ ςυμπληρωματικό, π.χ. (Σ2) ι (Γ2).
Αν τυχόν ζχετε μόνο ζνα τμιμα, λυποφμαςτε ειλικρινά που δεν κα μπορζςουμε να
ςυνεργαςτοφμε εφζτοσ και ευχόμαςτε να ζχουμε του χρόνου τθ δυνατότθτα αυτι!
Απαραίτητεσ ενζργειεσ για τη ςυμμετοχή ςασ ςτο Πρόγραμμα Πρακτικήσ Άςκηςησ:
1. Αγαπθτζ κφριε Διευκυντά/Αγαπθτι κυρία Διευκφντρια, από το 2013 ζχει γίνει
υποχρεωτική η εγγραφή όλων των ςυμμετεχόντων ςε Προγράμματα Π.Α. ςτο
ςφςτημα ΑΤΛΑΣ του Εκνικοφ Δικτφου Ζρευνασ και Σεχνολογίασ (βάςει του με Α.Π.
16206/26.07.2013 εγγράφου τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ του Επιχειρθςιακοφ
Προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ»).
Για το λόγο αυτό ςασ παρακαλοφμε θερμά – ςε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγγραφεί
ιδθ (λόγω τθσ ςυνεργαςίασ ςασ με άλλο πανεπιςτθμιακό τμιμα ι μαηί μασ πζρςι) –
να διαβάςετε το επιςυναπτόμενο ζγγραφο «Επιςτολι για ςφςτθμα ΑΣΛΑ» και να
εγγράψετε το χολείο ςασ ςτο ςφςτθμα ΑΣΛΑ, ςφμφωνα με τισ αναλυτικζσ οδθγίεσ
που δίδονται.
θμειϊνουμε ότι από το Γραφείο Π.Α. του Α.Π.Θ. μασ ενθμζρωςαν ρθτά πωσ δυςτυχϊσ δεν υπάρχει δυνατότθτα ςυνεργαςίασ μασ με Ιδρφματα/Φορείσ Π.Α. που δεν
είναι εγγεγραμμζνα ςτο ςφςτθμα ΑΣΛΑ. Η εγγραφι ςασ γίνεται μία φορά και ιςχφει
και για τα επόμενα χρόνια. Θα χαροφμε πολφ αν κάνετε αυτόν τον μικρό κόπο και
ςασ ευχαριςτοφμε από καρδιάσ για τθ ςυνεργαςία!
2. Αγαπθτοί και αγαπθτζσ ςυνάδελφοι τθσ Γερμανικισ που επικυμείτε να δεχκείτε
φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ ςτο μάκθμά ςασ, ςασ παρακαλοφμε θερμά:
α) να μασ αποςτείλετε ςυμπληρωμζνο το επιςυναπτόμενο «Ζντυπο Εκδιλωςθσ
Ενδιαφζροντοσ για Πρακτικι Άςκθςθ 2015.doc» ηλεκτρονικά ωσ ςυνημμζνο ςτη
διεφθυνςη daf-praktikum@del.auth.gr και
β) μαηί με το Διευκυντι/τθ Διευκφντρια του χολείου ςασ να ςυνδεκείτε με το
ςφςτθμα ΑΤΛΑΣ, όπου κα ζχει καταχωρθκεί το χολείο ςασ (βλ. παραπάνω,
ςθμείο 1), και να ειςάγετε τον αριθμό των θζςεων Π.Α. που προςφζρετε: Αν
ζχετε δθλϊςει μία ομάδα φοιτθτϊν/τριϊν για Π.Α. ςτο «Ζντυπο Εκδιλωςθσ
Ενδιαφζροντοσ για Πρακτικι Άςκθςθ 2015.doc», τότε παρακαλοφμε να
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προςφζρετε 3 κζςεισ Π.Α., ενϊ αν ζχετε δθλϊςει δφο ι τρεισ ομάδεσ φοιτθτϊν/τριϊν, τότε παρακαλοφμε να καταχωριςετε αντίςτοιχα 6 ι 9 κζςεισ Π.Α. τθ
"χρονικι περίοδο" δεν είναι απαραίτθτο να γράψετε ακριβείσ θμερομθνίεσ, το
αφινετε καλφτερα χωρίσ χρονικό περιοριςμό, διότι οι αςκοφμενοι οφτωσ ι
άλλωσ ζρχονται το διάςτθμα που δθλϊνετε ςτο Ζντυπο εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ.
Προκειμζνου να διευκετθκεί ζγκαιρα θ κατανομι των φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν ςτα
ςχολεία για τθ διεξαγωγι τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ, κα κζλαμε να ςασ παρακαλζςουμε να
προβείτε ςτισ παραπάνω ενζργειεσ το ςυντομότερο δυνατόν.
Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ ςτα εξισ τθλζφωνα:
 Ευαγγελία Καραγιαννίδου, επίκουρθ κακθγιτρια: 2310 99 75 44 & -52 (γραφείο),
2310 88 75 30 (οικία)
 Γραμματεία Γραφείου Πρακτικισ Άςκθςθσ του Σμιματοσ: τθλ. 2310 99 75 44,
κακθμερινά, ϊρα 10.00 - 12.00 π.μ.
Για τθν ενδεχόμενθ ςυνεργαςία μασ χαιρόμαςτε πολφ και ςάσ ευχαριςτοφμε εγκάρδια
εκ των προτζρων!
Με εκτίμθςθ,
θ επιςτθμονικά υπεφκυνθ του Προγράμματοσ Πρακτικισ Άςκθςθσ
Ευαγγελία Καραγιαννίδου
επίκ. κακθγιτρια

υνθμμζνα (5):
 Πλθροφορίεσ για τθ δομι Π.Α. Γερμανικισ
 Ζντυπο Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχι ςτο Πρόγραμμα Πρακτικισ
Άςκθςθσ του Σμιματοσ Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ Α.Π.Θ.
 Επιςτολι για το ςφςτθμα ΑΣΛΑ
 Ζγγραφο «Πϊσ καταχωροφν οι φορείσ κζςεισ Π.Α. ςτον ΑΣΛΑΝΣΑ»
 Ζγκριςθ Τ.ΠΑΙ.Θ. για διεξαγωγι Πρακτικισ Άςκθςθσ ςε ςχολεία Πρωτοβάκμιασ
κακϊσ και ςε ςχολεία Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Νομοφ Θεςςαλονίκθσ

