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Πρακτικι Άςκθςθ των φοιτθτών/τριών
του Σμιματοσ Γερμανικισ Γλώςςασ και Φιλολογίασ
ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ/ΟΔΗΓ Ι Ε ΓΙΑ ΣΗ ΔΟΜΗ ΣΗ Π.Α.
Δομι τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ (Π.Α.):
Η Πρακτικι Άςκθςθ (Π.Α.) των φοιτθτϊν/τριϊν του Τμιματοσ, διάρκειασ δφο μθνών,
πραγματοποιείται ςε δφο διαφορετικά εκπαιδευτικά ιδρφματα ςε δφο περιόδουσ των 4
εβδομάδων. Η Α’ περίοδοσ ξεκινάει ςυνικωσ αρχζσ Μαρτίου, ενϊ θ Β’ αρχίηει τον Απρίλιο και
τελειϊνει – λόγω των διακοπϊν του Πάςχα – ζωσ τα μζςα Μαΐου. Η Π.Α. διεξάγεται ςε δθμόςια
ςχολεία γενικισ παιδείασ Α’/βάκμιασ και Β’/βάκμιασ Εκπαίδευςθσ κακϊσ και ςε ιδιωτικά
εκπαιδευτικά ιδρφματα. Κάκε φοιτθτισ/τρια ςυμμετζχει και ςτισ 2 περιόδουσ και αςκείται – εφόςον
είναι οργανωτικά εφικτό – και ςτουσ 2 τφπουσ ιδρυμάτων.
Οι φοιτθτζσ/τριεσ ςε ομάδεσ των 3 ατόμων οφείλουν – ςφμφωνα με το Πρόγραμμα Π.Α. – ςε
κακζνα από τα δφο εκπαιδευτικά ιδρφματα να παρατθριςουν τουλάχιςτον 8 διδακτικζσ ώρεσ
μακιματοσ και να διδάξουν τουλάχιςτον 30 λεπτά ο κακζνασ/θ κακεμία. Πιο αναλυτικά:
Οι ελάχιςτεσ ώρεσ παρατιρθςθσ και διδαςκαλίασ που απαιτοφνται είναι 10 και ςυγκεκριμζνα μζςα
ςτο διάςτθμα των 4 εβδομάδων:
α) αςκοφμενοι/εσ παρατθροφν (ςτο κφριο ι και ςτο ςυμπλθρωματικό τμιμα) 6 ζωσ 7 διδακτικζσ
ϊρεσ μακιματοσ του επόπτθ/τθσ επόπτριασ κακθγθτι/τριασ τθσ Γερμανικισ ςτο εκπαιδευτικό
ίδρυμα,
β) κατόπιν κάκε φοιτθτισ/τρια – ςε ςυνεννόθςθ με τον/τθν επόπτθ/επόπτρια κακθγθτι/τρια –
διδάςκει 1 διδακτικι ενότθτα περίπου 30-45 λεπτϊν, δθλ. απαιτοφνται άλλεσ 2 ζωσ 3 ϊρεσ
μακιματοσ για να διδάξει όλθ θ ομάδα φοιτθτϊν/τριϊν, και τζλοσ
γ) μετά τθ διδαςκαλία τουσ οι φοιτθτζσ/τριεσ παρακολουκοφν 1 ζωσ 2 διδακτικζσ ϊρεσ ςτθν τάξθ
όπου δίδαξαν
Πριν ι και μετά από κάκε παρατιρθςθ και διδαςκαλία γίνεται ςυηιτθςθ με τον/τθν επόπτθ/τριά
τουσ.
Διευκρίνιςθ: Επειδι ςτθν περίοδο των 4 εβδομάδων που κα φιλοξενθκοφν οι αςκοφμενοι/εσ ςτο
Σχολείο ςασ, απαιτοφνται τουλάχιςτον 10 ϊρεσ παρατιρθςθσ/διδαςκαλίασ μακιματοσ τθσ
Γερμανικισ, όταν το μάκθμα γίνεται 2 ϊρεσ/εβδ., πρζπει να παρακολουκιςουν 2-4 ϊρεσ και ςε ζνα
δεφτερο τμιμα ςασ. Προχπόκεςθ λοιπόν ςτθν περίπτωςθ αυτι είναι ο/θ επόπτθσ/τρια
κακθγθτισ/τρια τθσ Γερμανικισ να διδάςκει ςε τουλάχιςτον δφο τμιματα του χολείου ςασ. Τότε
οι φοιτθτζσ/τριεσ παρατθροφν όςα το δυνατόν περιςςότερα μακιματα και διδάςκουν ςτο κφριο
τμιμα, και ςυμπλθρϊνουν τισ υπόλοιπεσ απαιτοφμενεσ ϊρεσ παρατιρθςθσ ςτο ςυμπλθρωματικό
τμιμα Γερμανικισ.
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Για το λόγο αυτό ςασ παρακαλοφμε, αν ενδιαφζρεςτε να πάρετε μζροσ ςτο Πρόγραμμα Π.Α. του
Τμιματοσ, να ςθμειϊςετε ςτο «Ζντυπο Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ» το κφριο τμιμα, ςτο οποίο
δζχεςτε αςκοφμενουσ/εσ, π.χ. Ε1 ι Α1, και ςε παρζνκεςθ ζνα δεφτερο τμιμα ςασ, ωσ ςυμπλθρωματικό, π.χ. (ΣΤ2) ι (Γ2).
Ενδεικτικά το χρονοδιάγραμμα Π.Α. κα μποροφςε να διαμορφωκεί περίπου ωσ εξισ:
Δράςεισ

παρατήρηςη

ε ποιο τμιμα Π.Α.;
(κφριο ι/και
ςυμπλθρωματικό)
κφριο

παρατήρηςη

κφριο &
ςυμπλθρωματικό

ατομική διδαςκαλία
καθενόσ/καθεμιάσ
φοιτ. & παρατήρηςη
από τουσ/τισ
άλλουσ/εσ 2 φ/φ
παρατήρηςη

κφριο

ςφνολο ωρών:

κφριο

Διδακτικζσ
ώρεσ

Σρόποσ παρατιρθςθσ/διδαςκαλίασ

1-2 ελεφκερθ, χωρίσ πρωτόκολλα
παρατιρθςθσ
6-7 με πρωτόκολλα παρατιρθςθσ:
Για κάθε μάθημα:
 globale Unterrichtsbeobachtung
 Lehrskizze
Για κάθε τάξη:
 1x Beobachtung der Interaktion
 1x Lehrersprache/Schülersprache/Korrektur
Σε κάθε μάθημα, όπου είναι
απαραίτητο:
 Beobachtungsbogen zu HV/LV
 Beobachtungsbogen zu GR
τουλάχ. 90’  3 Χ 30’ ϊρα ατομικι διδαςκαλία
κακενόσ/κακεμιάσ αςκοφμ.
 παρατιρθςθ από τουσ/τισ
άλλουσ/εσ 2 φ/φ με πρωτόκολλα
παρατιρθςθσ (όπωσ παραπάνω)
1-2 με πρωτόκολλα παρατιρθςθσ (όπωσ
παραπάνω)
τουλάχ. 10

Σρόποσ Παρατιρθςθσ & τόχοι:
Κατά τθ διάρκεια τθσ παρατιρθςθσ των μακθμάτων (είτε διεξάγονται από τον/τθν επόπτθ/τρια
κακθγθτι/τρια είτε από τουσ/τισ ςυμφοιτθτζσ/τριζσ τουσ) οι αςκοφμενοι/εσ κρατοφν ςθμειϊςεισ –
με βάςθ προκακοριςμζνα πρωτόκολλα παρατιρθςθσ – όςον αφορά το περιεχόμενο, τισ φάςεισ,
τουσ ςτόχουσ, τα εποπτικά μζςα του μακιματοσ, τθ διάδραςθ, τθ διόρκωςθ κ.λπ., προκειμζνου να
ακολουκιςει εποικοδομθτικι ςυηιτθςθ μεταξφ τουσ κακϊσ και με τον/τθν επόπτθ/τριά τουσ, αλλά
και για να προβοφν ςε αναςτοχαςμό ςχετικά με τθ διαδικαςία τθσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ.
Οι φοιτθτζσ/τριεσ αποκομίηουν ςθμαντικζσ γνϊςεισ αφενόσ από τθν παρατιρθςθ και τθ διεξαγωγι
διδαςκαλίασ ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ και αφετζρου από τθ μετζπειτα ςυηιτθςθ. Μζςω των
ςυηθτιςεων επιτυγχάνεται θ ςφνδεςθ κεωρίασ-πράξθσ και αναλφονται ο ςχεδιαςμόσ και θ
πραγματοποίθςθ των μακθμάτων με τισ ενδεχόμενεσ αλλαγζσ και προςαρμογζσ που γίνονται επί
τόπου. Επίςθσ, ζχουν τθν ευκαιρία να κατανοιςουν τθ ςχζςθ και τθν αλλθλεπίδραςθ
εκπαιδευτικοφ – εκπαιδευομζνων – εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ – γνωςτικοφ αντικειμζνου. Όλα
τα παραπάνω κατατίκενται από τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ γραπτά ςτο τζλοσ του εξαμινου ςε ομαδικι
ζκκεςθ πεπραγμζνων.
Πρώτθ Επαφι – Τποχρεώςεισ των Αςκουμζνων:
Μετά τθν κατανομι των κζςεων και τθν ενθμζρωςθ των ςυνεργαηόμενων φορζων, είναι ευκφνθ
των φοιτθτών/τριών να ζρκουν ςε τθλεφωνικι επικοινωνία με τον/τθν κακθγθτι/τρια τθσ
Γερμανικισ που τουσ εποπτεφει ςτο εκπαιδευτικό ίδρυμα, για να οριςτεί θ πρϊτθ ςυνάντθςθ.
2

τθν 1θ ςυνάντθςθ ο/θ επόπτθσ/τρια κακθγθτισ/τρια ενθμερώνει τουσ/τισ αςκοφμενουσ/εσ για τθν
ςφνκεςθ των τάξεων, το επίπεδο των μακθτϊν/τριϊν, τισ ιδθ υπάρχουςεσ γνϊςεισ και δεξιότθτζσ
τουσ, το εκπαιδευτικό υλικό, τουσ ςτόχουσ κ.λπ. Επίςθσ ςυντάςςεται ζνα πρώτο χρονοδιάγραμμα
ςχετικά με τισ θμζρεσ που κα γίνει παρατιρθςθ μακθμάτων και διδαςκαλία από τουσ φοιτθτζσ/τριεσ και τουσ δίδονται γενικζσ πλθροφορίεσ για τα περιεχόμενα των επόμενων μακθμάτων.
Παρακαλοφμε λάβετε υπόψθ ότι λόγω ζλλειψθσ πείρασ οι αςκοφμενοι/εσ χρειάηονται πολφ χρόνο
για τθν προετοιμαςία των μακθμάτων που κα διδάξουν.
Σασ ενθμερϊνουμε ότι από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2013/14 ζχει αποφαςιςτεί ότι είναι απαραίτθτο οι
αςκοφμενοι/εσ, πριν τθ δικι τουσ διδαςκαλία, να δείξουν ςτον/ςτθν επόπτθ/τρια κακθγθτι/τρια
το ςχζδιο μακιματοσ που κα ζχουν ετοιμάςει για το προγραμματιςμζνο μάκθμά τουσ.1
Επίςθσ, οι φοιτθτζσ/τριεσ οφείλουν να ακολουκοφν με ςυνζπεια το πρόγραμμα του εκπαιδευτικοφ
ιδρφματοσ, όπου αςκοφνται, να είναι ςυνεπείσ ςτισ ϊρεσ που παρουςιάηονται ςτο ςχολείο (δεν
επιτρζπεται να αργοφν ι να απουςιάηουν από κάποιεσ ϊρεσ μακιματοσ).
Τποχρεώςεισ των Εποπτών:
α) Θερμι παράκλθςθ προσ κάκε επόπτθ/τρια κακθγθτι/τρια να μασ βοθκιςετε ςτθ ςωςτι
εκπαίδευςθ των αςκουμζνων, οι οποίοι είναι υποχρεωμζνοι, όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω, να
οργανϊςουν ςωςτά το μάκθμά τουσ και γι’ αυτό να ςασ παρουςιάηουν γραπτό ςχζδιο
μακιματοσ πριν τθ διδαςκαλία τουσ. Ο/Η επόπτθσ/τρια κακθγθτισ/τρια δεν ζχει υποχρζωςθ να
διορκϊςει το ςχζδιο μακιματόσ τουσ, απλά πρζπει να ακοφςει βιμα-βιμα πώσ ζχουν ςχεδιάςει
το μάκθμά τουσ και γιατί το ςχεδίαςαν ζτςι (δθλ. με ποιο ςτόχο ςε κάκε τουσ βιμα) και να τουσ
κάνει ενδεχομζνωσ προφορικά προτάςεισ βελτίωςθσ. Πάντωσ δεν αρκεί οι αςκοφμενοι/εσ να
ςυνεννοθκοφν μόνο προφορικά με τον/τθν επόπτθ/τρια κακθγθτι/τρια, ποια φλθ κα διδάξουν,
αλλά πρζπει να δείξουν το γραπτό ςχζδιο μακιματόσ τουσ, πάνω ςτο οποίο κα βαςιςτεί θ
προφορικι ςυηιτθςθ. Τζλοσ, ηθτιςτε τουσ, παρακαλοφμε, να δείτε και τισ αςκιςεισ που κα
ετοιμάςουν, για να κάνετε ενδεχομζνωσ κάποιεσ διορκϊςεισ.
β) Μετά το πζρασ τθσ Π.Α. είναι απαραίτθτθ θ αξιολόγθςθ κάκε αςκοφμενου/θσ από τον/τθν
επόπτθ/τρια κακθγθτι/τρια, και μάλιςτα πρζπει τα ζντυπα να ςυμπλθρωκοφν online ςε
ιςτοςελίδα του Γραφείου Π.Α. του Α.Π.Θ., για τθν οποία κα ςασ ενθμερϊςουμε πριν το τζλοσ τθσ
Π.Α. Προσ το παρόν ςασ δίνουμε ζνα δείγμα του online εγγράφου ςτο:
https://docs.google.com/forms/d/1Gr6Zhb0nq_DB2DSlY2XNRkD9CPU_uh8zx_yB77ON934/viewform
Βεβαιώςεισ Π.Α. για Αςκοφμενουσ:
Αφοφ ολοκλθρωκεί θ Π.Α., κάκε φοιτθτισ/τρια προςκομίηει τθ Βεβαίωςθ Σχολικισ Πρακτικισ
Άςκθςθσ ςυμπλθρωμζνθ με τισ θμζρεσ και ϊρεσ που παρακολοφκθςε μακιματα και δίδαξε ο/θ
ίδιοσ/α, θ οποία ελζγχεται από τον/τθν επόπτθ/τρια και κατόπιν υπογράφεται από το Διευκυντι/τθ
Διευκφντρια και από τον/τθν επόπτθ/τρια κακθγθτι/κακθγιτρια του εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ.
Βεβαιώςεισ υμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα Π.Α. για Επόπτεσ και χολεία:
Όταν ςυμπλθρϊςουν οι επόπτεσ/τριεσ κακθγθτζσ/τριεσ το παραπάνω online ζντυπο αξιολόγθςθσ
κάκε αςκοφμενου/θσ, αποςτζλλεται από το Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ του Τμιματοσ Γερμανικισ
Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του Α.Π.Θ. βεβαίωςθ ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα Π.Α. α) προσ τον/τθν
Διευκυντι/τρια του ιδρφματοσ και β) προσ τον/τθν επόπτθ/τρια κακθγθτι/τρια.
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Γι’ αυτό είναι καλό να οριςτοφν εγκαίρωσ οι θμερομθνίεσ που κα διδάξουν οι αςκοφμενοι/εσ, όπωσ και θ
φλθ που πρζπει να ςυμπεριλάβουν ςτο ςχζδιο μακιματόσ τουσ.
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