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Θεσσαλονίκη, 15/01/2013 
 

Προς  
τους/τις Διευθυντές/τριες των Σχολείων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Θεσσαλονίκης  
και τους/τις Καθηγητές/τριες κλάδου ΠΕ 07 
 

 
Θέμα:  «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 

των φοιτητών/τριών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας του 
Α.Π.Θ.» 

 
Αγαπητέ κύριε Διευθυντά/Αγαπητή κυρία Διευθύντρια, 
Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι ΠΕ 07, 
 
Σύμφωνα με τα έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας (για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 
αρ. πρωτ.: Φ 27/922/151843/Γ1 από τις 03-12-2012, για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 
αρ. πρωτ.: 157422/Γ2 από τις 12-12-2012), τα οποία σας έχουν αποσταλεί, οι 
φοιτητές/τριες του 8ου εξαμήνου του Τμήματός μας έχουν τη δυνατότητα να ασκηθούν 
σε δημόσια σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 
και Δυτικής Θεσσαλονίκης κατά το σχολικό έτος 2012-2013. 
 
Φέτος πρόκειται να ασκηθούν 112 φοιτητές και φοιτήτριες σε ομάδες των 2-3 ατόμων. 
Λόγω αυτού του μεγάλου αριθμού των φοιτητών/τριών μας, θα θέλαμε να 
παρακαλέσουμε όλους τους/τις συναδέλφους ΠΕ 07 να δεχθούν ασκούμενους/ες σε μία 
από τις δύο ή και στις δύο περιόδους που αναγράφονται παρακάτω. Η συμμετοχή σας 
στο Πρόγραμμα σίγουρα θα αποτελέσει πολύτιμη βοήθεια στους φοιτητές/φοιτήτριές 
μας κι ελπίζουμε να είναι και για σας εποικοδομητική. 
 
Η Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 θα διεξαχθεί σε δύο περιόδους 
που καθορίστηκαν ως εξής:  Α' περίοδος:  25.02. - 22.03.2013 
 Β' περίοδος: 26.03. - 19.04.2013 
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Παρακαλούμε κάθε συνάδελφο που επιθυμεί να δεχθεί φοιτητές/φοιτήτριες στο 
μάθημά του/της να αποστείλει συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο, κατά προτίμηση 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση daf-praktikum@del.auth.gr (ή διαφορετικά στο φαξ του 
Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος: 2310 99 75 44). 
 
Θερμή παράκληση: Επειδή – εκτός από κάποια 3ωρα τμήματα του Λυκείου – το μάθημα 
της Γερμανικής γίνεται 2 ώρες την εβδομάδα, οι φοιτητές/τριες δεν προλαβαίνουν να 
κάνουν τις προαπαιτούμενες τουλάχιστον 10 ώρες παρακολούθησης στον ένα μήνα της 
Πρακτικής τους Άσκησης που προβλέπεται από το Πρόγραμμά μας. Για το λόγο αυτό 
πρέπει να παρακολουθήσουν 2-4 ώρες και σε ένα δεύτερο τμήμα σας. Σας παρα-
καλούμε πολύ λοιπόν, στο συνημμένο Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος να σημει-
ώσετε το κύριο τμήμα που θα κάνουν την Π.Α. τους, π.χ. Α1, και σε παρένθεση ένα 
δεύτερο τμήμα σας, ως συμπληρωματικό, π.χ. (Γ2). 
 
Προκειμένου να διευθετηθεί εγκαίρως η κατανομή των φοιτητών/φοιτητριών στα 
σχολεία για τη διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να 
μας αποστείλετε τα στοιχεία όσο γίνεται συντομότερα. 
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας στα εξής τηλέφωνα: 
• Ευαγγελία Καραγιαννίδου, επίκουρη καθηγήτρια: 2310 99 75 44 & -52 (γραφείο), 

2310 88 75 30 (οικία) 
• Γραμματεία Γραφείου Πρακτικής Άσκησης: τηλ. & φαξ: 2310 99 75 44, καθημερινά 

09.30 - 13.30. 
 
Για κάθε ενδεχόμενη συνεργασία σάς ευχαριστούμε εκ των προτέρων! 
 
Με εκτίμηση, 
η επιστημονικά υπεύθυνη του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης 

 
 
Ευαγγελία Καραγιαννίδου 
επίκ. καθηγήτρια 
 
 
 
 
 
Συνημμένο (1): 
• Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής 

Άσκησης του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. 
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