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Προς  

τους/τις Διευθυντές/τριες των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης  

και τους/τις Εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 07 

 

 

Θέμα:  «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των 

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

 

 

Αγαπητή κυρία Διευθύντρια, / Αγαπητέ κύριε Διευθυντά  

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι ΠΕ07, 

 

απευθυνόμαστε σε σας με την θερμή παράκληση να υποστηρίξετε την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος 

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, ειδικά φέτος 

που επιθυμούμε να προσφέρουμε ξανά στις φοιτήτριες και στους φοιτητές μας την δυνατότητα να 

κάνουν πρακτική άσκηση στα σχολεία μετά από δύο χρόνια πανδημίας, κατά τα οποία δεν ήταν εφικτή 

η δια ζώσης διεξαγωγή της. Η εμπειρία του μαθήματος της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας στην σχολική 

τάξη είναι πολύ σημαντική για την ολοκλήρωση της επιστημονικής κατάρτισής των φοιτητών/τριών 

μας. Για τον λόγο αυτό χρειαζόμαστε την βοήθεια και την στήριξή σας.  

 

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματός μας θα διεξαχθεί φέτος μόνο σε μία περίοδο, 

και συγκεκριμένα από τις 28.03. μέχρι τις 06.05.2022.  

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 88 

του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 Α΄) σχετικά με τη Διεξαγωγή έρευνας και πρακτική άσκηση στη σχολική 

μονάδα καθορίζεται ότι: Με απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊστάμενου της σχολικής μονάδας 

αποφασίζεται η πραγματοποίηση στη σχολική μονάδα πρακτικής άσκησης από προπτυχιακούς ή 

μεταπτυχιακούς φοιτητές Α.Ε.Ι. και δεν χορηγείται πλέον ειδική άδεια από τις αρμόδιες Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.  

 

Οι ασκούμενοι/ες φοιτητές/τριες μας θα τηρήσουν απαρέγκλιτα όλα τα ισχύοντα υγειονομικά 

πρωτόκολλα. Η πρακτική άσκηση θα διενεργηθεί από μικρές ομάδες αποτελούμενες από 3 

φοιτητές/τριες σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν αίτησης των 

σχολικών μονάδων. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο έγγραφο Πληροφορίες για 

τη δομή της Π.Α. Γερμανικής (χωρίς ΕΣΠΑ). 

 

Όπως περιγράφεται αναλυτικά στο έντυπο Πληροφορίες για τη δομή της Π.Α. Γερμανικής (χωρίς ΕΣΠΑ) 

στην περίοδο των 4 εβδομάδων που θα φιλοξενηθούν οι ασκούμενοι/ες στο σχολείο σας θα 
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παραβρεθούν σε αυτό τουλάχιστον 20 ώρες συνολικά. Συγκεκριμένα, οι 12 ώρες θα είναι 

αφιερωμένες στην παρατήρηση και τη διδασκαλία του μαθήματος της Γερμανικής και οι 8 ώρες στην 

εξοικείωση με το εκπαιδευτικό ίδρυμα (π.χ. σε συζητήσεις με τους/τις επόπτες/τριες καθηγητές/τριες 

για τα μαθήματά τους – οι οποίες μπορούν να διεξάγονται και μέσω Zoom, Webex κ.λπ.  

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι ο/η 

επόπτης/τρια καθηγητής/τρια της Γερμανικής να διδάσκει σε τουλάχιστον δύο τμήματα του 

Σχολείου σας, καθώς είναι απαραίτητες συμπληρωματικές ώρες και σε ένα δεύτερο ή και τρίτο τμήμα 

εκτός από το κύριο τμήμα προκειμένου να μπορέσουν να συμπληρωθούν οι απαιτούμενες ώρες 

παρατήρησης καθώς και μία ώρα διδασκαλίας (από κάθε φοιτητή/τρια).  

 

Εφόσον επιθυμείτε να προσφέρετε θέσεις πρακτικής άσκησης σε μία ή περισσότερες ομάδες σας 

παρακαλούμε πολύ να σημειώσετε στο Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Π.Α. 

2022 (χωρίς ΕΣΠΑ) εκτός από το κύριο τμήμα, στο οποίο δέχεστε ασκούμενους/ες, π.χ. Ε1 ή Α1, και τα 

συμπληρωματικά τμήματά σας σε παρένθεση, π.χ. (ΣΤ2) ή/και (Γ2). Το έντυπο πρέπει να μας 

αποσταλεί ηλεκτρονικά ως συνημμένο (ως αρχείο word) στη διεύθυνση daf-praktikum@del.auth.gr 

μέχρι τις 16.02.2022, προκειμένου να διευθετηθεί έγκαιρα η κατανομή των φοιτητών/τριών στα 

σχολεία για τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης.  

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας στα εξής τηλέφωνα: 

• Ρενάτε Σιδηροπούλου, επίκουρη καθηγήτρια: τηλ. 2310 99 75 13 

• Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος: τηλ. 2310 99 75 44 

 

Χαιρόμαστε πολύ για μία ενδεχόμενη συνεργασία μας και σας ευχαριστούμε εγκάρδια εκ των 

προτέρων! 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

 

Ρενάτε Σιδηροπούλου  

Επίκουρη καθηγήτρια, επιστημονικά υπεύθυνη του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης  

 

 

Συνημμένα (3): 

• Πληροφορίες για τη δομή της Π.Α. Γερμανικής 

• Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Π.Α. 2022 (χωρίς ΕΣΠΑ) 

• ΦΕΚ 136/Α΄/3-8-2021 Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες 

διατάξεις 
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