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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.» 
 
 
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.: Φ27/197515/ΓΜ/1300/Δ1 από τις 08-01-2020 και για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: αρ. 
πρωτ.: 132572/Δ2 από τις 28-08-2019) τα οποία σας έχουν αποσταλεί και υπηρεσιακά, οι 
φοιτητές/τριες του 8ου εξαμήνου του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 
έχουν τη δυνατότητα να ασκηθούν κατά το σχολικό/ακαδημαϊκό έτος 2019/20 σε σχολικές 
μονάδες της χώρας. 
 
Η Πρακτική Άσκηση θα διεξαχθεί σε δύο περιόδους που καθορίστηκαν ως εξής:  
Α' περίοδος:  26.02.2020-25.03.2020  
Β' περίοδος:  26.03.2020-09.05.2020 
 
Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος θα ασκηθούν σε ομάδες των 3 ατόμων σε σχολεία 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος 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, 
απαιτούνται τουλάχιστον 20 ώρες (δηλαδή 5 ώρες ανά εβδομάδα) παρατήρησης/διδασκαλίας 
μαθήματος της Γερμανικής και εξοικείωσης με το εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας 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, στο οποίο θα παρατηρήσουν οι ασκούμενοι/ες τα μαθήματα 
και θα διδάξουν καθώς και ώρες εξοικείωσης με το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Για το λόγο αυτό σας 
παρακαλούμε πολύ να σημειώσετε στο αντίστοιχο Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
συμμετοχή στην Π.Α. 2020 (χωρίς ΕΣΠΑ) το κύριο τμήμα, στο οποίο δέχεστε ασκούμενους/ες, π.χ. 
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Ε1 ή Α1, και σε παρένθεση τα συμπληρωματικά τμήματά σας, π.χ. (ΣΤ2) ή/και (Γ2). Αν τυχόν 
διδάσκετε μόνο σε ένα τμήμα, δυστυχώς δεν μπορείτε να δεχθείτε ασκούμενούς/-ες και 
λυπόμαστε πολύ πού δεν θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε φέτος. Ελπίζουμε όμως ότι θα 
μπορέσουμε να έχουμε του χρόνου αυτή τη δυνατότητα. 
 
Εφόσον επιθυμείτε να προσφέρετε θέσεις Πρακτικής Άσκησης σε μία ή περισσότερες ομάδες για 
την Α’ ή/και Β’ περίοδο πρακτικής άσκησης, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το συνημμένο 
Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Π.Α. 2020 (χωρίς ΕΣΠΑ) και να μας το 
αποστείλετε ηλεκτρονικά ως συνημμένο (αρχείο word) στη διεύθυνση daf-praktikum@del.auth.gr 
μέχρι τις 10.02.2020, προκειμένου να διευθετηθεί έγκαιρα η κατανομή των φοιτητών/τριών στα 
σχολεία για τη διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης.  
 

Η συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός μας θα αποτελέσει 
αναμφισβήτητα πολύτιμη βοήθεια για τους/τις φοιτητές/τριές μας και ελπίζουμε να αποτελέσει 
και για σας μία εποικοδομητική εμπειρία. 

 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας στα εξής τηλέφωνα: 

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

 Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, πληροφορίες Σταματία Μιχαλοπούλου, τηλ. 2310 
99 75 44 

 
Χαιρόμαστε πολύ για μία ενδεχόμενη συνεργασία μας και σάς ευχαριστούμε εγκάρδια εκ των 
προτέρων! 
 
Με εκτίμηση, 
 
Ρενάτε Σιδηροπούλου  
Επίκουρη καθηγήτρια, επιστημονικά υπεύθυνη του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης  
 
 
Συνημμένα (4): 

 Πληροφορίες για τη δομή της Π.Α. Γερμανικής  

 Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Π.Α. 2020 (χωρίς ΕΣΠΑ) 

 Εγκρίσεις Υ.ΠΑΙ.Θ. για διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και σε 
σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
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