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DGD 52: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Διδάσκουσα: Δάφνη Βηδενμάιερ  

Κεντρική θέση στην εκπαίδευση των καθηγητών της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας 

καταλαμβάνει η ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης μαθημάτων. Το σεμινάριο στοχεύει στο 

να αναπτύξουν οι φοιτητές/τριες γνώσεις  και δεξιότητες σχετικά με τον σχεδιασμό και την 

οργάνωση του ξενόγλωσσου μαθήματος. Αντικείμενο διερεύνησης αποτελούν οι δυνατότητες 

προαγωγής των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων κατανόησης/παραγωγής γραπτού και 

προφορικού λόγου καθώς και η εξάσκηση επιμέρους ικανοτήτων όπως της λεξιλογικής και 

γραμματικής ικανότητας με βάση κατάλληλα κείμενα. Προς την κατεύθυνση αυτή οι 

φοιτητές/τριες θα εξετάσουν τη θέση των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων και ικανοτήτων 

στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ) και στο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις 

Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ). Επίσης, θα εξοικειωθούν με τις αρχές οργάνωσης του μαθήματος και 

με τις ποικίλες στρατηγικές που προάγουν την αυτενέργεια των μαθητών. Τέλος, θα έχουν την 

ευκαιρία να εφαρμόσουν τις θεωρητικές αρχές σχεδιάζοντας και διεξάγοντας με βάση το 

παράδειγμα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας μία διδακτική ενότητα, η οποία θα αποτελέσει 

αφορμή για την συσχέτιση θεωρίας και διδακτικής πράξης. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να: 

 περιγράφουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων και 

ικανοτήτων και να αναγνωρίζουν τη θέση τους στο ΚΕΠΑ και στο ΕΠΣ-ΞΓ, 

 να επιλέγουν κατάλληλα (συμβατικά ή πολυτροπικά) κείμενα ως αφορμές ανάπτυξης 

των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων και ικανοτήτων με βάση τις αρχές της 

διαφοροποιημένης μάθησης και της διαθεματικότητας, 

 να περιγράφουν δυνατότητες οργάνωσης του ξενόγλωσσου μαθήματος σε διακριτές 

φάσεις και  να συστηματοποιούν τις ποικίλες στρατηγικές κατανόησης και παραγωγής 

κειμένου, 



 να σχεδιάζουν και να διεξάγουν μικροδιδασκαλίες δομώντας το μάθημα σε φάσεις και 

επιλέγοντας με κατάλληλο τρόπο εποπτικά μέσα καθώς και μορφές (συν)εργασίας στην 

τάξη, 

 να αναστοχάζονται σχετικά με την εφαρμογή των θεωρητικών αρχών στη διδακτική 

πράξη αξιολογώντας τα αποτελέσματα της διδασκαλίας και να αναθεωρούν επιλογές 

που συνδέονται με τον αρχικό σχεδιασμό της διδακτικής ενότητας. 

Τρόπος εξέτασης: προφορική εισήγηση, γραπτή εργασία 

 

DGD 52: Unterrichtsplanung und –gestaltung im Unterricht Deutsch als 

Fremdsprache   

Lehrkraft: Dafni Wiedenmayer 

Eine zentrale Stellung in der Lehrerausbildung nimmt die Unterrichtsplanung und -gestaltung 

ein. Ziel des Seminars ist die Aneignung von Wissen und die Entwicklung von Fertigkeiten und 

Fähigkeiten für die Unterrichtsplanung und -gestaltung. Im Zentrum der Betrachtung stehen 

Möglichkeiten zur Förderung der produktiven und rezeptiven Sprachaktivitäten. Dafür werden 

die Studierenden die Stellung der kommunikativen Aktivitäten im Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmen für Sprachen (GERfS) und im Gemeinsamen Rahmencurriculum für die 

Fremdsprachen (GRfF) erforschen. Zudem werden sie sich mit den theoretischen Grundlagen 

der Unterrichtsgestaltung und den vielfältigen Strategien vertraut machen, die die Entwicklung 

von Lernautonomie begünstigen. Schließlich werden sie die Gelegenheit haben, die 

theoretischen Grundlagen in der Praxis umzusetzen, indem sie Unterrichtseinheiten am Beispiel 

des Deutschen als Fremdsprache planen, durchführen und zum Anlass für das kritische 

Aufeinander beziehen von Theorie und Praxis nehmen. 

Nach dem erfolgreichen Absolvieren des Seminars werden die Studierenden in der Lage sein, 



 die Grundzüge der kommunikativen Kompetenzen und Sprachaktivitäten und ihre 

Stellung im Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GERfS) sowie im 

Gemeinsamen Rahmencurriculum für die Fremdsprachen (GRfF) zu beschreiben, 

 geeignete (konventionelle wie multimodale) Texte für die Entwicklung der produktiven 

und rezeptiven Sprachaktivitäten auf der Grundlage der Binnendifferenzierung und des 

fächerübergreifenden Lernens auszuwählen, 

 Möglichkeiten für die Strukturierung des Unterrichts in klar abgegrenzten Phasen zu 

beschreiben und Strategien zu systematisieren, 

 Unterrichtseinheiten unter Einsatz von angemessenen Phasen, Medien und 

Sozialformen zu gestalten und im Seminar zu erproben, 

 über die Umsetzung der theoretischen Grundlagen in der Unterrichtspraxis zu 

reflektieren, indem sie die Unterrichtsergebnisse evaluieren und didaktische 

Entscheidungen der Unterrichtsplanung revidieren. 

Prüfungsform: Referat, schriftliche Seminararbeit 

 

 


