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Skolepraktik i læreruddannelsen ved Europa-Universität Flensburg

Skolepraktik
Skolepraktik er en central bestanddel af læreruddannelsen i alle skoleformer, hvis mål er at udvikle en professionel,
forskningsorienteret handlingskompetence.

Som en del af den professionsbiografiske proces muliggør de skolepraktiske studier en refleksion af de kompetencer
og færdigheder for lærerhvervet, der er erhvervet til og med det aktuelle studieafsnit.

Skolepraktik byder på:

Indblik i lærerens arbejdsområde samt i rammebetingelserne og forandringsprocesserne i institutionen skole.

Anvendelse og videreudvikling af de i studiet erhvervede fagdidaktiske og uddannelsesvidenskabelige kundskaber

Relation til de i de ledsagende seminarer erhvervede kompetencer og færdigheder i kontekst af de erhvervspraktiske
erfaringer.

Refleksion af de universitære uddannelsesindhold under hensyntagen til de erhvervspraktiske krav.
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Muligheder for at skabe og forfølge forsknings- og udviklingsplaner (f.eks. forskningsopgave praksissemester,
afslutningsarbejder, promotioner …)
(vgl. Fundierung Schulpraktischer Studien)

Kontakt
Åbningstider
Rum: EB 008
I forelæsningstiden I semesterferien
mandag Kl. 11:00 - 12:30 Uhr kl. 11:00 - 12:30 Uhr
tirsdag

Kl. 13:30 - 15:00 Uhr kl- 11:00 - 12:30 Uhr

onsdag

Kl. 11:00 - 12:30 Uhr kl. 11:00 - 12:30 Uhr

torsdag Kl. 13:30 - 15:00 Uhr kl. 13:30 - 15:00 Uhr
fredag

Kl. 09:30 - 11:00 Uhr kl. 09:30 -11:00 Uhr

Opgaver
Kontaktsted for skolepraktikker er praktikkontoret i rum EB 008. Det beskæftiger sig med disse opgaveområder:
Vejledning og Service
Organisation og gennemførelse
Konceptuel videreudvikling samt
Evaluering

af de skolepraktiske studier.
Praktikkontoret er en del af Centret for læreruddannelsen under arbejdsområdet Studium og undervisning.

Tilbud
Praktikkontoret tilbyder temaer til Bachelor- eller Masterdisputats.
Ved interesse henvend dig venligst pr. mail til gabriele.asmussen(at)uni-flensburg.de

Downloads
Fundierung...
Datum: 09-10-2014
Datei: 281 KB (PDF)
Download

B.A. Bildungswissenschaften
Studerende til Bachelor of Arts Uddannelsesvidenskaber udfører to praktikker: Hjælpelærerpraktikken (ALP) i de to
første semestre og fagpraktikken (FAP) i fjerde Bachelorsemester.

B.A. Vermittlungswissenschaften
Studerende på studieforløbet Bachelor of Arts Formidlingsvidenskaber med PO 2009 finder informationer om P3
under det aktuelle fagpraktik (FAP).
2/3

Tilbage til sidens begyndelse

© 2020 Europa-Universität Flensburg (EUF)

Sidenr. 19042

Permalink

02-03-2020

Mobil version Print side Åbn som PDF Kolofon Søg Webmail

Europa-Universität Flensburg
Auf dem Campus 1
24943 Flensburg
Tyskland
Telefon: +49 461 805 02
Fax: +49 461 805 2144
Internet: www.uni-flensburg.de

3/3

