Педагогічна практика в школі

Обов'язковий модуль

Дисципліни для іноземних студентів
Міжнародної програми
30 ECTS-кредитів

Міжнародний відділ
Ґренццакерштрасе18

Код курсу

710830SPSW (зима)
710830SPSS (літо)

Вид

семінарські заняття

Годин на тиждень

3

Країнознавство
Обов'язковий модуль

Код курсу

710830LAKW (зима)
710830LAKS (літо)

Вид

семінарські заняття

Годин на тиждень

3

ECTS

5 кредитів

ECTS

5 кредитів

Мова

німецька/англійська

Мова

німецька/англійська

Студенти ознайомлюються з різними
типами шкіл з поглибленим вивченням
окремих дисциплін
та сучасними
викликами в педагогічній системі Австрії.

Основна
мета
цього
курсу,
що
складається з трьох годин на тиждень,
полягає в ознайомленні з Австрією та її
столицею Віднем.

Основне завдання практикантів —
спостереження, сприймання та аналіз
занять та власного досвіду викладання з
педагогічної та фахової перспективи.
Студенти
вдосконалюють
навички
презентації та управління аудиторією в
класі.

Студенти
вивчатимуть
факти
про
культуру, історію та географію Австрії та
Відня. Далі розширять своє розуміння
європейського виміру через особисті
зустрічі,
екскурсії,
літературу,
спостереження та інтелектуальний обмін.

Також проводяться актуальні дискусії
щодо системи освіти Австрії, обговорення
успішності та заохочення до навчання,
презентуються різні форми оцінювання
знань учнів.

Основне завдання полягає в усвідомленні
історичних та сучасних аспектів життя та
функціонування
установ
Австрії.
Студенти
вивчають
демографічну
ситуацію у Відні, Відень після Другої
світової війни, географію та архітектуру, а
також віденські звичаї та традиції.

Також
студенти
презентують
свої
держави / регіони, що передбачає обмін
досвідом.

1100 Відень
Австрія
Tel. +43 1 601 18-3860
international.office@phwien.ac.at
www.phwien.ac.at
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Міжкультурні компетенції та
глобальні аспекти професії
вчителя
Обов'язковий модуль (складається з
2-х обов'язкових семінарів)
Семінар 1: Спільне навчання –
міжкультурні компетенції в
європейському класі

Код курсу семестр 1
710830GLIW (зима)
710830GLIS (літо)
Годин на тиждень 2
ECTS
2,5 кредити
Мова
німецька/англійська
Основне завдання полягає у розвитку
міжкультурної
компетенції.
Студенти
ознайомлюються із теперішньою ситуацією
багатомовності та культурного різноманіття
в австрійських школах. У цьому напрямку
порівнюються мови і культури країн
походження
школярів,
аналізуються
подібність та відмінність, усвідомлюються
переваги2:багатонаціонального
середовища
Семінар
Транснаціональні та
у класі.
глобальні
аспекти професії вчителя на

Курс німецької мови для

іноземних студентів
Факультативний модуль
Програма 1
Код курсу

710829DAKW (зима)
710829DAKS (літо)

Програма 2

індивідуально

Вид

семінарські заняття

Годин на тиждень

3

ECTS

5 кредитів

Мова

німецька/англійська

Програма 1
Курс німецької мови для іноземних
студентів передбачає рівні знання мови
від A2 до C1. Семінарські заняття
слугують
мовною
підтримкою
для
студентів Еразмус+ впродовж їхнього
перебування у Відні.



Середній рівень: базові знання
німецької мови на рівні A2 / B1,
залежно від індивідуального рівня
знання мови студентів.

прикладі глобальної освіти громадян


Код курсу Семестр 2
710830GCEW (Зима)
710830GCES (Літо)

Годин на тиждень 2
ECTS
2,5 кредити
Мова
німецька/англійська
Далі студенти полемізують щодо питань
європейського
та
глобального
громадянства. Вони аналізують свою
власну роль як політичної людини та
майбутніх педагогів у єдиному всесвітньому
суспільстві, перед якими поставлені спільні
виклики. Підґрунтям для цього слугують
документи Європейської ради та ЮНЕСКО,

Вищий
рівень:
базові
знання
німецької мови на рівні B2 / C1.
Основний акцент робиться на шкільній
та педагогічній фаховій мові, а також
на особливостях австрійської німецької
мови та країнознавства Австрії.

Програма 2
Навчальні курси в галузі
педагогіки
початкової освіти та/або в галузі
педагогіки середньої освіти в обсязі 5
ECTS-кредитів.
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Медійні та інформаційні
компетенції — MEKO

Інклюзія та інтеграція

Факультативний модуль

Факультативний модуль

Програма 1
Код курсу

Програма 1
Код курсу

710829MEKW (зима)
710829MEKS (літо)

710829IUDW (зима)
710829IUDS (літо)

Програма 2

індивідуально

Програма 2

індивідуально

Вид

семінарські заняття

Вид

семінарські заняття

Годин на тиждень

3

Годин на тиждень

3

ECTS

5 кредитів

ECTS

5 кредитів

Мова

німецька/англійська

Мова

німецька/англійська

Програма 1

Програма 1

Медійні та інформаційні компетенції
трактуються як суттєві фактори для
медійної
соціалізації
та
активного
громадянства. Основна мета цього
семінару
передбачає
розвиток
критичного
розуміння
ролі
та
функціонування медійних засобів у
суспільстві. Учасники ознайомлюються з
потенціалом та небезпекою „суспільних
медійних
засобів“
і
можуть
використовувати соціальні мережі для
викладання та навчання. Далі студенти
отримують
ґрунтовні
знання
для
планування та проведення проектів з
використанням
цифрових
медійних
засобів.

Студенти вивчають відмінності між
відокремленням, інтеграцією та інклюзією
і їхнім значенням у німецькомовному світі,
структуру шкільної системи Австрії з
особливим урахуванням інтеграції та
інклюзії, аналізують спільне та відмінне в
Австрії та у своїй країні.

Проводяться
екскурсії
до
установ
медійної сфери (наприклад, друкарень,
радіо- та телевізійних станцій, спортивних
та комп'ютерних ігрових центрів). Значна
увага
приділяється
вивченню
теоретичних основ, а також практичним
завданням щодо використання медійної
роботи у школі.

Після засвоєння теоретичних базових
знань на науковій основі пропонується
короткий огляд шкіл та центрів для дітей
з особливими освітніми потребами.

Програма 2
Навчальні курси в галузі педагогіки
початкової освіти та/або в галузі
педагогіки середньої освіти в обсязі 5
ECTS-кредитів.

Програма 2
Навчальні курси в галузі педагогіки
початкової освіти та/або в галузі
педагогіки середньої освіти в обсязі 5
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