Informações sobre o estágio pedagógico da Universidade de Potsdam
Prezados colegas,
vocês são encarregados de orientar os estudantes que estagiam em sua escola, uma tarefa de grande importância para a formação destes futuros professores. Expressamos imensa gratidão por tal contribuição!
As exigências para o estágio pedagógico a serem cumpridas variam de uma universidade para outra. Por esta
razão, apresentamos a seguir quais são os objetivos e exigências da Universidade de Potsdam.

Objetivos e estrutura
Na Universidade de Potsdam a experiência profissional desempenha um papel fundamental no processo
transitório entre a graduação e o estágio da licenciatura (Referendariat). Os estudantes já possuem certa
experiência profissional adquirida durante os primeiros anos da graduação (Bachelor). Na fase final da graduação (Master) é requirido um maior envolvimento com a dinâmica escolar de forma intensa e por um período
de tempo mais extenso. Os estudantes devem familiarizar-se com a complexidade do sistema escolar, assim
como pôr em prática e, no contato com os alunos, aperfeiçoar os conhecimentos universitários obtidos na
graduação.
A Universidade de Potsdam combina duas experiências de ensino durante o seu estágio pedagógico:
1. Consolidação docente (práticas escolares)
2. Observação do comportamento de alunos/ treino em condução de diálogos (práticas de psicodiagnóstico)

Período de realização e duração
-

Período: aprox. no terceiro ou quarto semestre do Master
Duração: mínimo de 12 semanas

Exigências
Práticas escolares
-

Aula:
… de acordo com o currículo alemão
… em ambas as matérias cursadas
… para o nível escolar estudado (ensino fundamental/ensino médio)

-

Duração:
… mínimo de 33 horas por matéria em aula ministrada sob orientação ou observação de aulas sem
necessidade de conduzir a classe
… mínimo de 25 horas por matéria em aula ministrada individualmente

-

Peculiaridades:
… Gravação de uma aula (dependendo da matéria e apenas com o aval da escola; substitui a presença) do orientador da universidade; após a reflexão com o orientador o vídeo será apagado
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Práticas de psicodiagnóstico
-

Observação:
… Observação discreta do comportamento dos alunos (comportamento social, de trabalho e de
desempenho)
… Em aula e outros contextos além da classe (intervalos, atividades extra-curriculares durante a
tarde)

-

Conversações sobre o comportamento dos alunos:
… Com no mínimo 3 professores
… Facultativo: com os pais
… Com o aluno

-

Sigilo:
… Autorização dos pais deve ser requirida com antecedência
… Colegas de classe não são envolvidos
… Reflexão exclusivamente para fins universitários
… Observações permanecem anônimas

-

Objetivo:
… Profissionalização das habilidades pessoais de observação e discussão
… Identificação das causas e antecendentes do comportamento do aluno
… Desenvolvimento de novas abordagens para melhorar a relação com os alunos
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