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Το Τμήμα

Βασική παιδαγωγική κατάρτιση, που έχει στόχο να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να κατανοήσουν βασικές έννοιες
και θεωρίες των Επιστημών της Αγωγής και της Ψυχολογίας  
Κατάρτιση στις ειδικές επιστήμες, που έχει στόχο να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να αποκτήσουν τις
απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις από τις επιστήμες από τις οποίες προέρχονται τα μορφωτικά αγαθά που
περιλαμβάνονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου
Διδακτική κατάρτιση, με στόχο οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν γνώσεις διδακτικής των μαθημάτων που
διδάσκονται στο Δημοτικό Σχολείο  
Πρακτική άσκηση, με στόχο να αναπτύξουν παιδαγωγικές και διδακτικές ικανότητες και δεξιότητες και να συνδέσουν
τη θεωρία με την πράξη (διεπιστημονική προσέγγιση κατά την πράξη με έμφαση στη διαφοροποίηση της
διδασκαλίας

To Tμήμα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα.
Παρέχει:

Δείτε το video του Τμήματος ΕΔΩ 

https://www.youtube.com/watch?v=KEas-HMW81k
https://www.youtube.com/watch?v=KEas-HMW81k


Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας περιλαμβάνει
εξαμηνιαία μαθήματα, πρακτική άσκηση στο Πρότυπο Πειραματικό και τα συνεργαζόμενα δημοτικά σχολεία και
προαιρετική πτυχιακή εργασία. Το πρόγραμμα είναι κατά τέτοιον τρόπο διαμορφωμένο, ώστε για τη λήψη του πτυχίου
να απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών.
Στα δύο πρώτα εξάμηνα προσφέρονται μόνον υποχρεωτικά μαθήματα βασικής κατάρτισης.
Προοδευτικά προσφέρονται περισσότερα μαθήματα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης. 
Από το 3ο εξάμηνο δίνεται η δυνατότητα επιλογής ενός μαθήματος· η δυνατότητα αυτή προοδευτικά αυξάνεται στα
τέσσερα (4/7) μαθήματα επιλογής ανά εξάμηνο. 
Δείτε το Πρόγραμμα Σπουδών ΕΔΩ 

Πρόγραμμα Σπουδών
 

https://eled.uowm.gr/wp-content/uploads/2021/09/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-%CE%A0%CE%A4%CE%94%CE%95-2021-22.pdf
https://eled.uowm.gr/wp-content/uploads/2021/09/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-%CE%A0%CE%A4%CE%94%CE%95-2021-22.pdf


Από το 2010 στο πλαίσιο της Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ (μάθημα ΕΕ) οι φοιτητές/τριες του Τμήματος
είχαν την ευκαιρία να εργαστούν με αμοιβή για δύο μήνες σε φορείς σχετικούς με το αντικείμενο των σπουδών τους (π.χ.
Σχολεία, Βιβλιοθήκες, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Μ.Κ.Ο., Γενικά Αρχεία του Κράτους κλπ.).  
Από το 2013 το Τμήμα είναι εγγεγραμμένο στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ
“Άτλας” (http://atlas.grnet.gr/) σε μία ενιαία βάση θέσεων επιλογής.

Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση 

2015-2016: 30 άτομα
2016-2017: 57 άτομα
2017-2018: 57 άτομα
2018-2019: 16 άτομα
2019-2020: 13 άτομα



Φοιτητική Εμπειρία Erasmus+

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας συνεργάζεται, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος
ΕRASMUS +, με 28 Πανεπιστήμια του εξωτερικού όπως:

UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC
erasmus@kg.ac.rs
http://kg.ac.rs/eng/index.php
INNSBRUCK UNIVERSITY
Katharina.Devich@uibk.ac.at
http://www.uibk.ac.at/international-relations/erasmus/incoming/UNIVE
RSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO
grim.coord@utad.pt
http://www.utad.pt/vPT/Area2/OutrasUnidades/GabineteRelacoesInternacionaisMobilidade/foreign_students/Paginas/foreign-students.aspx
KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY
int-relations@ksu.edu.tr
http://disiliskiler.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=280
Karadeniz Technical University
sener.kara@ktu.edu.tr
http://ktu.edu.tr/ofinafen
IUM Academy School, Napoli
linasalomone@academyschool.it
http://www.laureamediazionelinguistica.com
Karlstad University
collaboration@kau.se
http://www.kau.se/en
InstitutoPolitechnico de Castelo Blanco
gri@ipcb.pt

Δείτε τις συνεργασίες ΕΔΩ

https://eled.uowm.gr/programmata/erasmus/


Η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΚΑΕΠ) στεγάζεται
σε νεόκτιστες και ανακαινισμένες κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται
τρία χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Φλώρινας στην εθνική οδό
Φλώρινας – Νίκης – συνόρων.

Επίσης, έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν στο Τμήμα Νηπιαγωγών:
Εργαστήριο Διδακτικής Φ.Ε. και παραγωγής διδακτικού υλικού,
Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας,
Πολυμορφικό εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Εργαστήριο αγωγής
για το βιβλίο με τίτλο με τίτλο: «Βιβλιολογείον», Εργαστήριο Εικαστικών,
Εργαστήριο Μουσικής Πράξης, Γυμναστήριο, Βιβλιοθήκη Σχολικών
Εγχειριδίων, Αναγνωστήριο, Βιβλιοθήκη, Αρχείο Παιδαγωγικής Ακαδημίας.

Υποδομές





Εκπαιδευτικό προσωπικό/Διδασκαλία σε σχολεία

Εκπαιδευτικό προσωπικό σε μουσεία, θεραπευτικές κοινότητες, σε Κέντρα Πολιτισμού, Νεότητας
και Διά Βίου Εκπαίδευσης, φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε Κέντρα Επιμόρφωσης,
Επαγγελματικής Κατάρτισης, και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ερευνητικό προσωπικό - εργασία σε Επιστημονικά, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Ιδρύματα &
Εργαστήρια

 Επιστημονικό προσωπικό – εργασία σε εκδοτικούς οίκους & μέσα μαζικής επικοινωνίας
https://eled.uowm.gr/to-tmima/epangelmatika-dikeomata/ 

Μετά το πτυχίο, τί;

Επαγγελματικά δικαιώματα - Τομείς απασχόλησης



Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης:  έτη 1997-2019

Τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων

Συσχετισμός αντικειμένου εργασίας-αντικειμένου σπουδώνΣύνδεση του προγράμματος σπουδών με την αγορά εργασίας

Σύνδεση με το μέλλον



Οι απόφοιτοι μας
μιλούν για εμάς

Σπυρίδων Μπούρας
Εκπαιδευτικός, Υπ. Διδάκτορας Π.Δ.Μ.
 

Με την εισαγωγή μου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης, ένιωσα τυχερός που θα έκανα επιτέλους το όνειρό μου πραγματικότητα. Από τα πρώτα μαθήματα, κατάλαβα ότι
ήταν ένα τμήμα ιδιαίτερα απαιτητικό και ότι χρειαζόταν πολύ διάβασμα, αλλά ιδιαίτερα οργανωμένο και υποστηρικτικό!
Βοηθούσαν πολύ σ’ αυτό οι καθηγητές μας στο Πανεπιστήμιο, ήταν πάντα δίπλα μας σε ό,τι κι αν χρειαζόμασταν! Επιπλέον,
πολύ σημαντικό στο πλαίσιο των σπουδών μας ήταν η δυνατότητα που είχαμε να εφαρμόσουμε όσα μαθαίναμε στην πράξη,
καθώς και η ευκαιρία να ακολουθήσουμε ο καθένας μας, τις δικές του ιδιαίτερες κλίσεις μέσα στη σχολή, κάτι ιδιαίτερα
πρωτοποριακό και καινοτόμο! Ασχολήθηκα με τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, κάτι που μου έδωσε
τα απαραίτητα εφόδια και μου άνοιξε νέους ορίζοντες στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό σχολείο. Συνέχισα τις σπουδές μου στο
Πανεπιστήμιο και μπορώ να πω πως το Master στη «Διδασκαλία της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας» ήταν μια από τις
καλύτερές μου επιλογές! Χαίρομαι που δεν με κράτησε πίσω ο φόβος να δοκιμάσω κάτι ξεχωριστό. Σήμερα, ως υποψήφιος
διδάκτορας του τμήματος και ως εν ενεργεία εκπαιδευτικός απέδειξα στον εαυτό μου ότι μπορεί να κάνει αυτό που πάντα
ήθελε! Έλα κι εσύ!



Χρυσάνθη Μάρκου 
Εκπαιδευτικός, Υπ. Διδάκτορας Π.Δ.Μ.

Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών μου σπουδών , απέκτησα γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την μετέπειτα
επαγγελματική μου πορεία. Είχα την τύχη  να εκπαιδευτώ από εξαιρετικούς καθηγητές-επιστήμονες πάνω σε καινοτόμες
εκπαιδευτικές μεθόδους και τρόπους διδασκαλίας. Η υλοποίηση πρακτικής άσκησης σε πολλά γνωστικά αντικείμενα υπό το
πρίσμα έμπειρων μεντόρων , μου έδωσαν τα κατάλληλα εφόδια για να μπορέσω να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις και στον
ρόλο του σημερινού εκπαιδευτικού. Συνεχίζοντας τις ακαδημαϊκές μου σπουδές στο διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών του παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης, ειδικεύτηκα στην διδασκαλία των Ανθρωπιστικών Σπουδών
με την ενσωμάτωση Νέων Τεχνολογιών και ανέπτυξα ακόμη περισσότερο τις γνώσεις, τις δεξιότητες που είχα αποκτήσει, ενώ
παράλληλα αγάπησα την έρευνα ακόμη περισσότερο! Ως ενεργός εκπαιδευτικός, εφαρμόζω στη πράξη όσα διδάχτηκα κατά
την διάρκεια των ακαδημαϊκών μου σπουδών, δημιουργώντας ένα αποτελεσματικό περιβάλλον μάθησης για τους μαθητές
μου. Αισθάνομαι τυχερή που υπήρξα προπτυχιακή, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης, και ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη που συνεχίζω να αποτελώ μέρος του ως Υποψήφια Διδάκτορας σήμερα.

Οι απόφοιτοι μας
μιλούν για εμάς



Σταματία Ζορμπά
Απόφοιτος του ΠΤΔΕ, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Π.Δ.Μ.

Για μένα η φοίτηση μου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποτέλεσε το
πρώτο μου όμορφο και απολαυστικό ταξίδι στον κόσμο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πέρασα τέσσερα χρόνια γεμάτα
όμορφες στιγμές και απέκτησα και τις ανάλογες εμπειρίες. Από μικρή επιθυμούσα να γίνω δασκάλα και όταν πέρασα στο
Πανεπιστήμιο ήμουν από τις πρώτες που πήγαινα στα μαθήματα και μου άρεσε να συμμετέχω και να ανταλλάζω απόψεις τόσο
με τους καθηγητές όσο και με τους συμφοιτητές μου. Η συνεργασία μου με τους καθηγητές ήταν άψογη και σε μεγάλο βαθμό
ήταν όλοι παρόντες να μας λύσουν οποιαδήποτε απορία ή να μας βοηθήσουν όταν το χρειαζόμασταν. Τα μαθήματα κυλούσαν
τις περισσότερες φορές ευχάριστα ενώ το καλύτερο μέρος των μαθημάτων αποτελούσαν οι συζητήσεις που κάναμε όλοι μαζί
(καθηγητές και συμφοιτητές) για το εκάστοτε θέμα που πραγματευόμασταν. Χαρά, γέλιο, αγωνία, κούραση είναι μερικά από τα
συναισθήματα που ένιωσα κατά την διάρκεια της φοίτησης μου στο τμήμα και από τα οποία προσπαθώ να θυμάμαι μόνο τα
καλά. Θα ήθελα πολύ να γυρίσω το χρόνο πίσω και να ζήσω ξανά ορισμένες από αυτές τις στιγμές ωστόσο μιας και δεν μπορεί
να γίνει αυτό θα τις κρατήσω καλά στη μνήμη μου και θα προσπαθήσω να αξιοποιήσω όλα αυτά τα στοιχεία που με βοήθησαν
να είμαι πρώτα ο άνθρωπος και στη συνέχεια η εκπαιδευτικός που είμαι σήμερα και η οποία περιμένει με χαρά να μπει στις
τάξεις του Δημοτικού σχολείου.

Οι απόφοιτοι μας
 μιλούν για εμάς





Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 23850-55002-5
E-mail: efrai@uowm.gr, malexiou@uowm.gr

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας
3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης 53100, Φλώρινα

eled.uowm.gr

eleduowm

mailto:efrai@uowm.gr
mailto:malexiou@uowm.gr
https://eled.uowm.gr/
https://www.facebook.com/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%A0%CE%94%CE%9C-1948784335449538

