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Καλλιεργεί και να προάγει τις Επιστήμες της Αγωγής με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
Παρέχει στους/στις πτυχιούχους την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική
τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου της εκπαίδευσης και στην κάλυψη των αναγκών σε ζητήματα Παιδαγωγικής.
Συμβάλλει στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών εν γένει προβλημάτων.
Συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση. 
Χορηγεί πτυχίο το οποίο παρέχει στους/στις κατόχους του τη δυνατότητα να διορίζονται ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί σε
νηπιαγωγεία.

 Στο πλαίσιο της αποστολής του Πανεπιστημίου το Τμήμα:

Δείτε το video του Τμήματος ΕΔΩ

Το Τμήμα

https://www.youtube.com/watch?v=o8vr7s_kbHg


Γνωστικά Αντικείμενα



Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών περιλαμβάνει εξαμηνιαία
μαθήματα, πρακτική άσκηση στα συνεργαζόμενα νηπιαγωγεία και προαιρετική πτυχιακή εργασία. Το ΠΠΣ
είναι κατά τέτοιο τρόπο διαμορφωμένο, ώστε για τη λήψη του πτυχίου να απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ (8)
εξάμηνα σπουδών. Η κατανομή των μαθημάτων στα οκτώ εξάμηνα είναι ενδεικτική και όχι δεσμευτική για τους
φοιτητές/τις φοιτήτριες.

Στις 29 Νοεμβρίου με 3 Δεκεμβρίου 2021, το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών πιστοποιήθηκε από την
Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) με άριστα. 

Δείτε το Πρόγραμμα  Σπουδών ΕΔΩ 

Πρόγραμμα Σπουδών

https://nured.uowm.gr/domi-programmatos/
https://nured.uowm.gr/domi-programmatos/


Μελετούν τις σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες, τον τρόπο εφαρμογής τους στη σχολική πράξη και καλούνται να
διαμορφώσουν μέσα από αυτές το προσωπικό τους μοντέλο, το οποίο θα  ακολουθήσουν με συνέπεια κατά την
ανάληψη του εκπαιδευτικού τους έργου.
Προσεγγίζουν την εκπαιδευτική πράξη ως πεδίο έρευνας, στο οποίο μετέχουν και οι ίδιες/οι, εφαρμόζοντας
ερευνητικά εργαλεία και μεθόδους που έχουν διδαχθεί σε προηγούμενα μαθήματα κατά τη διάρκεια των σπουδών
τους.
Με βάση τα προηγούμενα σχεδιάζουν, υλοποιούν σε σχολικές μονάδες και αξιολογούν το εκπαιδευτικό έργο που
τους ανατίθεται.

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί κορυφαία καταληκτική διαδικασία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, κατά την
οποία οι φοιτήτριες/τές προετοιμάζονται για να είναι έτοιμες/οι να ανταποκριθούν ως εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες
στις απαιτήσεις της κοινωνίας.

Ειδικότερα, οι φοιτήτριες/τές:

Πρακτική Άσκηση



Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση

Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση

Η Δ.Π.Α. αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς αφορά την απόκτηση εργασιακής
εμπειρίας και την επαφή των φοιτητριών/τών με την αγορά εργασίας. Για τον λόγο αυτό το Τμήμα έχει αναπτύξει
συνεργασία με φορείς υποδοχής, όπως βιβλιοθήκες, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, παιδότοπους-παιδικές χαρές,
νοσοκομεία, μουσεία, πολιτιστικούς φορείς, κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και τεχνολογίας, κ.ά. 
Η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας μέσω της Δ.Π.Α. μπορεί να βοηθήσει στο σωστό επαγγελματικό
προσανατολισμό της/του φοιτήτριας/τή, η/ο οποία/ος σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει ορίσει τους επαγγελματικούς
της/του στόχους ή ακόμα δεν έχει αναζητήσει εναλλακτικές επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Δ.Π.Α. στο Παιδαγωγικό
Τμήμα Νηπιαγωγών είναι θεσμοθετημένη και έχει διάρκεια δύο μηνών. 



Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών συνεργάζεται στα πλαίσια του προγράμματος ΕRASMUS+ για την ανταλλαγή φοιτητριών/
τών και διδακτικού προσωπικού με 32 Α.Ε.Ι. του εξωτερικού από Αγγλία, Αυστρία, Βουλγαρία, Βέλγιο, Βόρεια Μακεδονία, Γαλλία,
Γερμανία, Δανία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Νορβηγία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σουηδία, Τουρκία,
Τσεχία, Φινλανδία.  

Αναλυτικός κατάλογος των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων του εξωτερικού βρίσκεται εδώ: https://erasmus.uowm.gr/bilateral/ 

Οι φοιτήτριες/τές της Σχολής μπορούν να σπουδάσουν σε ένα από τα παραπάνω ιδρύματα για το χρονικό διάστημα που έχει
προβλεφθεί από τη συμφωνία μεταξύ των πανεπιστημίων. 

Φοιτητική Εμπειρία Erasmus+

https://erasmus.uowm.gr/bilateral/


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





Σύνδεση με το μέλλον

Πιστοποίηση με άριστα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ)
Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Προγράμματος Σπουδών
Επικαιροποίηση ΠΠΣ βάσει της Εξωτερικής Αξιολόγησης
Ικανοποιητική αναλογία διδασκομένων/διδασκόντων                          

Χαμηλό ποσοστό λιμναζόντων φοιτητών/τριών, 8% έναντι εθνικού Μ.Ο. 50% 
Πρακτική Άσκηση - Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση
Στήριξη ευπαθών ομάδων φοιτητών/τριών και ενεργοποίηση Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών
Κλίμα συνεργασίας μεταξύ μελών ΔΕΠ και φοιτητών/τριών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό – διδακτορικό επίπεδο
Αυξανόμενο ερευνητικό / επιστημονικό έργο 
Αξιοποίηση ψηφιακών υποδομών, υπηρεσιών, δυνατοτήτων ΣΚΑΕΠ, Π.Δ.Μ.
Νέα (Δ)ΠΜΣ, νέα Ερευνητικά Εργαστήρια
Δυνατότητες τηλεκπαίδευσης
Διασυνοριακή συνεργασία
Απολιγνιτοποίηση της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας

Δυνατά σημεία του Τμήματος:

      (ακαδ. έτος 2021-22: 1/20, εθνικός Μ.Ο. 1/40)



Οι απόφοιτοι μας
 μιλούν για εμάς

Νικολέτα Μόνια 
Η Νικολέτα Μόνια γεννήθηκε στις 10 Νοεμβρίου του 1995 στην δυτική Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε το καλοκαίρι του 2013 από το
Γενικό Λύκειο και τον Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς εισήχθη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας της Φλώρινας, στο
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Κατά την διάρκεια των σπουδών της ολοκλήρωσε την Πρακτική της σε Δημόσιο
Νηπιαγωγείο που ήταν υποχρεωτική για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών της σπουδών. Τον Ιούλιο του 2017 αποφοίτησε
με άριστα και από τον Σεπτέμβρη του ίδιου χρόνου, έως το καλοκαίρι του 2019 εργάστηκε ως νηπιαγωγός σε ιδιωτικό παιδικό
σταθμό στην Θεσσαλονίκη. Τον Νοέμβρη του 2019 συμμετείχε στις εξετάσεις της Κύπρου για διορισμό, όπου εισήχθη με
επιτυχία στους καταλόγους. Από τον Δεκέμβρη του 2019 διαμένει μόνιμα στην Λευκωσία, εργαζόμενη για ένα χρόνο σε ιδιωτικό
Νηπιαγωγείο, ενώ από πέρσι εργάζεται σε Κοινοτικό Νηπιαγωγείο. Ταυτόχρονα πραγματοποιεί τις μεταπτυχιακές της σπουδές,
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Ειδική κι Ενιαία Εκπαίδευση.



Οι απόφοιτοι μας 
μιλούν για εμάς

Ελένη Γκαντιά 
Η Ελένη Γκαντιά αποφοίτησε από το Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και ολοκλήρωσε εκεί το
μεταπτυχιακό της δίπλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής με κατεύθυνση «Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση», καθώς και
τη διδακτορική της διατριβή με θέμα «Ο μύθος στην ψηφιακή εποχή: ενίσχυση της δεξιότητας κατανόησης προφορικού λόγου
από παιδιά προσχολικής ηλικίας». Στο οικείο Τμήμα εκπονεί και τη μεταδιδακτορική της έρευνα στο πεδίο της από κοινού
ανάγνωσης διαδραστικών ψηφιακών ιστοριών. Είναι, επίσης, κάτοχος του Πτυχίου Φιλολογίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και του μεταπτυχιακού διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής με κατεύθυνση: «Ειδική
Εκπαίδευση» του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Η έρευνά της επικεντρώνεται στην αξιοποίηση των ψηφιακών ιστοριών για την
ενίσχυση της κατανόησης και την προώθηση του Γραμματισμού, στη δημιουργική ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη γλωσσική
διδασκαλία και στις εμπειρίες των παιδιών προσχολικής ηλικίας κατά την αλληλεπίδρασή τους με τις ψηφιακές ιστορίες. Είναι
μόνιμη εκπαιδευτικός προσχολικής εκπαίδευσης.



Οι απόφοιτοι μας 
μιλούν για εμάς

Αιμιλία Τσουκαλά
Ονομάζομαι Τσουκαλά Αιμιλία και είμαι απόφοιτη του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (2002). Απέκτησα τον
μεταπτυχιακό μου τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με «Άριστα» (9,65) και με ειδίκευση στη «Γλώσσα
και τη Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση» (2012). Το 2021 ολοκλήρωσα επιτυχώς τις προπτυχιακές μου σπουδές στο Τμήμα
Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με «Άριστα» (9,50) έχοντας την τιμή να αναγνώσω τον «Όρκο» στην
τελετή ορκωμοσίας του τμήματος. 
Η επιστημονική γνώση και η παιδαγωγική επάρκεια που έλαβα στο Τμήμα Νηπιαγωγών συνέβαλαν στο να αποκτήσω
περισσότερες δεξιότητες και στρατηγικές διαχείρισης του γνωστικού και παιδαγωγικού περιεχομένου της (δευτεροβάθμιας)
εκπαίδευσης, όπου εργάζομαι ως εκπαιδευτικός εδώ και 17 χρόνια. Οι σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και οι νέες πρακτικές
μάθησης που κατέκτησα με βοήθησαν ακόμα και στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, με τον οποίο καταγίνομαι τα τελευταία
χρόνια, καθώς είμαι αποσπασμένη στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Φλώρινας και Αμυνταίου).



Όλγα Κρεμμύδα
Ονομάζομαι Κρεμμύδα Όλγα και κατάγομαι από τον Ορχομενό Βοιωτίας. Εισήχθη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας τον
Σεπτέμβριο του 2012 στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Φλώρινας. Στο πλαίσιο των σπουδών μου και ειδικότερα, στη
διάρκεια της Πρακτικής μου άσκησης με βάση το πρόγραμμα σπουδών της σχολής, απέκτησα πολύτιμες εμπειρίες και
βελτίωσα τις παιδαγωγικές και επικοινωνιακές μου ικανότητες μέσω της αλληλεπίδρασης μου με τους μικρούς μαθητές του
νηπιαγωγείου, στοιχεία που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικά για την μετέπειτα πορεία μου ως νηπιαγωγός. Ολοκλήρωσα τις
προπτυχιακές μου σπουδές τον Ιούλιο του 2016.
Έπειτα συνέχισα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο πρόγραμμα με τίτλο «Φυσικές Επιστήμες, Περιβάλλον και Τεχνολογία
στην Εκπαίδευση». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα με βοήθησε να εμβαθύνω περισσότερο τις γνώσεις μου στο κομμάτι της
έρευνας αλλά και να γνωρίσω ένα επιπλέον επιστημονικό πεδίο εκείνο της Νανοτεχνολογίας στην Εκπαίδευση. 
Σε συνεργασία του μεταπτυχιακού προγράμματος με το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ολοκλήρωσα την μεταπτυχιακή μου εργασία με
τίτλο: «Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την εξοικείωση των παιδιών μικρής ηλικίας με εφαρμογή της Νανοτεχνολογίας για
την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς»
Σήμερα εργάζομαι ως αναπληρώτρια Νηπιαγωγός σε Δημόσιο Σχολείο και πραγματοποιώ εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας
στην προσχολική ηλικία μέσω του προγράμματος e-twinning σε συνεργασία με άλλα νηπιαγωγεία της χώρας. 

Οι απόφοιτοι μας 
μιλούν για εμάς





Επικοινωνία

Τμήμα Νηπιαγωγών
Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών
3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης 53100, Φλώρινα

Τηλέφωνο: 23850 55101, 23850 55102
E-mail: kefthimiadis@uowm.gr, nmironidis@uowm.gr

nured.uowm.gr

nureduowm

NuredFlo

mailto:kefthimiadis@uowm.gr
mailto:nmironidis@uowm.gr
https://nured.uowm.gr/
https://www.facebook.com/nured.uowm
https://twitter.com/NuredFlo

