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Το Τμήμα Εργοθεραπείας λειτουργεί από το 2019 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Πτολεμαϊδα.

Το Τμήμα, έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη διάχυση των γνώσεων της επιστήμης της Εργοθεραπείας μέσα από τη
διδασκαλία και την έρευνα, και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που διασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για
την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Το Τμήμα Εργοθεραπείας, είναι το ένα από τα δύο Τμήματα Εργοθεραπείας στη Δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα, και
δίνει την δυνατότητα σε φοιτητές, να εκπαιδευτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην επιστήμη και την πρακτική της
Εργοθεραπείας και να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιηθούν επάξια στις κλινικές και
ερευνητικές προκλήσεις, σε αυτόν τον τομέα.

Το Τμήμα



Δουλεύουνε μαζί με το άτομο για να εντοπίσουνε τι είναι σημαντικό για αυτό να επιτύχει

Επικεντρώνονται στους τομείς της ζωής που θεωρούν σημαντικούς και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να συμμετέχουν σε
αυτούς

Τροποποιούν το περιβάλλον (κοινωνικό, φυσικό κ.α.)

Χρησιμοποιούν τις δραστηριότητες που θεωρούν σημαντικές ως μέσο, για να καταφέρουν να πετύχουν τους στόχους τους και
να αναπτύξουν δεξιότητες 

Διευκολύνουν τη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων με βοηθήματα όπου και αν απαιτούνται

Παρέχει γνωστικά αντικείμενα για τη χρήση, αξιολόγηση και θεραπεία στην ανάπτυξη, ανάρρωση ή διατήρηση δεξιοτήτων
καθημερινής ζωής και έργου σε άτομα (παιδιά και ενήλικες) με κινητικές, ψυχικές ή γνωστικές αναπηρίες.

Οι εργοθεραπευτές/τριες εκπαιδεύονται για να: 

Γνωστικά Αντικείμενα



Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Εργοθεραπείας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της χρήσης, της αξιολόγησης και της
θεραπείας για την ανάπτυξη, ανάρρωση ή διατήρηση δεξιοτήτων καθημερινής ζωής και έργου σε άτομα (παιδιά και ενήλικες) με
κινητικές, ψυχικές ή γνωστικές αναπηρίες.

Καλύπτει τους τομείς της αυτοφροντίδας, της παραγωγικότητας και του ελεύθερου χρόνου, του εντοπισμού των δυσλειτουργικών
στοιχείων και της εξειδικευμένης εργοθεραπευτικής παρέμβασης με σκοπό την κατάκτηση του ανώτερου δυνατού επιπέδου
λειτουργικότητας και προσαρμοστικής συμπεριφοράς του ατόμου, έτσι ώστε να επιτευχθεί η επιτυχής ανάληψη των λειτουργικών
ρόλων της ζωής του.

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών έχει καταρτιστεί λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης
της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εργοθεραπευτών (WFOT).

Πρόγραμμα Σπουδών

Δείτε το Πρόγραμμα Σπουδών ΕΔΩ

https://ot.uowm.gr/programma-mathimaton/


  Εργοθεραπεία και 
  Επιστήμη Έργου 

Ελληνική Εταιρεία Θετικής Ψυχολογίας (ΕΕΘΕΨΥ)
Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών 

Πεδία Έρευνας: 

 Ερευνητικές συνεργασίες:
 

Έρευνα



Τμήμα Εργοθεραπείας - Παγκόσμια καμπάνια για την Τυφλοκώφωση, του Deafblind
International (DBI), σε συνεργασία με τις δομές του Δήμου Εορδαίας ΚΕΔΕ-ΚΗΦΗ, ΚΟΙΠΑΠ-
ΚΑΠΗ και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Τυφλοκωφών Ατόμων, Γονέων και Φίλων, «το
Ηλιοτρόπιο»

Δράσεις

Το Τμήμα Εργοθεραπείας, ΠΔΜ, με Ομάδα «Εν Δυνάμει» και
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λάρισας:
Project 1000 faces… Ενεργή συμμετοχή των φοιτητών/τριών 

Τμήμα Εργοθεραπείας και Dr. Νάνσυ Παπαθανασίου με Orlando (https://orlandolgbt.gr/), για ΛΟΑΤΚΙ, ανθρώπινη
ποικιλομορφία σχετικά με τα μαθήματα Εργοθεραπεία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον και Δεξιότητες Επικοινωνίας,
μαζί με Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τμήμα Εργοθεραπείας και Παγκόσμια Ημέρα Εργοθεραπείας «Belong be you»
με ΚΕΔΕ και ομάδα Εν Δυνάμει, συμπεριληπτική παράσταση «ΓΟΥΤΟΥ
ΓΟΥΠΑΤΟΥ», 2021

https://orlandolgbt.gr/


Πόλη ασφαλής και φιλική

Οικονομικά προσιτή σε στέγαση/διαμονή και διατροφή

Ιδανική βάση για εξορμήσεις στη Δυτική Μακεδονία. Η λίμνη Βεγορίτιδα, οι πίστες του Καϊμακτσαλάν και ο Παλιός Άγιος

Αθανάσιος, τα λουτρά Πόζαρ, η Κοζάνη και η Φλώρινα είναι λίγες μόνο από τις αποδράσεις που μπορείς να επιλέξεις 

Δεκάδες μαγαζιά που σφύζουν από ζωή

Διοργανώσεις φεστιβάλ, όπως το «Το δάσος αλλιώς», «Η πόλη γιορτάzΕΙ»κ.α.

Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Δυτικής Μακεδονίας μετά την Κοζάνη, με πληθυσμό 32 χιλιάδων κατοίκων, απλωμένη στην
κοιλάδα της Εορδαίας.

Φοιτητική Ζωή στην Πτολεμαΐδα 



Σύνδεση με το μέλλον

Οι επαγγελματικές ανάγκες για εργοθεραπευτές/τριες, στην περιοχή Δυτ. Μακεδονίας αλλά και σε όλη την Ελλάδα είναι τεράστιες,
επομένως εκτός από την επαγγελματική αποκατάσταση εξυπηρετεί και τις άμεσες ανάγκες της περιοχής και ολόκληρης της Ελλάδας.

Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση στην ευρύτερη περιοχή της Δυτ. Μακεδονίας και σε κοντινές περιοχές, όπου υπάρχει
τεράστια ζήτηση για όλες τις ηλικίες ατόμων (παιδιών, ενηλίκων και ηλικιωμένων).  

Το Τμήμα Εργοθεραπείας ΠΔΜ είναι μόλις το 2ο Τμήμα Εργοθεραπείας στην Ελλάδα και είναι πολύ σημαντικό και για την περιοχή μέσω
ερευνητικών προγραμμάτων και επαγγελματικών προκλήσεων για τη νέα μεταλιγνιτική εποχή στην περιοχή.

Πρόγραμμα σπουδών εγκεκριμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εργοθεραπευτών (WFOT) και επομένως οι απόφοιτοι/ες του μπορούν
να εργαστούν σε όλες τις χώρες του κόσμου.

Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ENOTHE), μέσω του οποίου υπάρχει ενημέρωση για τους καινοτόμους
τομείς και τις τάσεις του επαγγέλματος της Εργοθεραπείας, σύμφωνα με τα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα ακολουθώντας
τεκμηριωμένες πρακτικές και τομείς (evidence based).

Διοργανώνει «Ημέρες Καριέρας» για τη σύνδεση των αποφοίτων του με την αγορά εργασίας.

Η εργοθεραπεία είναι ένα επάγγελμα με 0% ανεργία και 100% αποκατάσταση.

Το Τμήμα Παρέχει:
 



    Νοσοκομεία
    Κλινικές
    Ειδικά Σχολεία - ΚΕΔΑΣΥ
    Κέντρα Αποκατάστασης
    Στέγες Ηλικιωμένων
    Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς
    Ελεύθεροι Επαγγελματίες Εργοθεραπευτές
    Ειδικοί Εργοθεραπευτές σε Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής
    Κέντρα Αποτοξίνωσης
    Σωφρονιστικά Ιδρύματα
    Μέλη ερευνητικής μονάδας
    Εκπαίδευση

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εργοθεραπείας μπορούν να απασχοληθούν σε:

Μετά το πτυχίο, τί;





Επικοινωνία

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Εργοθεραπείας
Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ, Τ.Κ. 50200, Πτολεμαΐδα

Τηλέφωνο: 24610 68055, 68057
E-mail: ot@uowm.gr

ot.uowm.gr

otuowm

https://ot.uowm.gr/
https://www.facebook.com/groups/2524346370944663

