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Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Επιστημονικά Πεδία: 1ο-2ο
Βάση Τμήματος 2011: 15.889
Θέσεις εισακτέων: 150
Διάρκεια Φοίτησης: 8 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα
Ιστοσελίδα: http://eled.uowm.gr/
Φλώρινα, τηλ.: 2385055000

(διδακτική κατάρτιση),
 να έχει αναπτύξει παιδαγωγικές και διδακτικές
ικανότητες και δεξιότητες κατά τη διάρκεια των
σπουδών του (πρακτική κατάρτιση ).

Σ χ ο λ ή

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Επιστημονικά Πεδία: 1ο-2ο
Βάση Τμήματος 2011: 14.159
Θέσεις εισακτέων: 140
Διάρκεια Φοίτησης: 8 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα
Ιστοσελίδα: http://nured.uowm.gr/
Φλώρινα, τηλ.: 2385055100

Περιγραφή Τμήματος

Περιγραφή Τμήματος

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος, δηλαδή η επιλογή των γνωστικών
αντικειμένων, ο καθορισμός της αναλογίας των
διαφόρων κατηγοριών των μαθημάτων και του
περιεχομένου τους, καθώς επίσης και η θέση της
Πρακτικής Άσκησης αποσκοπούν στα εξής:
α. Η επιστημονική κατάρτιση του πτυχιούχου του
Τμήματος να τον καθιστά ικανό να αντιμετωπίζει
κριτικά το παιδαγωγικό και διδακτικό έργο του και
την εκπαίδευση γενικά, να παρακολουθεί τις
εξελίξεις των Επιστημών της Αγωγής, αλλά και να
προβαίνει ο ίδιος σε αυτοτελή έρευνα με σκοπό την
παραγωγή νέας παιδαγωγικής και διδακτικής
γνώσης (δάσκαλος επιστήμονας και ερευνητής).
β. Η εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική) του
πτυχιούχου - υποψήφιου δασκάλου να είναι τέτοια,
ώστε να τον καθιστά ικανό να εκπληρώνει με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα παιδαγωγικό και
διδακτικό έργο (δάσκαλος επαγγελματίας).
Το Τμήμα, προκειμένου να καταρτίσει δασκάλους
επιστήμονες-ερευνητές
και
επαγγελματίες,
επιδιώκει ο απόφοιτος φοιτητής:
 να έχει κατανοήσει βασικές έννοιες και θεωρίες
των Επιστημών της Αγωγής και να έχει εξοικειωθεί
με τη μεθοδολογία τους (παιδαγωγική κατάρτιση),
 να έχει αποκτήσει τις απαραίτητες θεωρητικές
γνώσεις από τις επιστήμες από τις οποίες προέρχονται
τα
μορφωτικά
αγαθά
που
περιλαμβάνονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του
δημοτικού σχολείου, αλλά και να έχει εισαχθεί στη
μεθοδολογία των επιστημών αυτών (κατάρτιση στις
ειδικές επιστήμες),
 να έχει αποκτήσει γνώσεις Διδακτικής των
μαθημάτων που διδάσκονται στο δημοτικό σχολείο

Το Τμήμα Νηπιαγωγών έχει ως αποστολή του:
• να καλλιεργεί και να προάγει τις Επιστήμες της Αγωγής
με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και
έρευνα,
• να παρέχει στους/στις πτυχιούχους την απαραίτητη
θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική
και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη,
• να συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου της
εκπαίδευσης και στην κάλυψη των αναγκών σε ζητήματα
Παιδαγωγικής,
• να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης για
συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση,
• να χορηγεί πτυχίο, το οποίο παρέχει στους/στις κατόχους
του τη δυνατότητα να διορίζονται ως εκπαιδευτικοί
λειτουργοί σε νηπιαγωγεία.
Το Τμήμα έχει ως σκοπό του να αναδείξει άρτια
καταρτισμένους επιστήμονες, ικανούς να προάγουν τις
παιδαγωγικές επιστήμες και να συμβάλλουν στην κάλυψη
των αναγκών της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά ζητήματα
παιδαγωγικής. Επίσης, αποσκοπεί στην παιδαγωγική
κατάρτιση επαγγελματιών εκπαιδευτικών, που θα
ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών
προσχολικής ηλικίας και θα είναι σε θέση:
• να γνωρίζουν πώς τα παιδιά μαθαίνουν, με τη
συγκέντρωση και αξιοποίηση πληροφοριών,
• να διαμορφώνουν ένα μαθησιακό περιβάλλον ανοιχτό
και ευέλικτο, ώστε να διευκολύνουν τη μαθησιακή
προσπάθεια και να ευνοούν την ανάπτυξη της αυτονομίας
όλων των παιδιών,
• να αποκτούν τα εφόδια για το σχεδιασμό, την
πραγματοποίηση και την αξιολόγηση δημιουργικών
δραστηριοτήτων που θα συμβάλλουν στην κοινωνική,
συναισθηματική, γνωστική και κινητική ανάπτυξη των
παιδιών,

Προφίλ Αποφοίτων
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Εκπαίδευσης εργάζονται κατά
κύριο λόγο ως δάσκαλοι και διορίζονται στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση. Εκτός από την εκπαίδευση, οι απόφοιτοι του
Τμήματος μπορούν να ασχοληθούν και στις δομές λαϊκής
επιμόρφωσης, σε ερευνητικά Κέντρα, σε προγράμματα
αλφαβητισμού ειδικών ομάδων, σε ειδικά σχολεία, στην
παιδαγωγική έρευνα.
Ο δάσκαλος έχει ως έργο του τη διδασκαλία των μαθημάτων
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μαθητές ηλικίας από 6 ως
12 ετών. Συγκεκριμένα, οργανώνει την ύλη σε διδακτικές
ενότητες, ώστε να διδαχθεί ομοιόμορφα κατά τη διάρκεια του
έτους, προετοιμάζει τη διδασκαλία και τα απαραίτητα
εποπτικά μέσα (εικόνες, χάρτες, φίλμς) και αξιολογεί την
επίδοση των μαθητών του. Επίσης συμμετέχει στην οργάνωση
των σχολικών εορτών και στις διάφορες πολιτιστικές και
κοινωνικές εκδηλώσεις και συνοδεύει τους μαθητές σε
επισκέψεις και ημερήσιες εκδρομές. Συγκεντρώνει τους γονείς
και κηδεμόνες σε περιοδικά διαστήματα για να ανακοινώσει
τα αποτελέσματα των επιδόσεων των παιδιών τους και να
συζητήσει μαζί τους διάφορα προβλήματα που
παρουσιάζονται στη σχολική ζωή. Φροντίζει να ενημερώνεται
για τις νέες κατευθύνσεις των επιστημών της αγωγής και να
εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Ακόμη, οφείλει
να εξασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη
διαδικασία της μάθησης, προσπαθεί να παρέχει βοήθεια
στους μαθητές σε ατομική βάση. Συμβάλλει στη διαμόρφωση
της προσωπικότητας και στην καλλιέργεια του χαρακτήρα των
μαθητών. Ο δάσκαλος είναι ο καθοδηγητής του παιδιού στα
πρώτα χρόνια της ζωής του. Με την προσωπικότητά του, το
παράδειγμα και τις γνώσεις του συμβάλλει στην καλλιέργεια
του παιδιού, την εξέλιξή του και την πρόοδο του στην
κοινωνία.

• να
αναπτύσσουν
την
ικανότητα
επιλογής
κατάλληλων
αναπτυξιακών
προγραμμάτων
/
δραστηριοτήτων που να αναδύονται από τις ανάγκες
των παιδιών με τη διαδικασία της τεκμηρίωσης,
• να αναστοχάζονται με βάση τις επιστημονικές του
παραδοχές και τις αξίες που υπονοούνται στις
πρακτικές τους.

Προφίλ Αποφοίτων
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Δυτικής
Μακεδονίας χορηγεί παιδαγωγικό πτυχίο. Οι
Νηπιαγωγοί με εφόδιο το πτυχίο μπορούν να
εργαστούν σε Νηπιαγωγεία, δημόσια και ιδιωτικά, σε
παιδικούς σταθμούς (δημόσιους, δημοτικούς,
ιδιωτικούς, οργανισμών και ιδρυμάτων), σε Ιδρύματα,
φροντίδας, απασχόλησης και περίθαλψης του
παιδιού, σε τμήματα προσχολικής ηλικίας των
Κέντρων Νεότητας, σε νοσοκομεία παίδων, σε χώρους
ψυχαγωγίας για το παιδί, ως παιδαγωγοί σε φορείς
και οργανισμούς, ως ελεύθεροι επαγγελματίες με
δικό τους νηπιαγωγείο.
Η ομαλή διαδικασία ένταξης του παιδιού από το
περιβάλλον της οικογένειας σε αυτό ενός
οργανωμένου κοινωνικού συνόλου, όπως είναι το
σχολείο, εξυπηρετείται από την ύπαρξη του
νηπιαγωγείου.
Παρόλο που το επάγγελμα της νηπιαγωγού είναι κατά
κανόνα γυναικείο επάγγελμα, τα τελευταία χρόνια
έχουν αρχίσει να το ασκούν και άντρες. Η
Νηπιαγωγός δηλαδή είναι ο ειδικός παιδαγωγός που
θα αναλάβει τα παιδιά από την προσχολική τους
ηλικία και θα τα βοηθήσει να αποκτήσουν τις πρώτες
γνώσεις τους για τον κόσμο που τους περιβάλλει
αλλά και τους τρόπους συμβίωσης, οργάνωσης και
κατανόησης σε μια μικρή κοινωνική ομάδα όπως
είναι η τάξη του νηπιαγωγείου. Γι’ αυτό το λόγο
φροντίζει η νηπιαγωγός για την αρμονική ανάπτυξη
του παιδιού μέσα από διάφορες δραστηριότητες και
ψυχαγωγία (τραγούδια, παιχνίδι, χορός , ζωγραφική,
χειροτεχνία) με στόχο να αποκτήσει ολοκληρωμένη
και στέρεη προσωπικότητα.

