
 

Τμήμα Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασμού (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.) 

Τίτλος 
Απόφοιτου/της: 

Εκπαιδευτικός Προσχολικής Αγωγής 

Αντικείμενο του 
τμήματος: 

Ο βασικός σκοπός στη βάση του οποίου οργανώνεται το προσφερόμενο 
από το Τμήμα έργο, αφορά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου 
επαγγελματικού προφίλ των αποφοίτων στο επίπεδο της Προσχολικής 
Εκπαίδευσης παράλληλα με την καλλιέργεια γνώσεων, ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων στο επίπεδο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού.  

Κατευθύνσεις: Στο Τμήμα δεν λειτουργούν κατευθύνσεις, ωστόσο καλύπτονται σε 
σημαντικό εύρος μαθήματα στην περιοχή του εκπαιδευτικού σχεδιασμού 
περιγράφοντας το δεύτερο πεδίο ενδιαφέροντος του προσφερόμενου 
προγράμματος σπουδών, όπως εμφανίζεται στο Παράρτημα Διπλώματος 

Διάρκεια 
Σπουδών: 

8 Εξάμηνα 

Προφίλ 
φοιτητή/τριας 

Η Προσχολική Αγωγή είναι η βάση της τυπικής εκπαιδευτικής διαδικασίας 
και η αναγνώριση της σπουδαιότητάς της πιστοποιείται από την 
επιστημονική έρευνα και την κοινωνική πραγματικότητα. Οι 
εξειδικευμένοι/ες εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στη βαθμίδα αυτή 
οφείλουν να διαθέτουν εκείνα τα χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν τον 
σκοπό και τους στόχους της. Οι φοιτητές/ριες του Τμήματος καλούνται να 
αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες σε πολλαπλά επίπεδα μεταξύ των 
οποίων: η δημιουργικότητα,  η κριτική σκέψη, η οργανωσιακή κουλτούρα, 
η συναισθηματική και ηθική ωριμότητα, η υπευθυνότητα, η παιδαγωγική 
επικοινωνία, το ερευνητικό ήθος, ο επαγγελματισμός, ο συγκροτημένος και 
θετικός χαρακτήρας κ.ο.κ.ε. 

ΠΕ στα οποία 
ανήκει 

Κλάδος Δασκάλων ΠΕ 60 
Κλάδος Ειδικής Αγωγής ΠΕ 61 

Άδειες και 
εγγραφές 

- 

Ο/Η 
απόφοιτος/η 
μπορεί να 
εργαστεί στον 
ιδιωτικό τομέα 
σε: 
(φορείς)  

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, με βάση την επιστημονική εξειδίκευση και την 
τεχνογνωσία τους, δύνανται να απασχολούνται σε ιδιωτικές  επιχειρήσεις 
και οργανισμούς: σε κατασκηνώσεις, σε ξενοδοχεία (τμήματα φύλαξης 
απασχόλησης παιδιών), στα παιδικά χωριά SOS, σε παιδικά μουσεία, σε 
μουσικά και καλλιτεχνικά εργαστήρια κλπ. Επιπλέον, μπορούν να 
απασχοληθούν στα πεδία της συγγραφής και έκδοσης  εκπαιδευτικών 
βιβλίων, ως σύμβουλοι, σχεδιαστές εμψυχωτές, εκτελεστές στη 
μικρο/μακροοργάνωση (από τη συγκρότηση στόχων μέχρι τη διαχείριση 
τεχνικών λεπτομερειών) δράσεων στο επίπεδο του εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού, όπου αυτές συμβαίνουν (οργάνωση λειτουργίας και 
ανάπτυξης Βρεφονηπιακών Σταθμών και Νηπιαγωγείων και λοιπών 



εκπαιδευτικών μονάδων, σχεδιασμό προγραμμάτων Επιμόρφωσης σε 
Επιχειρήσεις, Δια Βίου Εκπαίδευσης, Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σχεδιασμός 
ειδικών εκπαιδευτικών δράσεων και οργάνωση ψυχοπαιδαγωγικής 
έρευνας για λογαριασμό ιδιωτικών φορέων κ. α.) 

Ο/Η 
απόφοιτος/η 
μπορεί να 
εργαστεί στο 
δημόσιο τομέα 
σε: 
 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, με βάση την επιστημονική εξειδίκευση και την 
τεχνογνωσία τους, δύνανται να απασχολούνται στο δημόσιο και στο 
ιδιωτικό τομέα ως εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής και σε οποιαδήποτε 
άλλη θέση απαιτεί πτυχίο Α.Ε.Ι. 

Ειδικότερα μπορούν να απασχοληθούν σε δημόσιες επιχειρήσεις και 
οργανισμούς, όπως σε Βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, σε 
Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, σε Ιδρύματα παιδικής 
πρόνοιας, σε Ιδρύματα Φροντίδας παιδιών. Επιπλέον μπορούν να 
εμπλακούν ως σύμβουλοι, σχεδιαστές εμψυχωτές, εκτελεστές στη 
μικρο/μακροοργάνωση (από τη συγκρότηση στόχων μέχρι τη διαχείριση 
τεχνικών λεπτομερειών) δράσεων σχεδιασμού, όπου αυτές συμβαίνουν 
στο δημόσιο τομέα (Προγράμματα Υπουργείων, Δήμων, Οργάνωση 
λειτουργίας κα ανάπτυξης Βρεφονηπιακών Σταθμών και Νηπιαγωγείων και 
λοιπών εκπαιδευτικών μονάδων, Προγράμματα Επιμόρφωσης σε 
Επιχειρήσεις και λοιπούς εργασιακούς χώρους, Προγράμματα Δια Βίου 
Εκπαίδευσης, Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σχεδιασμός ειδικών 
εκπαιδευτικών δράσεων και οργάνωση ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας για 
λογαριασμό δημόσιων φορέων κ. α.) 

 

Προφίλ 

αποφοίτου: 

Με την απόκτηση Πτυχίου από το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και  
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού οι βασικές δεξιότητες που αποκτούν οι  
εκπαιδευτικοί αφορούν μεταξύ άλλων στα παρακάτω : 

 Στο να θέτουν ρεαλιστικούς στόχους  λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των παιδιών και 
οργανώνοντας με πρωτότυπο και δυναμικό τρόπο τη μαθησιακή 
διαδικασία 

 Στο να προσαρμόζονται με ευελιξία στις ανάγκες, στις ικανότητες 
και στις κλίσεις του κάθε παιδιού και να εξασφαλίζουν την 
ενεργητική συμμετοχή όλων των παιδιών  

 Στο να συνδέουν τη θεωρία με πολλαπλές μορφές πρακτικής και να 
συνδυάζουν πολλαπλές μεθοδολογικές προσεγγίσεις  

 Στο να εξοικειώνουν τα παιδιά στη διαπολιτισμική πραγματικότητα 
και στις απαιτήσεις της κοινωνίας των ενεργών πολιτών 
επιτρέποντάς τους την πρόσβαση σε ποικιλία εμπειριών  

 Στο να σχεδιάζουν εκπαιδευτικά συστήματα σε μικρο- και μακρο-
επίπεδο 

Μαθήματα 
Προγράμματος 
Σπουδών 
 

http://www.pse.aegean.gr/index_el.asp?cmd=articles&MenuID=3&Menu=7 
 

Πρόσθετες 
πληροφορίες 
Στην Ιστοσελίδα 
του Τμήματος 

http://www.pse.aegean.gr/index_el.asp 
 

http://www.pse.aegean.gr/index_el.asp?cmd=articles&MenuID=3&Menu=7
http://www.pse.aegean.gr/index_el.asp


 


