
 1 
 

 
Πράξη: «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Αιγαίου» με Κωδ. MIS 5076461, το οποίο 
χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ). 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

(email: liaison@aegean.gr) 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε) 
 

Τίτλος 
Σπουδών/(Ελληνικά/Αγγλι
κά): 

Πτυχίο στις Επιστήμες της Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου. 
Bachelor Degree in Education Sciences, Department of Primary 
Education, School of Humanities, University of the Aegean. 

Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.pre.aegean.gr/     

Αντικείμενο του 
Τμήματος: 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης συνθέτει ένα 
διεπιστημονικό πλαίσιο για την κατανόηση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας ως ανθρωπολογικού και κοινωνικού φαινομένου που 
βασίζεται, που βασίζεται στην πολυμέρεια των γνώσεων, στο κοινωνικο-
πολιτικό συγκείμενο και στον  συνδυασμό θεωρίας και εφαρμοσμένης 
επιστήμης. Στοχεύει στην εκπαίδευση του εκπαιδευτικού ως 
επαγγελματία, ικανού να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να παρατηρεί 
κριτικά το εκπαιδευτικό έργο, λαμβάνοντας υπόψη συναρτήσεις και 
παράγοντες που επηρεάζουν την Αγωγή και την Εκπαίδευση, 
χρησιμοποιώντας μεθόδους ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας και 
αξιοποιώντας επιστημονικές γνώσεις από γειτονικούς κλάδους των 
Επιστημών της Παιδαγωγικής. 

Μαθήματα Προγράμματος 
Σπουδών: 

http://www.pre.aegean.gr/graduatestudies/  

Διάρκεια Σπουδών: 8 (οκτώ) εξάμηνα 

http://www.pre.aegean.gr/
http://www.pre.aegean.gr/graduatestudies/
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 Τίτλος Απόφοιτου/ης: Πτυχιούχος  Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  

Γνώσεις/Δεξιότητες/ 
Ικανότητες  

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι/ες αποκτούν τις 
απαραίτητες επιστημονικές, διδακτικές και γενικότερα διανοητικές 
ικανότητες και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν, αφενός να 
κατανοήσουν την κοινωνική λειτουργία των επιστημών και των 
εκπαιδευτικών μηχανισμών και αφετέρου να προσδιορίσουν τις 
συντεταγμένες των επιστημών της αγωγής  και της εκπαίδευσης και να 
εφαρμόσουν τις δυνατότητες που τους παρέχουν.  
Πιο συγκεκριμένα, αποκτούν εξειδικευμένες, ικανότητες, δεξιότητες και 
στάσεις, προκειμένου να είναι σε θέση: 

 να γνωρίζουν, να συζητούν και να αξιοποιούν στην πράξη 
θεωρίες που σχετίζονται με θεωρητικούς, εφαρμοσμένους και 
εξειδικευμένους κλάδους της των Επιστημών της Παιδαγωγικής  
καθώς επίσης και με Επιστήμες της Αγωγής και της 
Εκπαίδευσης. 

 να προβαίνουν σε διάγνωση και ανάλυση του παιδαγωγικού 
πεδίου και των μαθητών 

 να σχεδιάζουν και να υλοποιούν διαδικασίες αγωγής και 
εκπαίδευσης στη βάση παιδαγωγικά τεκμηριωμένων 
θεωρητικών προσεγγίσεων 

 να οργανώνουν διδακτικές και μαθησιακές διαδικασίες 
αξιοποιώντας ποικίλες διδακτικές μεθόδους και τεχνικές 

 να στηρίζουν και να ανατροφοδοτούν τους μαθητές 

 να κρίνουν και να αξιολογούν τις επιδόσεις με ποιοτικές και 
ποσοτικές μεθόδους 

 να αξιολογούν την παιδαγωγική τους παρέμβαση και να 
στοχάζονται στον τρόπο σχεδιασμού, οργάνωσης και 
υλοποίησης των διδακτικών παρεμβάσεων τους 

 να αναπτύσσουν την επαγγελματικότητας τους 

 να συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της σχολικής μονάδας 

Προοπτικές Απασχόλησης 
(Συνοπτικά) 

Οι απόφοιτοι και απόφοιτες του Τμήματος μπορούν να εργαστούν ως 
εκπαιδευτικό προσωπικό: Διδασκαλία σε σχολεία 

 σε δημόσια και ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία και σε ελληνικά 
σχολεία χωρών της ΕΕ και γενικότερα του εξωτερικού.  

 σε προγράμματα ειδικοτήτων επιστημών της αγωγής και 
εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικές μονάδες δευτεροβάθμιας 
τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς επίσης και σε 
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

 σε ποικίλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς αγωγής και 
εκπαίδευσης παιδιών σχολικής ηλικίας (ενδεικτικά: ιδρύματα 
φροντίδας για το παιδί, χώροι δημιουργικής απασχόλησης και 
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ψυχαγωγίας για το παιδί) 

Επαγγελματικά 
Δικαιώματα/ΠΕ στα οποία 
ανήκει: 

 ΠΕ 70 (Δασκάλων) (άρθρο 13 του Ν. 1566/85, Φ.Ε.Κ. 
167/1985 τ. Α’) 

 Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (άρθρο 2§3.γ, νόμος 
3848/2010 – ΦΕΚ Α71/19-5-2010), 

 ΠΕ 02 Διοικητικού-Οικονομικού (ΠΔ 50/2001, ΦΕΚ 
39/05.03.2001, τ. Α) 

Άδειες & Εγγραφές:  - 

Ο/Η Απόφοιτος-η μπορεί 
να εργαστεί στο δημόσιο 
τομέα σε: (φορείς)     

Εκπαιδευτικός :  
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, γεγονός που αποδεικνύεται 
από το μεγάλο αριθμό  πτυχιούχων που εργάζεται. Οι πτυχιούχοι του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια 
εντάσσονται στο σύνολό τους και στο εκπαιδευτικό δυναμικό της 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 
Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί: 
Ένας/Μία απόφοιτος/η μπορεί να απασχοληθεί σε Σχολεία Δεύτερης 

Ευκαιρίας, σε επιμορφωτικούς φορείς, σε κέντρα δημιουργικής 
απασχόλησης παιδιών (π.χ. σε δήμους), σε παιδικούς σταθμούς, σε 

Ιδρύματα παιδικής Πρόνοιας. 

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

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις & Οργανισμούς: Ένας/Μία απόφοιτος/η     μπορεί 
να απασχοληθεί σε εκδοτικούς οίκους για τη συγγραφή εκπαιδευτικών 

βιβλίων, σε κατασκηνώσεις, σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες (Τμήμα 
Φύλαξης Απασχόλησης Παιδιών), σε μουσικά και καλλιτεχνικά 

εργαστήρια, σε παιδικά μουσεία, στα παιδικά χωριά SOS, σε υπηρεσίες 

οργανισμούς, ως Στελέχη διοίκησης & εποπτείας της εκπαίδευσης, καθώς 
και σε Ιδιωτικά σχολεία. 

 


