
  

Σχολή Επιζηημών Αγωγής – Απόθοιηοι Τμήμαηος 
Νηπιαγωγών 
Το Παιδαγωγικό Τμόμα Νηπιαγωγών 
του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων 
ςτοχεύει ςτην: 

• Καλλιϋργεια  και προαγωγό των 
Παιδαγωγικών Επιςτημών με την 
ακαδημαώκό και την εφαρμοςμϋνη 
διδαςκαλύα και ϋρευνα 

•Παροχό των απαραύτητων εφοδύων 
ςτουσ πτυχιούχουσ του Τμόματοσ 
για την εξαςφϊλιςη τησ 
επιςτημονικόσ και επαγγελματικόσ 
τουσ ςταδιοδρομύασ 

• Δημιουργύα των προώποθϋςεων 
για ϋρευνα και πειραματιςμό ςε 
ςυνϊρτηςη με την οργϊνωςη 
ερευνητικών πεδύων ςε 
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επύπεδο 

• Συμβολό ςτην ϊνοδο του επιπϋδου 
και ςτην κϊλυψη των αυξανόμενων 
αναγκών τησ εκπαύδευςησ ςε ό,τι 
αφορϊ ςτα ζητόματα που 
αναφϋρονται ςτην προςχολικό 
ηλικύα 

•  Συμβολό ςτην αντιμετώπιςη και 
επύλυςη παιδαγωγικών 
προβλημϊτων ςτην εκπαύδευςη και 
αγωγό ςτη νηπιακό και πρώιμη 
παιδικό ηλικύα. 

Τα γνωςτικϊ αντικεύμενα του 
Παιδαγωγικού Τμόματοσ 
Νηπιαγωγών του Πανεπιςτημύου 
Ιωαννύνων χωρύζονται ςτισ εξόσ 
ενότητεσ: 

 

Ενότητα Παιδαγωγικόσ 

Γνωςτικϊ αντικεύμενα τησ ενότητασ 
αποτελούν η γενικό παιδαγωγικό, η 
προςχολικό παιδαγωγικό, η 
διαπολιτιςμικό εκπαύδευςη, η 
εκπαιδευτικό πολιτικό - η διούκηςη 
εκπαύδευςησ, η αγωγό υγεύασ, η 
κοινωνιολογύα τησ εκπαύδευςησ και 
η ιςτορύα του νεοελληνικού 
πολιςμού. 

 

Ενότητα Ψυχολογύασ- Ειδικόσ 
Αγωγόσ - Υγεύασ 

Γνωςτικϊ αντικεύμενα τησ ενότητασ 
αποτελούν η παιδαγωγικό και 
εκπαιδευτικό ψυχολογύα, η 
κοινωνικό ψυχολογύα, η γνωςτικό 
ψυχολογύα, η εξελικτικό ψυχολογύα, 
η ψυχοκοινωνιολογύα οικογϋνειασ 
και η ειδικό αγωγό.  

 

 

Ενότητα Θετικών Επιςτημών ςτην 
Εκπαύδευςη 
Γνωςτικϊ αντικεύμενα τησ ενότητασ 
αποτελούν η πληροφορικό και τα 
εφαρμοςμϋνα μαθητικϊ, η 
ςτατιςτικό, η διδακτικό 
μαθηματικών, η διδακτικό των 
φυςικών επιςτημών και η 
περιβαλλοντικό εκπαύδευςη. 

 

Ενότητα Μαθημϊτων Γενικόσ 
Παιδεύασ 
Γνωςτικϊ αντικεύμενα τησ ενότητασ 
αποτελούν η νεοελληνικό 
λογοτεχνύα, η παιδικό λογοτεχνύα, η 
μυθολογύα, η φιλοςοφικό και 
παιδαγωγικό ανθρωπολογύα, η 
φιλοςοφύα παιδεύασ, η ιςτορύα 
εκπαύδευςησ και η ιςτορύα τησ 
νεότερησ Ελλϊδασ. 

 

Ενότητα Τϋχνησ και Εκπαύδευςησ 
Γνωςτικϊ αντικεύμενα τησ ενότητασ 
αποτελούν τα εικαςτικϊ, η μουςικό, 
η θεατρικό παιδεύα (θεωρύα και 
πρϊξη).  

 

 

Η ομαλό διαδικαςύα ϋνταξησ του παιδιού από το περιβϊλλον τησ οικογϋνειασ ςε αυτό ενόσ οργανωμϋνου κοινωνικού 
ςυνόλου, όπωσ εύναι το ςχολεύο, επιβϊλλει την ύπαρξη ενόσ ενδιϊμεςου κρύκου, του νηπιαγωγεύου. O νηπιαγωγόσ δηλαδό 
εύναι ο ειδικόσ παιδαγωγόσ που θα αναλϊβει τα παιδιϊ προςχολικόσ ηλικύασ και θα τα βοηθόςει να αποκτόςουν τισ πρώτεσ 
γνώςεισ για τον κόςμο που τα περιβϊλλει αλλϊ και τουσ τρόπουσ ςυμβύωςησ, οργϊνωςησ και κατανόηςησ ςε μια μικρό 
κοινωνικό ομϊδα, όπωσ εύναι η τϊξη του νηπιαγωγεύου. Γι' αυτό το λόγο φροντύζει για την αρμονικό ανϊπτυξη των 
ικανοτότων του παιδιού μϋςα από το ομαδικό παιχνύδι, την ατομικό δημιουργύα, την πνευματικό ϊςκηςη και την ψυχαγωγύα 
(π.χ. τραγούδι, χορόσ, ζωγραφικό, χειροτεχνύα κλπ.), με ςτόχο να αποκτόςει ολοκληρωμϋνη και ςτϋρεη προςωπικότητα. 
Εκτόσ από την προςχολικό εκπαύδευςη μπορεύ να αςχοληθεύ με την επιςτημονικό ϋρευνα ςε θϋματα εκπαύδευςησ και 
αγωγόσ. 
 

 

 



Κύριοσ εργαςιακόσ τομϋασ 
απορρόφηςησ των αποφούτων του 
Τμόματοσ εύναι  αυτόσ τησ εκπαύδευςησ. 
Αν και η αναλογύα προςφορϊσ και 
ζότηςησ ςτον τομϋα τησ δημόςιασ 
εκπαύδευςησ κρύνεται αποθαρρυντικό, 
ϋνασ απόφοιτοσ του Παιδαγωγικού 
Τμόματοσ Νηπιαγωγών  ϋχει τη 
δυνατότητα να αςκόςει το 
λειτούργημϊ του και ςε ϊλλουσ 
εργαςιακούσ τομεύσ. 

 

Συγκεκριμϋνα οι απόφοιτοι του 
τμόματοσ μπορούν να εργαςτούν: 

 

•  Ωσ νηπιαγωγού ςτην Δημόςια 
Πρωτοβϊθμια Εκπαύδευςη (κλϊδοσ ΠΕ-
60) κατόπιν διοριςμού τουσ ςύμφωνα 
με τισ διατϊξεισ  του ϊρθρου 9 παρ.1 
του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 
τ.Α) 

 

• Ωσ  νηπιαγωγού ςτην Ιδιωτικό 
Πρωτοβϊθμια Εκπαύδευςη  

Πληροφορύεσ: Υπουργεύο Παιδεύασ & 
Θρηςκευμϊτων, Ιδιωτικό Εκπαύδευςη 

 http://www.minedu.gov.gr/neo-
sxoleio-main/ekpaideutiko-systima-
main.html  

 

• Ωσ επιςτημονικό προςωπικό ςτον 
τομϋα παραγωγόσ παιδαγωγικού 
υλικού και παιδικών βιβλύων 

 

• Ωσ επιςτημονικό προςωπικό και 
ερευνητικό προςωπικό ςε δομϋσ και 
υπηρεςύεσ του Δημόςιου και Ιδιωτικού 
Τομϋα.  

Ενδεικτικϊ αναφϋρουμε ςε  

 κϋντρα δημιουργικόσ 
απαςχόληςησ παιδιών 

 καταςκηνώςεισ 

 παιδικϊ μουςεύα 

 παιδότοπουσ 

 παιδικϊ χωριϊ SOS  

 

• Ωσ  εκπαιδευτικού-ιδιοκτότεσ 
ιδιωτικού νηπιαγωγεύου ό παιδικού 
ςταθμού 

Ειδικό Αγωγό 

Ο κλϊδοσ τησ Ειδικόσ Αγωγόσ 
και Εκπαύδευςησ αποτελεύ μια 
ϊλλη ενδιαφϋρουςα προοπτικό. 
Οι απόφοιτοι του Τμόματοσ 
Νηπιαγωγών του Π.Ι. μπορούν 
να εργαςτούν:  
• Ωσ νηπιαγωγού Ειδικόσ Αγωγόσ 
ςε ςχολικϋσ μονϊδεσ ειδικόσ 
αγωγόσ (Σ.Μ.Ε.Α.) (κλϊδοσ Π.Ε. 
61 Νηπιαγωγών Ειδικόσ Αγωγόσ 
και Εκπαύδευςησ), εφόςον ϋχουν 
μεταπτυχιακό εξειδύκευςη ςτην 
ειδικό αγωγό.  
Περιςςότερεσ πληροφορύεσ: 
ΝΟΜΟΣ 3699/2008 - ΦΕΚ 
199/Α'/2.10.2008  
Ειδικό Αγωγό και Εκπαύδευςη 
ατόμων με αναπηρύα ό με 
ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ. 
http://www.dsanet.gr/Epikairot
hta/Nomothesia/n3699_08.htm  
• Ειδικό Επιςτημονικό 
Προςωπικό (Ε.Ε.Π.) ςε φορεύσ 
και μονϊδεσ τησ Ειδικόσ Αγωγόσ, 
κατόπιν πρόςκληςησ 
ενδιαφϋροντοσ του Υπουργεύο 
Παιδεύασ και κατϊθεςη αύτηςησ 
για διοριςμό ωσ αναπληρωτϋσ-
ωρομύςθιοι ςτην Ειδικό Αγωγό 
και Εκπαύδευςη, ενταςςόμενοι 
ςτον κλϊδο Π.Ε. 31 
(εξειδικευμϋνου προςωπικού) 

• Ειδικότερα και εφόςον ϋχουν 
ςχετικό εξειδύκευςη μπορούν να 
εργαςθούν ςε φορεύσ 
Επαγγελματικού 
Προςανατολιςμού των Τυφλών 
ό Κινητικότητασ των Τυφλών ό 
ςτη Νοηματικό Γλώςςα των 
Κωφών ό ςτη Νοηματικό 
Γλώςςα των Κωφών, για 
διοριςμό τουσ  
• Ωσ Ειδικό Επιςτημονικό 
Προςωπικό (Ε.Ε.Π) κλϊδου Π.Ε. 
22 Επαγγελματικών 
Συμβούλων, εφόςον ϋχουν και 
Μεταπτυχιακό Δύπλωμα 
Ειδύκευςησ ςτη Συμβουλευτικό 
και τον Επαγγελματικό 
Προςανατολιςμό, κατόπιν 
πρόςκληςησ ενδιαφϋροντοσ του 
Υπουργεύου Παιδεύασ. 
  
Επαγγελματικϊ Δικαιώματα: 
Τα επαγγελματικϊ δικαιώματα 
του/ τησ Νηπιαγωγού 
προβλϋπονται από τον Ν. 
1566/1985, ϊρθρο 12 (ΦΕΚ 
167/τ. Α΄/1985) και το ΠΔ 
24/1991 (ΦΕΚ 9/τ. Α΄/4-2-
1991), τον Δημοςιοώπαλληλικό 
Κώδικα και τον Διαρκό 
Εκπαιδευτικό Κώδικα, εφόςον 
εύναι διοριςμϋνοσ/ η ςτο 
Δημόςιο. 
 
 

Επαγγελμαηική Σηαδιοδρομία 



 
 

Χρήζιμες Πληροθορίες              
    

Πρόςθετεσ πηγϋσ  
 

Υπουργεύο Παιδεύασ & Θρηςκευμϊτων, http://www.minedu.gov.gr/  
Πανελλόνιο Σχολικό Δύκτυο, http://www.sch.gr/  
Διδαςκαλικό Ομοςπονδύα Ελλϊδοσ, www.doe.gr  
Πανελλόνια ϋνωςη Αναπληρωτών Νηπιαγωγών, 
http://www.nipiagogoi.gr/  
Ομοςπονδύα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλϊδοσ,  
www.oiele.gr  
 

Λοιπό Ενημϋρωςη  :  
http://www.esos.gr/  
http://www.alfavita.gr/  
http://edu.klimaka.gr/  
http://www.school.gr/  
http://www.hellenic-schools.gr/  
http://www.pedagogy.gr/index.php/journal/index  
http://www.tetradio.gr/  
 

Εξωτερικό: 
http://nipiagogoistinagglia.blogspot.gr/2013/02/blog-post_4068.html 
http://www.prospects.ac.uk/primary_school_teacher_job_description.htm 
http://www.prospects.ac.uk/teaching_education_sector.htm 
 

Φορεύσ Εκπαύδευςησ: 
Ινςτιτούτο Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ 
http://www.iep.edu.gr/site/index.php/el 
 

Εκπαιδευτικϋσ πύλεσ-κόμβοι: 
Teach.gr , e - Πρωτοβϊθμια , Έδρα εκπαύδευςησ, e – Πύλη  εκπαύδευςησ ,  
Πανελλόνιο  Σχολικό Δύκτυο , Παιδεύα – εκπαιδευτικόσ κόμβοσ, Σχολεύο – 
εκπαιδευτικόσ κόμβοσ, Δϊςκαλοσ  
 

Δημόςιο Οργανιςμού: 
ΑΣΕΠ  
Γενικό  Γραμματεύα  Νϋασ  Γενιϊσ  
Γενικό Γραμματεύα Απόδημου Ελληνιςμού 
 

 

 

 

Κάθε παιδί είναι καλλιηέχνης. Το 

θέμα είναι πώς θα παραμείνει 

καλλιηέχνης μεγαλώνονηας. 

Πάμπλο Πικάζο 

 

Σσγγραφείς Νηπιαγωγοί: 

http://www.pirgeli.gr/writers/281 

http://www.pirgeli.gr/writers/149 

http://www.pirgeli.gr/writers/37  

ΕΚΕΒΙ 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/port

al.asp?cpage=NODE&cnode=138  

 

 

 


