
  

Στολή Επιζηημών Αγωγής– Απόθοιηοι Τμήμαηος 
Δημοηικής Εκπαίδεσζης  
Αποςτολό του Τμόματοσ εύναι η προώθηςη τησ επιςτημονικόσ ϋρευνασ και τησ επιςτημονικόσ γνώςησ ςτον 
τομϋα των Επιςτημών τησ Αγωγόσ και ταυτόχρονα η επιςτημονικό και επαγγελματικό κατϊρτιςη των 
μελλοντικών εκπαιδευτικών τησ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ. 
 
Οι ςτόχοι που τύθενται από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμόματοσ πραγματοποιούνται μϋςα από τρύα 
αλληλϋνδετα επύπεδα μϊθηςησ, με υπόβαθρο πϊντα τη δυναμικό ςύνδεςη παιδαγωγικόσ θεωρύασ και 
εκπαιδευτικόσ πρϊξησ. Τα τρύα αυτϊ επύπεδα περιλαμβϊνουν τρεισ κύκλουσ ςπουδών, οι οπούοι αντιςτοιχούν 
ςτισ τρεισ διαςτϊςεισ του δυναμικού ρόλου του εκπαιδευτικού.  
 
Συγκεκριμϋνα: 

ο  1οσ  κύκλοσ αναφϋρεται ςτη γενικό παιδαγωγικό γνώςη που οφεύλει να αποκτόςει κϊθε φοιτητόσ 
ςτο Παιδαγωγικό Τμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ (Π.Τ.Δ.Ε.) μελετώντασ την ευρύτερη περιοχό των 
Επιςτημών τησ Αγωγόσ. 
ο  2οσ  κύκλοσ αφορϊ ςτην κατϊρτιςη του φοιτητό ςε θϋματα Διδακτικόσ. 
Ο 3οσ  κύκλοσ αφορϊ ςτα γνωςτικϊ αντικεύμενα, με ϋμφαςη αυτϊ που διδϊςκονται ςτην 
πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη. 

Επϊγγελμα Δϊςκαλοσ 

 

Περιγραφό Επαγγϋλματοσ: 

Η πρώτη επαφό του παιδιού με το περιβϊλλον του ςχολεύου μϋςω οργανωμϋνων μαθημϊτων γύνεται ςτο 
Δημοτικό Σχολεύο και αυτόσ που αναλαμβϊνει την ευθύνη να του δώςει τα απαραύτητα εφόδια για τη ςτοιχειώδη 
εκπαύδευςη και την κοινωνικό του ανϊπτυξη και ϋνταξη εύναι ο δϊςκαλοσ. Με αυτϊ ωσ δεδομϋνα, γύνεται 
αντιληπτό πόςο καθοριςτικό ρόλο παύζει ο δϊςκαλοσ ςτη μετϋπειτα μορφωτικό κυρύωσ αλλϊ και κοινωνικό 
εξϋλιξη του μικρού παιδιού (6-12 ετών). Στην πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη δεν υπϊρχει εξειδύκευςη ωσ προσ το 
γνωςτικό αντικεύμενο για το δϊςκαλο, καθώσ διδϊςκει ανϊγνωςη και γραφό, βαςικϋσ ϋννοιεσ μαθηματικών, 
γεωγραφύασ, φυςικού κόςμου, ιςτορύασ και θρηςκεύασ. Παρϊλληλα, φροντύζει οι μαθητϋσ του να ϋχουν ενεργό 
ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα τησ μϊθηςησ, ελϋγχει την επύδοςό τουσ και ευθύνεται για την τακτικό φούτηςη, την 
πειθαρχύα και την πρόοδό τουσ. Κατϊ τη διϊρκεια τησ ςχολικόσ χρονιϊσ ενημερώνει τουσ γονεύσ των μαθητών, 
οργανώνει ποικύλεσ ςχολικϋσ δραςτηριότητεσ (θεατρικϋσ παραςτϊςεισ κ.λπ.) και αρκετϋσ φορϋσ του ανατύθεται η 
επιμϋλεια τησ καλόσ εμφϊνιςησ του ςχολεύου ςε δημόςιεσ εκδηλώςεισ. 
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Συνθόκεσ Εργαςύασ: 

Ο χώροσ εργαςύασ του εύναι το 

ςχολεύο, όπου αναλαμβϊνει κατϊ 

κανόνα μύα από τισ ϋξι ςυνολικϊ 

τϊξεισ του Δημοτικού Σχολεύου, 

ϋχοντασ καθημερινό παρουςύα επύ 5 

ό 6 ώρεσ. Σε μικρϊ ό 

απομακρυςμϋνα χωριϊ, όμωσ, 

παρατηρεύται το φαινόμενο να 

εργϊζεται ςε περιςςότερεσ από μύα 

τϊξεισ (μονοθϋςια, διθϋςια κ.λπ.), 

λόγω ϋλλειψησ μαθητών. Η εργαςύα 

του ωςτόςο δεν ολοκληρώνεται ςτο 

ςχολεύο, αλλϊ ςυνεχύζεται ςτο ςπύτι 

του, όπου προετοιμϊζει τα 

μαθόματα τησ επομϋνησ ημϋρασ και 

ελϋγχει τα γραπτϊ των μαθητών 

του. Στα αρνητικϊ του 

επαγγϋλματοσ καταγρϊφεται και το 

ότι διορύζεται για μεγϊλο χρονικό 

διϊςτημα ςε περιοχϋσ που 

βρύςκονται μακριϊ ςε ςχϋςη με τον 

τόπο κατοικύασ, ενώ ςτα θετικϊ η 

μεγϊλησ διϊρκειασ διακοπϋσ του 

(Χριςτούγγενα - Πϊςχα - 

καλοκαύρι) καθώσ και η μεύωςη των 

διδακτικών του ωρών, όςο 

ανϋρχεται ιεραρχικϊ. 

Η μϋχρι πρόςφατα θετικό 
εικόνα απορρόφηςησ των 
δαςκϊλων αλλϊζει και  η 
προοπτικό διοριςμού ςτα 
δημόςια ςχολεύα τησ χώρασ 
μειώνονται. Παρόλα  αυτϊ ο 
απόφοιτοσ μπορεύ ϋχοντασ και 
την ανϊλογη εξειδύκευςη να 
απορροφηθεύ και ςε ϊλλουσ 
εργαςιακούσ τομεύσ. 
Συγκεκριμϋνα οι απόφοιτοι του  
Παιδαγωγικού Τμόματοσ 
Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ 
μπορούν να ςταδιοδρομόςουν: 
• Ωσ εκπαιδευτικού ςτη 
Δημόςια Πρωτοβϊθμια 
Εκπαύδευςη (κλϊδοσ ΠΕ-70 
μϋςω διαγωνιςμού ΑΣΕΠ)  
 
• Ωσ εκπαιδευτικού ςτην 
Ιδιωτικό Πρωτοβϊθμια 
Εκπαύδευςη 
 
http://www.minedu.gov.gr/neo-
sxoleio-main/ekpaideutiko-
systima-main.html 
      
• Ωσ επιςτημονικό 
προςωπικό ςε Δημόςιεσ και 
Ιδιωτικϋσ Επιχειρόςεισ 
/Οργανιςμούσ που αςχολούνται 
με ςυναφεύσ θεματικϋσ, όπωσ ςε 
Κϋντρα δημιουργικόσ 
απαςχόληςησ,  ςε Ιδρύματα 

παιδικόσ πρόνοιασ, ςε παιδικϋσ 
καταςκηνώςεισ, ξενοδοχειακϋσ 
μονϊδεσ, παιδικϊ μουςεύα κ.α. 
 
• Ωσ ερευνητϋσ ςε  
εκπαιδευτικϊ κϋντρα και 
οργανιςμούσ   
 
• Ωσ ςυγγραφεύσ 
εκπαιδευτικών βιβλύων 
 
Ειδικό Αγωγό 
Ο κλϊδοσ τησ Ειδικόσ Αγωγόσ 
και Εκπαύδευςησ αποτελεύ μια 
ϊλλη ενδιαφϋρουςα προοπτικό. 
Οι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού 
Τμόματοσ Δημοτικόσ 
Εκπαύδευςησ του Π.Ι. μπορούν 
να εργαςτούν 
• ωσ  εκπαιδευτικού 
Ειδικόσ Αγωγόσ ςε Σχολικϋσ 
Μονϊδεσ Ειδικόσ Αγωγόσ 
(Σ.Μ.Ε.Α.) ενταςςόμενοι ςτον 
κλϊδο Π.Ε.71 Δαςκϊλων Ε.Α.Ε, 
εφόςον ϋχουν μεταπτυχιακό 
εξειδύκευςη ςτην ειδικό αγωγό.  
Σε αυτϋσ τισ μονϊδεσ μπορούν 
να διδϊξουν και εκπαιδευτικού 
χωρύσ ανϊλογη μετεκπαύδευςη, 
εϊν ο αριθμόσ των 
μετεκπαιδευομϋνων δεν επαρκεύ 
για να καλυφθούν οι θϋςεισ:  
Περιςςότερεσ πληροφορύεσ: 
ΝΟΜΟΣ 3699/2008 - ΦΕΚ 
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 Επαγγέλμαηα                           
  

 
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 
 
• ωσ Ειδικό Επιςτημονικό 
Προςωπικό (Ε.Ε.Π.) ςε φορεύσ 
και μονϊδεσ τησ Ειδικόσ Αγωγόσ 
και Εκπαύδευςησ, εφόςον 
κατϋχουν ανϊλογη 
μεταπτυχιακό ειδύκευςη. 
Συγκεκριμϋνα μπορούν κατόπιν 
προκόρυξησ του Υπουργεύου 
Παιδεύασ να εργαςθούν ςτουσ 
τομεύσ: 
• Θεραπεύασ Λόγου, 
ενταςςόμενοι ςτον κλϊδο 
Π.Ε.21 Θεραπευτών Λόγου 
• Επαγγελματικού 
Προςανατολιςμού των Τυφλών 
ό ςτην Κινητικότητα των 
Τυφλών ό ςτη Νοηματικό 
Γλώςςα των Κωφών, 
ενταςςόμενοι ςτον κλϊδο Π.Ε. 
31 
• Συμβουλευτικόσ και 
Επαγγελματικού 
Προςανατολιςμού, 
ενταςςόμενοι ςτον κλϊδο Π.Ε. 
22 Επαγγελματικών Συμβούλων 
 
 
 
            
 
 
 
 

Επαγγελματικϊ Δικαιώματα: 
 
Τα επαγγελματικϊ δικαιώματα 
του/ τησ δαςκϊλου/ ασ 
προβλϋπονται από τον Ν. 
1566/1985, ϊρθρα 13 και 15 
(ΦΕΚ 167/τ. Α/1985) και το ΠΔ 
24/1991 (ΦΕΚ 9/τ. Α/4-2-
1991).  
Παρϊλληλα ο ενδιαφερόμενοσ 
μπορεύ να ανατρϋξει ςτον 
Δημοςιοώπαλληλικό Κώδικα και 
τον Διαρκό Εκπαιδευτικό 
Κώδικα.            

 

Ιδιαύτερα Προςωπικϊ 

Χαρακτηριςτικϊ και Ικανότητεσ: 

Η αγϊπη για τα παιδιϊ αποτελεύ 

απαραύτητη προώπόθεςη γι' αυτόν 

που θα ακολουθόςει το επϊγγελμα 

του δαςκϊλου. Πρϋπει επύςησ να 

εύναι ϊρτια καταρτιςμϋνοσ, ϋχοντασ 

παιδαγωγικϋσ αντιλόψεισ που 

ςυμβαδύζουν με την εξϋλιξη τησ 

κοινωνύασ ςτον 21ο αιώνα, όπωσ 

και την ικανότητα να μεταδύδει τισ 

γνώςεισ του απλϊ και κατανοητϊ 

ςτουσ μικρούσ μαθητϋσ του. Επειδό, 

ςυνόθωσ, οι τϊξεισ εύναι 

πολυϊριθμεσ, εύναι αναγκαύο να 

ςυνδυϊζει τη μϊθηςη με την 

πειθαρχύα, να εμπνϋει ςεβαςμό 

αλλϊ και εκτύμηςη προσ το 

πρόςωπό του, να ϋχει υπομονό, 

κατανόηςη αλλϊ και φανταςύα ςτισ 

διδακτικϋσ μεθόδουσ ώςτε να 

«αιχμαλωτύζει» τουσ μαθητϋσ του. 

Πρϋπει, επύςησ, εύναι προςιτόσ και 

ςυνεργϊςιμοσ προκειμϋνου να 

αντιμετωπύζει και να βοηθϊ ςτην 

επύλυςη προβλημϊτων και ςτην 

κϊλυψη ιδιαύτερων αναγκών των 

μαθητών του που εύναι μικρόσ 

ηλικύασ. 

Λύςτα ιςτοςελύδων που αφορούν την εκπαύδευςη από τη 

βιβλιοθόκη του Παιδαγωγικού Ινςτιτούτου 

 

http://www.pi-schools.gr/library/pi-lib/hb_s_ekp-yliko.htm  



 

 

 

Χρήζιμες Πληροθορίες              
    

Πρόςθετεσ πηγϋσ  

Για την ανϊκτηςη περιςςότερων πληροφοριών  ςχετικϊ με το 
αντικεύμενο εργαςύασ των αποφούτων του Παιδαγωγικού  Τμόματοσ 
Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιςκεφθούν 
τισ παρακϊτω ιςτοςελύδεσ:  

Υπουργεύο Παιδεύασ Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων 

 http://www.minedu.gov.gr/ 

Εκπαιδευτικό κλύμακα 

http://edu.klimaka.gr/ 

Σύλλογοσ Εκπαιδευτικών Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ Ιωαννύνων 

http://www.syldnioa.gr/ 

Διεύθυνςη Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ Ιωαννύνων 

http://dipe.ioa.sch.gr/ 

Διδαςκαλικό Ομοςπονδύα Ελλϊδοσ 

http://www.doe.gr/index.php?categoryid=1 

Παιδαγωγικό Εταιρεύα Ελλϊδοσ 

http://www.oiele.gr 

Χρόςιμοι ιςτότοποι ςτο εξωτερικό: 

http://careerthoughts.com/education-majors 

http://www.prospects.ac.uk/teaching_education_sector.htm 

Ερευνητικϊ Κϋντρα 

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

Κϋντρο Έρευνασ και Τεκμηρύωςησ Ενταξιακών Εκπαιδευτικών 
Προγραμμϊτων (ΚΕΤΕΕΠ), 
http://keteep.ecd.uoa.gr/htdocs/Kentro.html 

Κϋντρο Έρευνασ, Μελϋτησ και Εφαρμογών ςτην Περιβαλλοντικό 
Εκπαύδευςη  (ΠΕ) (ΚΕΜΕΠΕ), -http://www.school.gr/ 

Ευρωπαώκό Πρόγραμμα Comenious,  http://www.iky.gr/europaika-
programmata/comenius-sxoliki-ekpaideysi 

-ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, http://www.cti.gr/el/ 

 

 

 

Video: Great Teachers 

http://greatteachers.harvard.e

du/all-videos  

 

  

 


