
ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ.



Π.Τ.Δ.Ε.

Ιστορική Αναδρομή



Π.Τ.Δ.Ε.
Μερικά ιστορικά στοιχεία

 Μέχρι το Ακαδημαϊκό έτος 1986-87
λειτουργούσαν μόνο οι Παιδαγωγικές
Ακαδημίες 2-ετούς φοίτησης από τις
οποίες αποφοιτούσαν εκπαιδευτικοί
Α/θμιας εκπαίδευσης.

 Από τη χρονιά εκείνη άρχισε να λειτουργεί
το Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. (αν και ιδρύθηκε το
1983).



Π.Τ.Δ.Ε.

Το
ΠαιδαγωγικόΤμήμα

Δημοτικής Εκπαίδευσης



Π.Τ.Δ.Ε. (Το Τμήμα)

 Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης είναι σε θέση να παρέχει:
 Προπτυχιακό κύκλο σπουδών

 Μεταπτυχιακές σπουδές δύο επιπέδων

 Πρώτο επίπεδο              Μεταπτυχιακό δίπλωμα
 Α) Κοινωνία, Εκπαίδευση και Παιδαγωγική
 Β) Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας 
 Γ) Θετικές Επιστήμες και η Διδακτική τους

 Δεύτερο επίπεδο            Διδακτορικό δίπλωμα         




Π.Τ.Δ.Ε. (Το Τμήμα)

 Δομή του Τμήματος
 Το ΠΤΔΕ είναι χωρισμένο σε τρεις 

Τομείς:
(ο Τομέας είναι ένα πανεπιστημιακό 
Όργανο που συγκροτείται από 
επιστήμονες των οποίων τα ερευνητικά 
ενδιαφέροντα βρίσκονται ή γειτνιάζουν 
στην/με την ίδια επιστημονική περιοχή)



Τομέας Κοινωνικών και 
Πολιτισμικών Σπουδών

Τομέας Θετικών Επιστημών και 
Νέων Τεχνολογιών

Τομέας Παιδαγωγικής και 
Κοινωνικού Αποκλεισμού



Π.Τ.Δ.Ε. (Το Τμήμα)

 Σήμερα το Τμήμα αποτελείται από 
 32 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
 2 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
 1 μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
 1 μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 

Προσωπικού (ΕΤΕΠ)
 1 μέλος Διοικητικού Προσωπικού 
 Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί: 1



Π.Τ.Δ.Ε. (Το Τμήμα)

 Στο Τμήμα είναι εγγεγραμμένοι:
 1851 φοιτητές/τριες

 Από αυτούς, το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 
εγγράφηκαν 424 νέοι φοιτητές/τριες αν και οι 
εισακτέοι με τις εισαγωγικές εξετάσεις ήταν 225 

 48 μεταπτυχιακοί φοιτητές
 106 υποψήφιοι διδάκτορες
 Τη χρονιά 2014-15 πήραν πτυχίο 395 άτομα.
 Έλαβαν μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών 6 άτομα 

και ορκίστηκαν 2 Διδάκτορες



Π.Τ.Δ.Ε. (Το Τμήμα)

 Το ΠΤΔΕ μεταφέρθηκε στις καινούργιες του
εγκαταστάσεις το Ακαδημαϊκό έτος 2002-03.

 Οι εγκαταστάσεις αυτές βρίσκονται στο κτίριο του
Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής.

 Διατήρησε όμως και τις παλιές, στο χώρο της
πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας, όπου στεγάζεται
το μεγάλο Αμφιθέατρο, τα εργαστήρια, οι νησίδες
Η/Υ και το Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής
Εκπαίδευσης



Π.Τ.Δ.Ε. (Το Τμήμα)

 Ο μελλοντικός σχεδιασμός περιλαμβάνει
δύο πτέρυγες στα πλαϊνά τμήματα του
Πύργου.





ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ



Π.Τ.Δ.Ε. (Το Τμήμα)

 Οι σπουδές στο ΠΤΔΕ διαρκούν
τέσσερα χρόνια.

 Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
οι φοιτητές παρακολουθούν:



 29 υποχρεωτικά μαθήματα, 
 1 υποχρεωτικό επιλογής, 
 το μάθημα «Πληροφοριακός γραμματισμός 

και η χρήση της βιβλιοθήκης», 
 13 τουλάχιστον επιλεγόμενα και 
 μία ξένη γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά).
 Στο τελευταίο έτος μπορεί ο/η φοιτητής/τρια 

να εκπονήσει διπλωματική εργασία σε 
συνεργασία με κάποιον διδάσκοντα.



Για κάθε μάθημα που εξετάζεται με
επιτυχία ο/η φοιτητής/τρια κατοχυρώνει
ένα αριθμό πιστωτικών μονάδων. Για να
μπορέσει να πάρει πτυχίο πρέπει να
συγκεντρώσει 240 πιστωτικές μονάδες.

Η πλειοψηφία των μαθημάτων έχουν 5
πιστωτικές μονάδες το καθένα.



Π.Τ.Δ.Ε. (Το Τμήμα)

 Σε κάθε εξάμηνο κάθε φοιτητής/τρια
μπορεί να δηλώσει μέχρι 6 μαθήματα
(30 πιστωτικές μονάδες)

 Δεν είναι δυνατή η απόκτηση του
πτυχίου χωρίς την επιτυχή εξέταση
στα υποχρεωτικά μαθήματα.

 Το ίδιο ισχύει για τις Πρακτικές
Ασκήσεις.



Π.Τ.Δ.Ε. (Το Τμήμα)

 Πρακτικές ασκήσεις υπάρχουν στο 2ο και 4ο

έτος σπουδών. Ειδικά το 4ο έτος σπουδών
αναλώνεται όλο με πρακτικές ασκήσεις. Οι
φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος
ασκούνται, με τη βοήθεια μελών του
Τμήματος και σε συνεργασία με ένα μεγάλο
αριθμό Δημοτικών Σχολείων της
Θεσσαλονίκης, στη διενέργεια μαθημάτων
μέσα σε σχολικές τάξεις.



Π.Τ.Δ.Ε. (Το Τμήμα)

 Το ΠΤΔΕ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα ανταλλαγής διδασκόντων και 
διδασκομένων (Erasmus)

 Την περσινή χρονιά συμμετείχαν 22 φοιτητές 
του Τμήματος. Μερικές από τις χώρες με τις 
οποίες το Τμήμα έχει διμερείς συμφωνίες είναι:
 Πορτογαλία, Πολωνία, Κύπρος, Σουηδία, 

Τουρκία, Δανία, ΗΠΑ, Ρωσία, Σερβία, 
Ρουμανία, Καζακστάν.



Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΤΔΕ

 Το ερευνητικό έργο των μελών του 
ΠΤΔΕ καλύπτει τις επιστημονικές 
περιοχές που ορίζουν οι Τομείς στους 
οποίους ανήκουν δηλαδή:
 Τις Κοινωνικές και Πολιτιστικές επιστήμες
 Τις Θετικές επιστήμες
 Την Παιδαγωγική και τον Κοινωνικό 

Αποκλεισμό



Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΤΔΕ

 Η ερευνητική δραστηριότητα αποφέρει 
κατ’ έτος τη συγγραφή ενός μεγάλου 
αριθμού βιβλίων, άρθρων σε 
επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε 
Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια, 
συνεργασίες σε ερευνητικά 
προγράμματα εθνικά και διεθνή 



Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΤΔΕ

 Τα Ερευνητικά Προγράμματα αφορούσαν 
ή αφορούν, μεταξύ άλλων, (α) κοινωνικό 
φύλο, ευπαθείς ομάδες και εκπαίδευση 
μειονοτήτων (Ρομά, μουσουλμάνοι της 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), 

 την ακαδημαϊκή και επαγγελματική 
αναβάθμιση των εκπαιδευτικών της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

 Την ψηφιακή χαρτογραφία



Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΤΔΕ

 την επιμόρφωση διαφόρων ομάδων 
εκπαιδευτικών, 

 το σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού
 τη σχολική ψυχολογία και την ψυχολογία 

του παιδιού
 Τις θετικές επιστήμες και την εφαρμογή 

της ψηφιακής τεχνολογίας
 Τη διδακτική των σχολικών αντικειμένων



Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΤΔΕ

 Επιπλέον, τα μέλη του ΠΤΔΕ συμμετέχουν 
σε Επιστημονικές και συντακτικές επιτροπές 
ελληνικών και διεθνών περιοδικών και 
συνεδρίων

 Είναι μέλη επιστημονικών εταιρειών/ 
συλλόγων



Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

 Η βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής 
βρίσκεται στον 2ο όροφο του Πύργου και 
είναι ενιαία για τα Τμήματα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής.

 Έχει περίπου 40000 τόμους 
καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα 
γνωστικών αντικειμένων.



Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Είναι 
δανειστική. 
Λειτουργεί ως 
αναγνωστήριο 
με 55 
καθίσματα και 
...



Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Βιβλιοστάσια Επιστημονικά 
Περιοδικά



Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

…νησίδα 
υπολογιστών



Ερευνητικά  - Εκπαιδευτικά 
Κέντρα

 Στο ΠΤΔΕ ανήκει το 
ΚΕΝΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ



Ερευνητικά  - Εκπαιδευτικά 
Κέντρα

Ιδρύθηκε το 2012 και είναι το πρώτο 
Κέντρο Γεωγραφικής Εκπαίδευσης που 
ιδρύθηκε στην Ελλάδα και (τότε) στην 
Ευρώπη.

Μέχρι σήμερα έχει περισσότερα από 180
ενεργά μέλη (πανεπιστημιακούς,
εκπαιδευτικούς, φοιτητές) και 28
συνεργαζόμενα σχολεία



Ερευνητικά  - Εκπαιδευτικά 
Κέντρα

 Προάγει τη Γεωγραφική Εκπαίδευση 
στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην 
ανάπτυξη διδακτικών μεθόδων με την 
αρωγή της ψηφιακής τεχνολογίας.

 Περισσότερες πληροφορίες στη 
διεύθυνση 

http://www.digital-earth.edu.gr/


Π.Τ.Δ.Ε.

Τομείς Απασχόλησης



Π.Τ.Δ.Ε. (Τομείς απασχόλησης)

Σήμερα οι απόφοιτοι του Τμήματος
έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν
την επαγγελματική τους
αποκατάσταση ως εκπαιδευτικοί της
Α/θμιας εκπαίδευσης μετά από
εξετάσεις του ΑΣΕΠ.



Π.Τ.Δ.Ε. (Τομείς απασχόλησης)

 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

2012 - 2013 5
2013 - 2014 ΚΑΝΕΝΑΣ
2014 - 2015 ΚΑΝΕΝΑΣ
2015 - 2016 ΚΑΝΕΝΑΣ



Π.Τ.Δ.Ε. (Τομείς απασχόλησης)

 Απόφοιτοι των Παιδαγωγικών
Τμημάτων διορίζονται ως
Αναπληρωτές Δάσκαλοι/λες είτε στην
αρχή του σχολικού έτους είτε κατά τη
διάρκειά του.



Π.Τ.Δ.Ε. (Τομείς απασχόλησης)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟΙ 
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2012 - 2013 3300

2013 - 2014 ΠΕΡΙΠΟΥ 300 

2014 - 2015 3400

2015 - 2016 12750



Π.Τ.Δ.Ε. (Τομείς απασχόλησης)

 Αντίστοιχα, μπορούν να βρουν εργασία
στο αντικείμενό τους στην ιδιωτική
εκπαίδευση, αμέσως μετά τη λήψη του
πτυχίου τους.



Π.Τ.Δ.Ε. (Τομείς απασχόλησης)

 Τα Δημόσια Δημοτικά σχολεία χωρίζονται
σε κατηγορίες ανάλογα με τον
προβλεπόμενο από το νόμο αριθμό
θέσεων των εκπαιδευτικών. Έτσι
υπάρχουν από Μονοθέσια (μόνο ένας
εκπαιδευτικός) μέχρι και σχολεία που
έχουν περισσότερες από 12 θέσεις.



Π.Τ.Δ.Ε. (Τομείς απασχόλησης)

 Οι ώρες απασχόλησης στα σχολεία
της Δημόσιας Εκπαίδευσης
ποικίλλουν ανάλογα με τα χρόνια
προϋπηρεσίας και τον τύπο του
σχολείου (βλ. Πίνακα).



Π.Τ.Δ.Ε. (Τομείς απασχόλησης)

Χρόνια 
προϋπηρεσίας

Ώρες 
διδασκαλίας

Ανεξαρτήτως 
χρόνου και 

θέσης

25

έως 10 χρόνια 24

10 - 15 23

15 - 20 22

>25 21

Τύπος Σχολείου

1θέσια, 2θέσια, 3θέσια

4θέσια και πάνω



Π.Τ.Δ.Ε. (Τομείς απασχόλησης)

 Στις παραπάνω ώρες θα πρέπει να
προστεθούν επιπλέον ώρες λόγω της
απασχόλησης των εκπαιδευτικών εκτός
σχολείου και σχολικού ωραρίου.

 Οι ώρες αυτές προκύπτουν από την
προετοιμασία των εκπαιδευτικών για τα
μαθήματα της επόμενης ημέρας (συνήθως
αυτή γίνεται στο σπίτι, π.χ. κατασκευή
χειροτεχνημάτων).



Π.Τ.Δ.Ε.

Αμοιβές



Π.Τ.Δ.Ε. (Αμοιβές)

 Ο μισθός του νεοδιορισμένου εκπαιδευτικού
διαφέρει από τον μισθό του εκπαιδευτικού
που υπηρετεί πολλά χρόνια στην εκπαίδευση
λόγω διαφορετικής βαθμολογικής κατάταξης.
Οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται μισθολογικά
ανάλογα με τον βαθμό που βρίσκονται. Οι
βαθμοί είναι 6 και κάθε βαθμός χωρίζεται σε
επιμέρους κλιμάκια.

 Όμως οι αμοιβές διαφέρουν ανάλογα και με τη
σχέση εργασίας που έχουν (μόνιμοι/
αναπληρωτές).



Π.Τ.Δ.Ε. (Αμοιβές)

 Σήμερα (Δεκέμβριος 2015 ) οι μισθοί 
διαμορφώνονται περίπου ως εξής 
(καθαρό ποσό):
 του αναπληρωτή είναι περίπου 800 € το 

μήνα
 του νεοδιορισμένου είναι περίπου 650 € τον 

πρώτο χρόνο περίπου 800 € τον δεύτερο 
και τρίτο 



Π.Τ.Δ.Ε. (Αμοιβές)

 Για ορισμένους, μία από τις δυσκολίες που
μπορεί να αντιμετωπίσει ο νεοδιόριστος
εκπαιδευτικός είναι ο τόπος του πρώτου
διορισμού που συνήθως είναι μακριά από
τον τόπο του ή τον χώρο συμφερόντων
του. Αυτό σημαίνει αυξημένα έξοδα
διαβίωσης.



Π.Τ.Δ.Ε.

Χρήσιμες Ιστοσελίδες
Π.Τ.Δ.Ε.
http://www.eled.auth.gr

Παιδαγωγική Σχολή
http://www.auth.gr/educ/

http://www.eled.auth.gr/
http://www.auth.gr/educ/
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