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1. ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (UOWM) ιδρύθηκε το 2003 με το Προεδρικό 

Διάταγμα 92/2003 (Σ. 83/11-4-2003) και ξεκίνησε τη λειτουργία του το ίδιο έτος. Σύμφωνα με 

το Ν. 4610/2019, ΦΕΚ 70/Α/07.05.2019, η ακαδημαϊκή δομή του Πανεπιστημίου έχει 

διαμορφωθεί ως εξής: 

 

Η Πολυτεχνική Σχολή Κοζάνης αποτελείται από τα Τμήματα: 

• Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

• Μηχανολόγων Μηχανικών 

• Χημικών Μηχανικών 

• Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 

• Μηχανικών σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων 

 

Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών Κοζάνης αποτελείται από τα Τμήματα: 

• Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 

• Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης 

• Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 

• Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών 

• Οικονομικών Επιστημών 

• Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

• Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης 

 

Η Σχολή Καλών Τεχνών (Φλώρινα) αποτελείται από το Τμήμα: 

• Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 

 

Η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (Φλώρινα) αποτελείται από το Τμήμα: 

• Γεωπονίας 

 

Η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Φλώρινα) αποτελείται από τα Τμήματα: 

• Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

• Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών 

• Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων 

• Ψυχολογίας 

 

Η Σχολή Θετικών Επιστημών (Καστοριά) αποτελείται από τα Τμήματα: 

• Μαθηματικών 

• Πληροφορικής 

 

Η Σχολή Επιστημών Υγείας (Πτολεμαΐδα) αποτελείται από τα Τμήματα: 

• Εργοθεραπείας 

• Μαιευτικής 

Η ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι: https://www.uowm.gr/  

 

 



  

2 
 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

2.1  Όνομα και διεύθυνση   

Ονοματεπώνυμο Ιδρύματος  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Κώδικας ιδρύματος ERASMUS G KOZANI 02 

Διεύθυνση Διαδικτύου www.uowm.gr  

Διεύθυνση διαδικτύου για διεθνείς φοιτητές https://erasmus.uowm.gr/ 

Ονοματεπώνυμο Νομικού Εκπροσώπου Καθηγητής Δρ. Θεόδωρος Θεοδουλίδης  

Επίσημος Τίτλος Πρύτανης Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας 

Διεύθυνση Κοίλα, Κοίλα Κοζάνης 

GR- 50100-KOZANI   

ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο (κωδικός χώρας και περιοχής) +30-24610-56200 

Fax (κωδικός χώρας και περιοχής) +30-24610-56201 

 

Αρμόδιο Γραφείο/Τμήμα  Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

Θεσμικός Συντονιστής ERASMUS  κα Χριστίνα Πεταλωτή  

Προϊσταμένη Γραφείου Διεθνών Σχέσεων και 

Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων  

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Κοίλα, Κοίλα Κοζάνης 

GR- 50100-KOZANI   

ΕΛΛΑΔΑ 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου int.relations@uowm.gr  

Τηλέφωνο +30- 24610-56212 

Fax +30-24610-5611 

Συντονιστής τμήματος ERASMUS 

(υπεύθυνος επικοινωνίας) 

Δρ. Χρήστος Κωνσταντίνου 

Αναπληρωτής Καθηγητής 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kchristou@uowm.gr 

Τηλέφωνο  +30-23850-55158  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uowm.gr/
mailto:%20int.relations@uowm.gr
mailto:kchristou@uowm.gr
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3. ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

Η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

(ΣΚΑΕΠ) προήλθε από τη μετονομασία της Παιδαγωγικής Σχολής σύμφωνα με το Νόμο 4610 

(7-5-2019) και αποτελείται από τα Παιδαγωγικά Tμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και 

Νηπιαγωγών και το Τμήμα Ψυχολογίας με έδρα τη Φλώρινα, καθώς και το Τμήμα Επικοινωνίας 

και Ψηφιακών Μέσων με έδρα την Καστοριά. Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 544/1989 και άρχισε να λειτουργεί ως παράρτημα του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το ακαδημαϊκό έτος 1990-91. Το 

Παιδαγωγικό Tμήμα Νηπιαγωγών και ταυτόχρονα η Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας ιδρύθηκαν 

με το Προεδρικό Διάταγμα 99/1993. 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) (www.uowm.gr) ιδρύθηκε με το Π.Δ. 92/2003 

(Φ.83/11-4-2003) και άρχισε τη λειτουργία του το 2003. Τα πρώτα Τμήματα του ΠΔΜ 

αποτέλεσαν τα τέσσερα Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου που έδρευαν στη Δυτική 

Μακεδονία, μεταξύ αυτών και τα δύο Τμήματα της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας. Από 1-1-

2004 μεταφέρθηκε και το προσωπικό (μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.ΤΕ.Π. και διοικητικό 

προσωπικό). 

Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών είναι η Καθηγήτρια του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Δρ. Πηνελόπη Παπαδοπούλου. 

4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)  

4.1 Ίδρυση και αποστολή  

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 544/1989, άρθρο 5 του Π.Δ. 99/1993 και στο πλαίσιο της 

αποστολής του Πανεπιστημίου (άρθρο 1 του Ν. 1268/1982) η αποστολή του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Νηπιαγωγών Εκπαίδευσης είναι η: 

• καλλιέργεια και προώθηση των Επιστημών της Αγωγής μέσω ακαδημαϊκής και 

εφαρμοσμένης διδασκαλίας και έρευνας, 

• παροχή στους/στις αποφοίτους/απόφοιτες των απαραίτητων θεωρητικών και πρακτικών 

γνώσεων για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και ανάπτυξη, 

• συμβολή ανύψωσης του επιπέδου εκπαίδευσης και κάλυψης των αναγκών σε θέματα 

Παιδαγωγικής, 

• συμβολή στην αντιμετώπιση και επίλυση των παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει,  

• συμβολή στην αντιμετώπιση της ανάγκης συνεχούς εκπαίδευσης και συνεχούς 

κατάρτισης, 

• απονομή πτυχίου, το οποίο δίνει στους/στις κατόχους τη δυνατότητα να διορίζονται ως 

εκπαιδευτικοί σε νηπιαγωγεία. 
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5. ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΑ ECTS 

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τις σπουδές στο εξωτερικό ως μέσο βελτίωσης της ποιότητας 

της ακαδημαϊκής συνεργασίας που αποφέρει οφέλη στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες και στα 

ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι σπουδές στο εξωτερικό μπορεί να είναι μια ιδιαίτερα 

πολύτιμη εμπειρία. Δεν είναι μόνο ο καλύτερος τρόπος για να μάθετε για άλλες χώρες, ιδέες, 

γλώσσες και πολιτισμούς· όλο και περισσότερο, αποτελεί σημαντικό μέρος της επαγγελματικής 

και ακαδημαϊκής εξέλιξης της σταδιοδρομίας. 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν σπουδές στο εξωτερικό θα αναζητήσουν: προγράμματα 

σπουδών που σχετίζονται με τον τελικό βαθμό πλήρους ακαδημαϊκής αναγνώρισης, γεγονός που 

εξασφαλίζει ότι δεν θα χάσουν χρόνο για να ολοκληρώσουν το πτυχίο τους σπουδάζοντας στο 

εξωτερικό. 

Σχεδιασμός του προγράμματος σπουδών στο εξωτερικό 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό επικοινωνούν με τον 

συντονιστή του ιδρύματος υποδοχής και μελετούν τα ενημερωτικά πακέτα/καταλόγους 

μαθημάτων άλλων ιδρυμάτων για να επιλέξουν τον προορισμό τους και να σχεδιάσουν το 

πρόγραμμα σπουδών τους στο εξωτερικό. Αυτό βοηθά τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες να 

επιλέξουν μαθήματα κατάλληλα στο περιεχόμενο και το ακαδημαϊκό τους επίπεδο, για 

αναγνώριση από το ίδρυμα στο πλαίσιο του τελικού πτυχίου του/της φοιτητή/φοιτήτριας. Με τη 

χρήση των πιστωτικών μονάδων ECTS, τα προγράμματα σπουδών οργανώνονται καλύτερα 

όσον αφορά τον φόρτο εργασίας των φοιτητών/φοιτητριών. 

Εξασφάλιση πλήρους ακαδημαϊκής αναγνώρισης 

Ένα πρόγραμμα σπουδών ECTS πρέπει να εγκριθεί τόσο από τα ιδρύματα καταγωγής όσο και 

από τα ιδρύματα υποδοχής, πριν ο/η φοιτητής/φοιτήτρια αναχωρήσει για την περίοδο σπουδών 

στο εξωτερικό. Εάν το πρόγραμμα σπουδών που περιγράφεται στη συμφωνία μάθησης 

ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον/την φοιτητή/φοιτήτρια, αναγνωρίζεται πλήρως από το ίδρυμα 

καταγωγής. Αυτό σημαίνει ότι ο όγκος των σπουδών στο εξωτερικό, μετρούμενη σε αριθμό 

πιστωτικών μονάδων ECTS που έχουν επιτευχθεί, θα αντικαταστήσει ισοδύναμο όγκο σπουδών 

και αξιολόγησης που διαφορετικά θα είχε πραγματοποιηθεί στο ίδρυμα καταγωγής. 

Πώς μεταφέρονται οι πιστώσεις ECTS; 

Τα Ιδρύματα προετοιμάζουν και ανταλλάσσουν πρακτικά αρχεία για κάθε φοιτητή/φοιτήτρια 

που συμμετέχει στο Erasmus με την εφαρμογή των ECTS. Αντίγραφο της απομαγνητοφώνησης 

δίνεται στον/στην εισερχόμενο/η φοιτητή/φοιτήτρια και το πρωτότυπο αποστέλλεται στο ίδρυμα 

καταγωγής μετά την περίοδο σπουδών στο εξωτερικό. 

Περαιτέρω σπουδές στο εξωτερικό 

Όπως αναφέρθηκε, ένας/μια φοιτητής/φοιτήτρια με την εφαρμογή των ECTS μπορεί να επιθυμεί 

να παραμείνει στο ίδρυμα υποδοχής - ίσως για να πάρει πτυχίο ή να μετακομίσει σε τρίτο 

ίδρυμα. Αυτό είναι δυνατό υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπλεκόμενα ιδρύματα συμφωνούν και 

ότι ο/η φοιτητής/φοιτήτρια αποδέχεται τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να πάρει 

δίπλωμα ή να μεταφέρει την εγγραφή. Παρέχοντας μια ιστορία των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων 

των φοιτητών/φοιτητριών, η απομαγνητοφώνηση των αρχείων είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο μέσο 

που βοηθά τα ιδρύματα να λάβουν αυτές τις αποφάσεις ανοίγοντας περαιτέρω την κινητικότητα 

των φοιτητών/φοιτητριών. Τα ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενθαρρύνονται να 

εισαγάγουν τα ECTS στο πλαίσιο της θεσμικής τους σύμβασης με την Επιτροπή. 

Για να ολοκληρώσουμε: 
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Τα ECTS παρέχουν διαφάνεια με τα ακόλουθα μέσα: 

α) Το ενημερωτικό πακέτο/κατάλογο μαθημάτων που παρέχει γραπτές πληροφορίες στους/στις 

φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό των ιδρυμάτων, των τμημάτων/σχολών, της οργάνωσης 

και της δομής του προγράμματος σπουδών. 

β) Πιστωτικές μονάδες ECTS που είναι αριθμητικές τιμές που κατανέμονται στις μονάδες 

μαθημάτων για να περιγράψουν το φόρτο εργασίας των φοιτητών/φοιτητριών που απαιτείται για 

την ολοκλήρωσή τους. 

γ) Τη συμφωνία μάθησης που καλύπτει το πρόγραμμα σπουδών που πρέπει να ληφθεί και τις 

μονάδες ECTS που θα απονεμηθούν για την ικανοποιητική ολοκλήρωσή τους, δεσμεύοντας 

τόσο τα ιδρύματα υποδοχής όσο και τα ιδρύματα καταγωγής. 

δ) Το αντίγραφο των αρχείων που δείχνει τα μαθησιακά επιτεύγματα των μαθητών/μαθητριών 

με τρόπο ολοκληρωμένο, κοινώς κατανοητό και εύκολα μεταβιβάσιμο από το ένα ίδρυμα στο 

άλλο. 
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6. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ERASMUS 2021-2022 

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο κάθε μαθήματος μπορείτε να βρείτε στον 

αναλυτικό Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.  

Σημειώνεται ότι: Οι διδάσκοντες/διδάσκουσες θα πρέπει να επικοινωνήσουν για καθοδήγηση 

λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα σπουδών, τη διδακτική διαδικασία και την αξιολόγηση των 

προσφερόμενων μαθημάτων. 

6.1. Κατάλογος μαθημάτων που προσφέρονται σε φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS για το 

ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 

1ο εξάμηνο 

 

 

2ο εξάμηνο 

 

Κωδικός μαθήματος και τίτλος Είδος 

μαθήματος Διδάσκων / 

Διδάσκουσα  ECTS 
0701Υ. Προσχολική Παιδαγωγική Υ Χριστίνα Σιδηροπούλου 

4 
1701Υ. Εικαστικά Εργαστήρια Υ Νικόλαος Ταμουτσέλης 

4 
1311Ε. Δημιουργία πολυμεσικού υλικού (ΑΔΕ) Ε Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό 

4 

 
1 Το Υ σημαίνει υποχρεωτικά μαθήματα και το Ε προαιρετικά. Η διάκριση αυτή δεν αφορά τους/τις 

φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS+. 

. 

Κωδικός μαθήματος και τίτλος Είδος 

μαθήματος1 

Διδάσκων / 

Διδάσκουσα ECTS 

0210Υ. Ιστορία της Εκπαίδευσης Υ Γεώργιος Τζάρτζας (στο τρέχον 

έτος θα διδαχτεί από την 

Ευαγγελία Καλεράντε) 4 

0733Υ. Σύγχρονη Παιδαγωγική και  

Επιστήμες της Εκπαίδευσης 
Υ Βασιλική Πλιόγκου 

4 

1601Υ. Έννοιες Φυσικών Επιστημών Ι και οι 

Αναπαραστάσεις τους 
Y Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό 

4 
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3ο εξάμηνο 

 

Κωδικός μαθήματος και τίτλος Είδος 

μαθήμα

τος 

Διδάσκων / 

Διδάσκουσα ECTS 
0401Υ. Γνωστική Ψυχολογία Υ Γεωργία Στεφάνου 4 
1405Υ. Μαθηματική Εκπαίδευση στην Προσχολική  

και Πρώτη σχολική ηλικία 
Υ Κωνσταντίνος Χρήστου 

4 
0209Ε. Η ανθρωπιστική γνώση στη μετανεωτερικότητα E Γεώργιος Τζάρτζας (στο 

τρέχον έτος δεν θα διδαχτεί) 4 
0729E. Παιδική Ηλικία και Δικαιώματα  

Παιδιών: Παιδαγωγικές προσεγγίσεις 
Ε Βασιλική Πλιόγκου (στο 

τρέχον έτος δεν θα διδαχτεί) 4 
0730Ε. Σχολικός χώρος: Η σχολική τάξη στη φύση, 

η φύση στο σχολείο (ΑΔΕ) 
Ε Έκτακτο Διδακτικό 

Προσωπικό 4 
1306Ε. Ανάπτυξη Ψηφιακού Υλικού και  

Διδακτικών Σεναρίων με ΤΠΕ – Ψηφιακή Αφήγηση 
E Θαρρενός Μπράτιτσης 

4 
1309Ε. Η σκέψη ως αντικείμενο διδασκαλίας (ΑΔΕ) Ε Έκτακτο Διδακτικό 

Προσωπικό 4 
1312Ε. Αρχές Πληροφορικής (ΑΔΕ) Ε Έκτακτο Διδακτικό 

Προσωπικό 4 
1606Ε. Εργαστηριακές Δραστηριότητες για τη  

Διδασκαλία Βιολογικών Εννοιών 
Ε Πηνελόπη Παπαδοπούλου 

4 
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4ο εξάμηνο 

 

Κωδικός μαθήματος και τίτλος Είδος 

μαθήματος Διδάσκων / 

Διδάσκουσα ECTS 

0402Υ. Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία 

(από το παλιό Πρόγραμμα Σπουδών 2018-2019) 
Υ Ευθαλία Κωνσταντινίδου 

4 
0704Υ. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Παιδαγωγική Υ Βασιλική Πλιόγκου 4 
1305Υ. Πληροφορική και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Υ Θαρρενός Μπράτιτσης 4 
1502Υ. Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία Υ Πηνελόπη Παπαδοπούλου 4 
1907Υ. Θεατρική Αγωγή Υ Σταμάτιος Γαργαλιάνος 4 

0207Ε. Ιστορική Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Ε Γεώργιος Τζάρτζας 4 

0404Ε. Εκπαιδευτική Ψυχολογία και Στοιχεία Εξελικτικής 

Ψυχολογίας Ε Γεωργία Στεφάνου 4 

1308Ε. Παγκοσμιοποίηση – Διδασκαλία και  

Μάθηση (ΑΔΕ) Ε 
Έκτακτο Διδακτικό 

Προσωπικό 4 
1310Ε. Έντεχνος Συλλογισμός και Προσβασιμότητα 

 στην Τέχνη (ΑΔΕ) Ε 
Έκτακτο Διδακτικό 

Προσωπικό 4 
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5ο εξάμηνο 

 

Κωδικός μαθήματος και τίτλος Είδος 

μαθήμα

τος 

Διδάσκων / 

Διδάσκουσα ECTS 
0912Υ. Κοινωνιογλωσσολογία Υ Μαρία Γεωργάλου (στο τρέχον 

έτος δεν θα διδαχτεί) 4 

2209ΥΕ. Διδακτική Εικαστικών Υ Νικόλαος Ταμουτσέλης 
5 

0728Ε. Εκπαίδευση και Σύγχρονες Οικογένειες Ε Βασιλική Πλιόγκου 4 

0731Ε. Αναλυτικά προγράμματα σπουδών και 

αειφόρος ανάπτυξη στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση (ΑΔΕ) 

Ε Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό 

4 

0905Ε. Εισαγωγή στην Κοινωνιογλωσσολογία Ε Μαρία Γεωργάλου (στο τρέχον  

έτος η διδασκαλία θα αρχίσει 

μετά τις 25.11.2021) 4 

1309Ε. Η σκέψη ως αντικείμενο διδασκαλίας 

(ΑΔΕ) 

Ε Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό 

4 

1904E. Οργάνωση Θεατρικής Παράστασης Ε Σταμάτης Γαργαλιάνος 4 

2222Ε. Συνεργατικές και  

πολυτροπικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις 

Ε Χριστίνα Σιδηροπούλου 

4 

Π18. Πρακτική Άσκηση (Διευρυμένη ΠΑ) Ε Κωνσταντίνος Χρήστου 4 
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6ο εξάμηνο 

 

Κωδικός μαθήματος και τίτλος Είδος 

μαθήμα

τος 

Διδάσκων / 

            Διδάσκουσα ECTS 
0402Υ. Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία Υ Ευθαλία Κωνσταντινίδου  

(στο τρέχον έτος θα διδαχτεί στο 

 4ο εξάμηνο) 4 

0606Υ. Ψυχολογία Ατόμων με Ειδικές  

Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

Υ Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό 

4 

2202ΥΕ. Διδακτική της Κοινωνικής και  

Πολιτικής Αγωγής: Εκπαιδευτικοί Σχεδιασμοί 

στα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Υ Βασιλική Πλιόγκου  

5 

2216YΕ. Διδακτική της Πληροφορικής και των ΤΠΕ Υ Θαρρενός Μπράτιτσης 5 

2218ΥΕ. Δραστηριότητες Μαθηματικών  

στο Νηπιαγωγείο 

Υ Κωνσταντίνος Χρήστου  

(στο τρέχον έτος δεν θα διδαχτεί) 5 

0403Ε. Ψυχολογία Κινήτρων Ε Γεωργία Στεφάνου 4 

0732Ε. Αειφόρος ανάπτυξη και ενεργός  

πολιτειότητα στην εκπαίδευση (ΑΔΕ) 
Ε 

Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό 

4 

0919Ε. Ψηφιακοί Γραμματισμοί στην Προσχολική  

και Πρωτοσχολική Ηλικία Ε 

Μαρία Γεωργάλου (στο τρέχον  

έτος η διδασκαλία θα αρχίσει  

μετά τις 25.11.2021) 4 

1308Ε. Παγκοσμιοποίηση – Διδασκαλία και  

Μάθηση (ΑΔΕ) 
Ε 

Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό 

4 

1310Ε. Έντεχνος Συλλογισμός και  

Προσβασιμότητα στην Τέχνη (ΑΔΕ) 
Ε 

Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό 

4 

1908E. Θεατρικό Παιχνίδι Ε Σταμάτιος Γαργαλιάνος 4 

Π18. Πρακτική Άσκηση (Διευρυμένη, ΠΑ) Ε Κωνσταντίνος Χρήστου 4 
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7ο εξάμηνο 

 

Κωδικός μαθήματος και τίτλος Είδος 

μαθήματος       Διδάσκων / 

Διδάσκουσα 

ECT

S 

1313Υ. Ρομποτική και STEAM εκπαίδευση Υ 

Έκτακτο  

Διδακτικό Προσωπικό  

(στο τρέχον έτος δεν  

θα διδαχτεί) 

4 

0405Ε. Εφαρμογές της Γνωστικής Ψυχολογίας  

στην Εκπαίδευση 
Ε Γεωργία Στεφάνου 

4 

0408Ε. Η Μελέτη του Λόγου στην Κοινωνική Ψυχολογία E Ευθαλία Κωνσταντινίδου 4 
0410Ε. Η Μελέτη της Οργάνωσης στην  

Κοινωνική Ψυχολογία Ε Ευθαλία Κωνσταντινίδου 4 
0920Ε. Ανάλυση Λόγου Ε Μαρία Γεωργάλου  

(στο τρέχον έτος 

 η διδασκαλία θα  

αρχίσει μετά τις 25.11.2021) 4 
1307Ε. Προηγμένες Τεχνικές Διδασκαλίας μέσω Τεχνολογίας Ε Θαρρενός Μπράτιτσης 4 
1314Ε. Ρομποτική και STEAM εκπαίδευση Ε Θαρρενός Μπράτιτσης 4 
1404Ε. Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική 

των Μαθηματικών  
Ε Κωνσταντίνος Χρήστου 

4 
1704Ε. Κατασκευές – Μεταποίηση Υλικών Ε Νικόλαος Ταμουτσέλης 4 
1905E. Δραματοποίηση Ε Σταμάτιος Γαργαλιάνος 4 
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8ο εξάμηνο 

 

Κωδικός μαθήματος και τίτλος Είδος 

μαθήμα

τος 

 Διδάσκων / 

Διδάσκουσα ECTS 
0208Ε. Πειθάρχηση και εκπαίδευση Ε Γεώργιος Τζάρτζας 4 
0406E. Η Μελέτη της Εκπαίδευσης στην 

 Κοινωνική Ψυχολογία 
E 

Ευθαλία Κωνσταντινίδου 4 
0921Ε. Γλώσσα και Διαδίκτυο Ε Μαρία Γεωργάλου 4 
1304Ε. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού (ΑΔΕ) Ε Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό 4 
1402Ε. Ανάπτυξη της Έννοιας του Αριθμού 

Ε 

Κωνσταντίνος Χρήστου 

(στο τρέχον έτος δε 

θα διδαχτεί) 4 
1607Ε. Αγωγή Υγείας Ε Πηνελόπη Παπαδοπούλου 4 
1705Ε. Τέχνες και Χειροτεχνίες Ε Νικόλαος Ταμουτσέλης 4 

 

 

 

6.2 Λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διδακτικού προσωπικού: 

 

Γαργαλιάνος Σταμάτης: sgargalianos@uowm.gr 

Γεωργάλου Μαρία: mgeogalou@uowm.gr 

Κωνσταντινίδου Ευθαλία: ekonstantinidou@uowm.gr 

Μπράτιτσης Θαρρενός: bratitsis@uowm.gr 

Παπαδοπούλου Πηνελόπη: ppapadopoulou@uowm.gr 

Πλιόγκου Βασιλική: vpliogou@uowm.gr 

Σιδηροπούλου Χριστίνα: chsidiripoulou@uowm.gr 

Στεφάνου Γεωργία: gstephanou@uowm.gr 

Ταμουτσέλης Νικόλαος: ntamoutselis@uowm.gr 

Τζάρτζας Γεώργιος: gtzartzas@uowm.gr 

Χρήστου Κωνσταντίνος: kchristou@uowm.gr 

 

 

 

 

mailto:sgargalianos@uowm.gr
mailto:mgeogalou@uowm.gr
mailto:ekonstantinidou@uowm.gr
mailto:bratitsis@uowm.gr
mailto:ppapadopoulou@uowm.gr
mailto:vpliogou@uowm.gr
mailto:chsidiripoulou@uowm.gr
mailto:gstephanou@uowm.gr
mailto:ntamoutselis@uowm.gr
mailto:gtzartzas@uowm.gr
mailto:kchristou@uowm.gr
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7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΈΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ 

7.1 Ζώντας στην πόλη της Φλώρινας 

Η Φλώρινα βρίσκεται στα σύνορα με τη Δημοκρατία της Αλβανίας και τη Δημοκρατία της 

Βόρειας Μακεδονίας.  Ο πληθυσμός της είναι περίπου 12.000 άτομα. Ένας/Μία 

επισκέπτης/επισκέπτρια στη Φλώρινα θα ανταμειφθεί με κάθε τρόπο για το μακρύ και σε κάποια 

σημεία ανηφορικό, μοναχικό ταξίδι που έκανε, μόνο από το γεγονός ότι έφτασε στη χώρα με τον 

μεγαλύτερο αριθμό λιμνών: τις Πρέσπες, η Βεγορίτιδα (λίμνη του Οστρόβου), τις λίμνη Πετρών, 

η Ζάζαρη και Ημαδίτη, για να μην αναφέρουμε κάποιες μικρές και κρυφές. Μια βόλτα στις 

όχθες του ποταμού Σακουλέβα με τα πολυάριθμα ατελιέ και καλλιτέχνες της Φλώρινας ανάμεσα 

σε μακεδονικά και νεοκλασικά σπίτια, είναι ενδεικτική του τρόπου ζωής στη Φλώρινα τόσο στο 

παρελθόν όσο και στο παρόν. Η παραποτάμια περιοχή υπήρξε αποκλειστικά το ιστορικό, 

εμπορικό και κοινωνικό κέντρο της πόλης. Τα νεοκλασικά και τα μακεδονικά κτίρια έχουν 

διαμορφώσει ένα παραδοσιακό, απόλυτα αρμονικό σκηνικό. Αυτή η βόλτα θα μπορούσε να 

οδηγήσει τον επισκέπτη στα ανατολικά της πόλης, στο εξαιρετικής σύνθεσης Αρχαιολογικό 

Μουσείο, (Προϊστορική, Ελληνιστική και Βυζαντινή εποχή), που βρίσκεται δίπλα στον 

σιδηροδρομικό σταθμό. 

Η Φλώρινα είναι η πόλη των ζωγράφων και των γλυπτών. Άλλα μουσεία είναι: το Μουσείο 

Μοντέρνας Τέχνης, το Λαογραφικό Μουσείο, η Γκαλερί Ζωγράφων Φλωρινιωτών και η 

Πινακοθήκη «Αριστοτέλης». 

Θα πρέπει κανείς να επισκεφθεί τη Φλώρινα και στις τέσσερις εποχές για να εκτιμήσει τη 

φυσική ομορφιά της. Εκτός από τη λίμνη των Πρεσπών που είναι εθνικό πάρκο, που 

δημιουργήθηκε για την προστασία των σπάνιων ειδών πουλιών, θα πρέπει επίσης να επισκεφθεί 

κανείς τα κοντινά χωριά Άγιος Γερμανός και Ψαράδες για τις παλιές εκκλησίες και 

βραχογραφίες αντίστοιχα, τον Άγιο Αχίλλειο, ένα πολύ μικρό νησί εξαιρετικής ομορφιάς και 

αρχαιολογικής σημασίας, τη Βίγλα - Πισοδέρι για το κέντρο ομορφιάς και σκι, τον Αρκτούρο,  

το κέντρο προστασίας των αρκούδων στην περιοχή του Αμυνταίου, τον Άγιο Παντελεήμονα που 

βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Βεγορίτιδας και τόσων άλλων παραδοσιακών χωριών. 

7.2 Κόστος ζωής 

Το ποσό των 400-600 Eυρώ είναι απαραίτητο περίπου για κάθε φοιτητή/φοιτήτρια ανά μήνα. 

7.3 Διαμονή 

Μόλις λάβουμε την αίτηση του/της φοιτητή/φοιτήτριας, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα λάβει 

επιστολή ή φαξ ή ηλεκτρονικό μήνυμα από το Διεθνές Γραφείο που θα τον/την ενημερώσει για 

την πιθανή στέγαση που έχει κρατηθεί για αυτόν/αυτήν (τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την 

άφιξη). Είναι απαραίτητο να αναφέρετε την ημερομηνία άφιξης στο έντυπο αίτησης, καθώς το 

κατάλυμα θα είναι διαθέσιμο μόνο την αναφερόμενη ημερομηνία. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε 

αλλαγή στην ημερομηνία άφιξης θα πρέπει να κοινοποιείται μία εβδομάδα νωρίτερα.  

Α. Πανεπιστημιακός κοιτώνας 

Υπάρχουν δύο δυνατότητες: 

α) Απόκτηση θέσης σε δωρεάν φοιτητική κατοικία είτε για την φθινοπωρινή είτε για την εαρινή 

περίοδο. Θα πρέπει να συμπληρώσετε και να στείλετε τη φόρμα διαμονής μέχρι το τέλος Μαΐου 
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του προηγούμενου έτους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν περιορισμένες θέσεις στον 

Πανεπιστημιακό Κοιτώνα και οι φοιτητές/φοιτήτριες που σπουδάζουν πλήρους απασχόλησης 

συνήθως έχουν προτεραιότητα στη λήψη αυτών των ελεύθερων θέσεων. 

β) Απόκτηση θέσης στο «σπίτι» ERASMUS του Πανεπιστημίου. Πρόκειται για ένα μικρό σπίτι 

που βρίσκεται στην πανεπιστημιούπολη, με δύο δωμάτια, κουζίνα και μπάνιο, επιπλωμένο, με 

κλινοσκεπάσματα. Το μηνιαίο κόστος για αυτό είναι 50 Eυρώ το μήνα. Αυτό το συμβολικό 

ενοίκιο περιλαμβάνει λογαριασμούς και θέρμανση. 

Β. Δωμάτια ξενοδοχείου 

Ειδικές τιμές είναι εγγυημένες για τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS + στις ακόλουθες 

τιμές: 

1. Ξενοδοχείο Λύγκος: μονόκλινο δωμάτιο περίπου 30 Ευρώ, δίκλινο δωμάτιο 50 Ευρώ 

(συμπεριλαμβάνεται πρωινό) 

2. Ξενοδοχείο Φιλίππειον: μονόκλινο γύρω από το δωμάτιο 30 Ευρώ, δίκλινο δωμάτιο 50 Ευρώ 

(συμπεριλαμβάνεται πρωινό) 

3. Ξενοδοχείο Φιλαρέτη: μονόκλινο δωμάτιο περίπου 20 Ευρώ, δίκλινο δωμάτιο 35 Ευρώ 

(συμπεριλαμβάνεται πρωινό) 

4. Ξενοδοχείο Ελληνίς: μονόκλινο δωμάτιο περίπου 25 Ευρώ, δίκλινο δωμάτιο 35 Ευρώ 

(συμπεριλαμβάνεται πρωινό) 

Τα ξενοδοχεία παρέχουν στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες κουβέρτες και κλινοσκεπάσματα και 

είναι η καλύτερη και ίσως η μόνη λύση (προς το παρόν) για τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες που 

επισκέπτονται για ένα χρονικό διάστημα μικρότερο από ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος ή ένα 

εξάμηνο. Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα έχουν πρόσβαση στη/στο φοιτητική/ό λέσχη/εστιατόριο των 

φοιτητών/φοιτητριών δύο φορές την ημέρα δωρεάν και αυτό πιθανότατα θα αντισταθμίσει το 

κόστος ζωής σε ένα ξενοδοχείο. 

Γ.  Κοινόχρηστα διαμερίσματα 

Υπάρχουν ιδιωτικά διαμερίσματα, που ενοικιάζονται από τους ιδιοκτήτες απευθείας στους 

φοιτητές. Τα διαμερίσματα που ενοικιάζονται από ξεχωριστά δωμάτια είναι ασυνήθιστα, 

επομένως, το ενοίκιο πρέπει να καταβάλλεται συνολικά στον ιδιοκτήτη (περίπου 250 Ευρώ το 

μήνα). Τα έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και τηλεφώνου δεν συμπεριλαμβάνονται στο 

μίσθωμα και θα πρέπει να καταβάλλονται ξεχωριστά στον ιδιοκτήτη. Τα διαμερίσματα δεν είναι 

πλήρως επιπλωμένα ή καθόλου επιπλωμένα. Αυτό μπορεί να είναι μια λύση για τους/τις 

φοιτητές/φοιτήτριες που διαμένουν για ένα ολόκληρο ακαδημαϊκό έτος ή τουλάχιστον για έξι 

μήνες. Το Τμήμα μας παρέχει συμβουλές για ιδιόκτητα ενοικιαζόμενα ακίνητα διαθέσιμα. 

Δ.  Φοιτητές/φοιτήτριες με εξαρτώμενα άτομα 

Το μεγαλύτερο μέρος των καταλυμάτων που διατίθενται για υπηρεσίες διαμονής είναι μόνο για 

μεμονωμένα άτομα. Οι φοιτητές/φοιτήτριες που αναζητούν κατάλυμα για εξαρτώμενα άτομα, 

όπως ο/η σύζυγος και τα παιδιά, θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι αυτό αναφέρεται λεπτομερώς 

στη φόρμα διαμονής. Συστήνεται να μην φέρετε εξαρτώμενα άτομα στη Φλώρινα χωρίς πρώτα 

να έχετε εξασφαλίσει κατάλυμα. Λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας οικογενειακών 

καταλυμάτων, αυτή η διαδικασία μπορεί να αποδειχθεί χρονοβόρα και πολύ δύσκολη. 
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E. Φοιτητές/φοιτήτριες με ειδικές ανάγκες 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες με ειδικές ανάγκες υποχρεούνται να υποβάλουν στοιχεία για κάθε 

πληροφορία που μπορεί να επηρεάσει το είδος του καταλύματος που ταιριάζει στις ιδιαίτερες 

ανάγκες τους μαζί με την αίτηση για βοήθεια στην εύρεση καταλύματος. 

Οι προθεσμίες για την υποβολή των εντύπων διαμονής είναι: 

για το φθινοπωρινό και εαρινό εξάμηνο: 30 Μαΐου του προηγούμενου έτους. Τα έντυπα 

διαμονής θα πρέπει να απευθύνονται στην: 

Κα Χριστίνα Πεταλωτή 

Προϊσταμένη Γραφείου Διεθνών Σχέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

Κoίλα, Κoίλα Κοζάνη 

GR- 50100-ΚΟΖΑΝΗ   

ΕΛΛΑΔΑ 

int.relations@uowm.gr  

erasmus@uowm.gr 

+30- 24610-56212 

+30-24610-5611 

7.4 Γεύματα 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS + μπορούν να επωφεληθούν από την ιδιότητά τους ως 

φοιτητές/φοιτήτριες στο σπίτι, συμπεριλαμβανομένου του πρωινού και των δωρεάν γευμάτων 

δύο φορές την ημέρα, συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων στη Λέσχη του 

Πανεπιστημίου. Εναλλακτικά, η Φλώρινα διαθέτει πολλές καφετέριες και εστιατόρια, όπου οι 

φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να απολαύσουν σνακ (περίπου 3 Ευρώ) ή γεύματα/δείπνα, εφόσον 

το επιθυμούν, σε λογικές τιμές (περίπου 6-10 Ευρώ). 

7.5 Ιατρικές εγκαταστάσεις 

Σε όλους/όλες τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες που συμμετέχουν σε οποιοδήποτε από τα Ευρωπαϊκά 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα παρέχεται η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας που καλύπτει 

(δωρεάν), την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, τη νοσηλεία ασθενών και τη φαρμακευτική αγωγή. 

Παρέχεται Κάρτα Ασφάλισης Υγείας, παρόμοια με τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες του σπιτιού, με 

ισχύ για όλη την περίοδο φοίτησής τους στο Πανεπιστήμιο. 

7.6 Εγκαταστάσεις για φοιτητές/φοιτήτριες με ειδικές ανάγκες 

Δυστυχώς, δεν υπάρχει διαθεσιμότητα για φοιτητές/φοιτήτριες με ειδικές ανάγκες στο 

Πανεπιστήμιό μας μέχρι στιγμής, αλλά εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. 

 

 

mailto:int.relations@uowm.gr
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7.7 Γραφείο φοιτητικών υποθέσεων 

Υπεύθυνος για τις υποθέσεις των φοιτητών/φοιτητριών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών 

είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Δρ. Κωνσταντίνος Χρήστου.      

Τηλ. + 30 23850 55158, e-mail: kchristou@uowm.gr 

7.8 Εγκαταστάσεις μελέτης 

Η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στεγάζεται σε νεοσύστατα και 

ανακαινισμένα κτίρια, όπου βρισκόταν η πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία (1984-1989). Η 

Πανεπιστημιούπολη βρίσκεται τρία χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Φλώρινας στην Εθνική 

Οδό Φλώρινας-Νίκης. 

     Οι εγκαταστάσεις της Σχολής περιλαμβάνουν: 

• Δύο αίθουσες διαλέξεων (Α και Β) για 300 και 150 άτομα αντίστοιχα 

• 21 αίθουσες διδασκαλίας 

• Εργαστήριο Φυσικής και Χημείας 

• Εργαστήριο Πληροφορικής 

• Εργαστήριο Μελετών Βιβλίου και Βιβλιοθήκης (Βιβλιολογείον)  

• Εργαστήριο Μελέτης Προγραμμάτων Διδασκαλίας Γλωσσών και Γλωσσών 

• Εργαστήριο Πλαστικών Τεχνών 

• Μουσικό Εργαστήριο 

• Γυμνάσιο 

• Βιβλιοθήκη Σχολικών Βιβλίων 

• Βιβλιοθήκη 

• Αρχείο Παιδαγωγικής Ακαδημίας 

• Αναγνωστήριο 

 

Η βιβλιοθήκη της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών Φλώρινας βρίσκεται στα 

κτίρια της Σχολής και λειτουργεί από το 1990. Οι υποδομές της βιβλιοθήκης αυξάνονται 

συνεχώς τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία. Υπάρχει δωρεάν πρόσβαση στο 

mailto:kchristou@uowm.gr
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internet τόσο στις βιβλιοθήκες όσο και στις βάσεις δεδομένων για όλους/όλες τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες. Υπάρχει επίσης μια on-line συνδρομή σε διεθνή περιοδικά σε εξέλιξη. 

7.9 Πρακτικές πληροφορίες για τους/τις μετακινούμενους/ες σπουδαστές/ριες-Φτάνοντας 

εκεί 

Με τρένο ή λεωφορείο 

Η Φλώρινα βρίσκεται περίπου δύο ώρες μακριά από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» 

(Θεσσαλονίκη). 

Υπάρχει μια γραμμή λεωφορείου (78) που συνδέει το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με το 

σιδηροδρομικό σταθμό και το σταθμό λεωφορείων (κάτω από την πόλη της Θεσσαλονίκης) 

όπου μπορείτε να πάρετε ένα τρένο ή λεωφορείο για τη Φλώρινα. 

Το πρόγραμμα δρομολογίων του τρένου βρίσκεται στην https://tickets.trainose.gr/dromologia 

Το πρόγραμμα δρομολογίων του λεωφορείου βρίσκεται στην 

http://www.ktelflorinas.gr/πληροφορίες/δρομολόγια 

Με αυτοκίνητο 

Υπάρχουν δύο τρόποι για να ταξιδέψετε από τη Θεσσαλονίκη στη Φλώρινα. Το πρώτο είναι 

μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας – Μπίτολα (170 χλμ.). Από το 

κέντρο της Θεσσαλονίκης («Πλατεία Δημοκρατίας» ή «Βαρδάρης») πάρτε τη δυτική 

κατεύθυνση (προς Έδεσσα), ακολουθήστε τις πινακίδες προς «Έδεσσα» και στη συνέχεια στη 

«Φλώρινα». Ο δεύτερος δρόμος είναι μέσω Κοζάνης και της νέας Εγνατίας Οδού (200 χλμ.). 

Από το λιμάνι παίρνουμε τη νότια/νοτιοδυτική κατεύθυνση στην Κατερίνη. Μετά τα Διόδια 

εργαλεία «Μάλγαρα» στρίβετε δεξιά ακολουθώντας τις πινακίδες προς Βέροια και Κοζάνη. 

Λίγο πριν τη «Κοζάνη» στρίβετε δεξιά ακολουθώντας τις πινακίδες προς Φλώρινα. 

Οι κλιματικές συνθήκες για τις καιρικές συνθήκες στη Φλώρινα μπορούν να αναζητηθούν στην 

www.meteo.gr 

 

7.10 Μαθήματα ξένων γλωσσών 

Η μόνη δυνατότητα για φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS + που επιθυμούν να προετοιμαστούν 

στη νεοελληνική γλώσσα είναι το Κέντρο Νεοελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το Κέντρο αυτό προσφέρει εντατικά μαθήματα νεοελληνικής 

γλώσσας, τα οποία πραγματοποιούνται από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 15 Οκτωβρίου και από 

τις αρχές Φεβρουαρίου έως τις αρχές Μαρτίου. Στα προαναφερθέντα μηνιαία προγράμματα, 

εκτός από την ελληνική γλώσσα, οι μαθητές/μαθήτριες διδάσκονται στοιχεία του ελληνικού 

πολιτισμού. Υπάρχουν τρία επίπεδα (αρχάριοι, ενδιάμεσοι και προχωρημένοι), το καθένα 

διαρκεί τέσσερις ώρες διδασκαλίας την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα. Στο τέλος του 

https://tickets.trainose.gr/dromologia
http://www.ktelflorinas.gr/πληροφορίες/δρομολόγια
http://www.meteo.gr/
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μαθήματος εκδίδεται πιστοποιητικό παρακολούθησης. Επιπλέον, οι φοιτητές/φοιτήτριες 

ERASMUS + έχουν την ευκαιρία, εφόσον το επιθυμούν, να λάβουν μέρος στα χειμερινά και 

εαρινά προγράμματα του Κέντρου Νεοελληνικής Γλώσσας.  

(Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο Νεοελληνικής Γλώσσας, ΑΠΘ, 

54006 Θεσσαλονίκη, τηλ:+30 231 0 997571 και +30 231 0 997572, fax: +30 231 0 997573) 

 

7.11 Αθλητικές Εγκαταστάσεις 

Γυμναστήριο, ομάδα ποδοσφαίρου και ομάδα μπάσκετ. 

7.12 Φοιτητικές ενώσεις 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών έχει τη δική του φοιτητική ένωση, παράγοντας περιοδικά 

φοιτητικό περιοδικό και διοργανώνοντας διάφορες πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις καθ' 

όλη τη διάρκεια του έτους. Εκλεγμένα μέλη του Φοιτητικού Συλλόγου συμμετέχουν στη Γενική 

Συνέλευση, ψηφίζοντας διάφορα θέματα του Τμήματος. 

 


