
Πανεπιστήμιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Οδός Αρχιμήδους, Κτίριο 7, Ρίον, 26504, Πάτρα. 

 
            Γιώργος Νικολάου 
             Καθηγητής 
             Πρόεδρος ΤΕΕΚΕ 

 

 

Πανεπιστήμιο Πατρών 
Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών  
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης & 
Κοινωνικής Εργασίας (πρώην ΠΤΔΕ) 
 
Τηλ.       +30 2610 969716 
e-mail      gnikolaou@upatras.gr  

 

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας προέκυψε από τη 
μετονομασία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και τη συνέργειά του 
με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4610/2019, (άρθρο 36, §2, εδάφιο 2.αα.).  Θα δεχτεί φοιτητές για πρώτη φορά 
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.   

Το Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο αναθεωρείται τώρα, θα προβλέπει δύο κατευθύνσεις, 
οι οποίες θα καταλήγουν σε διακριτό πτυχίο:  

Α. Κατεύθυνση Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης, η οποία θα χορηγεί πτυχίο 
Δασκάλου, όπως τα υπόλοιπα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης της χώρας 
και  

Β. Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας, η οποία θα χορηγεί πτυχίο Κοινωνικού Λειτουργού, 
όπως τα αντίστοιχα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας της χώρας. 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα και στις δύο περιπτώσεις είναι διασφαλισμένα. 

Οι επιτυχόντες θα έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν κατεύθυνση εντός του Τμήματος, 
σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών και τον Κανονισμό του Τμήματος που 
συντάσσονται τώρα. 

Τα πρώτα δύο εξάμηνα (1ο έτος σπουδών) οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα 
κορμού κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις, ενώ από το τρίτο εξάμηνο κι έπειτα η κάθε 
κατεύθυνση ακολουθεί τον δικό της Οδηγό Σπουδών. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα 
επιλογής συγκεκριμένου αριθμού μαθημάτων επιλογής από την άλλη κατεύθυνση. 

Οι απόφοιτοι και των δύο κατευθύνσεων έχουν τη δυνατότητα, με κατατακτήριες 
εξετάσεις, να παρακολουθήσουν συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων και να 
πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση της άλλης κατεύθυνσης, προκειμένου να 
αποκτήσουν το συγκεκριμένο πτυχίο. 

Οι φοιτητές και των δυο κατευθύνσεων πραγματοποιούν συστηματική Πρακτική 
Άσκηση. Οι φοιτητές της Α’ κατεύθυνσης σε Σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης και οι 
φοιτητές της Β’ κατεύθυνσης σε Κοινωνικές Υπηρεσίες. 

Οι σπουδές στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Εργασίας είναι 
τετραετείς (οκτώ εξάμηνα) και οι πτυχιούχοι πιστώνονται με 240 Ευρωπαϊκές 
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). 

Το Τμήμα προσφέρει ήδη μεταπτυχιακές σπουδές, οι οποίες θα εμπλουτιστούν και με 
αντικείμενα στο πεδίο της Κοινωνικής Εργασίας. 

Το Τμήμα έχει συμβάσεις με πολλά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Erasmus+ με σκοπό τη φοιτητική κινητικότητα. Έτσι υποδέχεται κάθε 
χρόνο ένα σημαντικό αριθμό αλλοδαπών φοιτητών ενώ, αντίστοιχα, αρκετοί φοιτητές 
του Τμήματος πραγματοποιεί ένα μέρος των σπουδών τους σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. 

Ενδεικτικά μαθήματα 

Παιδαγωγική, Ψυχολογία (εξελικτική, σχολική, ψυχοπαθολογία, κοινωνική ψυχολογία, 
Κοινωνιογλωσσολογία), Κοινωνιολογία (κοινωνιολογία της οικογένειας, Κοινωνικές 
Ανισότητες, Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες), Νομικά, Οικονομία της Εκπαίδευσης, 
Διδακτική, Ειδική Αγωγή, Πολιτισμική Ετερότητα, Νέες Τεχνολογίες, Ελληνική Γλώσσα, 
Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Εξαρτήσεις, Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική 
κλπ. 
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Επαγγελματική ενασχόληση 

Κατεύθυνση εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης: Δάσκαλοι στη Δημοτική 
Εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική. Παιδαγωγοί σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και σε 
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις οι οποίες παρέχουν εκπαιδευτικό έργο. 

Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας: Κοινωνικοί Λειτουργοί σε υπηρεσίες της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Κοινωνικοί Λειτουργοί σε 
Σωφρονιστικά Καταστήματα, σε Κέντρα Απεξάρτησης, σε Σχολικές Μονάδες οι οποίες 
έχουν μαθητές από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις οι 
οποίες επιτελούν κοινωνικό έργο.  


