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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 
 

MΑΪΟΣ 2021 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2021   
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Με χαρά σας καλωσορίζουμε στο πρώτο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Κοινωνικών και 
Ανθρωπιστικών Επιστημών με έδρα την Φλώρινα, του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, το οποίο εκδίδεται σε τετραμηνιαία βάση. Το ενημερωτικό δελτίο 
παρουσιάζει συνοπτικά και χρονολογικά τις δράσεις μας για το χρονικό διάστημα από 
τον Μάιο 2021 ως και τον Ιούλιο 2021. 
 
 
Μάιος 2021 

 
Το Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου Τήμενος του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συνδιοργανωτής στην εκδήλωση με τίτλο: «Τα παιδιά της 
Διασποράς των Πέντε Ηπείρων εξιστορούν, μαθαίνουν και διηγούνται τα 200 χρόνια από την 
Επανάσταση της Ελλάδας μας» 

Το Σάββατο 8 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε με 
ιδιαίτερη επιτυχία η Παγκόσμια Εκδήλωση «Τα παιδιά 
της Διασποράς των Πέντε Ηπείρων εξιστορούν, 
μαθαίνουν και διηγούνται τα 200 χρόνια από την 
Επανάσταση της Ελλάδας μας», οποία διοργανώθηκε 
από την κ. Στέλλα Κοκόλη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας 
Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής, σε συνεργασία με 
τον Διευθυντή του Γραφείου Παιδείας Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αμερικής, κ. Αναστάσιο Κουλαρμάνη, 
την κ Σεβαστή Βαρυτιμίδου και την κ. Ελένη Γρίβα, 
Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 
υπό την Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου 
Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας. 
Στην εκδήλωση συμμετείχαν με ενδιαφέρουσες 
παρουσιάσεις προσωπικότητες από τον χώρο της 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης από την Αμερική, Ελλάδα, 
διάφορες χώρες της Ευρώπης και την Αφρική. Το 
συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο κ Θοδωρής 
Ψαλιδόπουλος, δημοσιογράφος της φωνής της 
Ελλάδας. 
Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης, 
Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και 
Δημόσιας Διπλωματίας, ο κ. Αλέξανδρος Κόπτσης, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η κα Νικόλ Μαλιωτάκη, Βουλευτής ΗΠΑ και ο κ. Λεωνίδας 
Ραπτάκης, Γερουσιαστής. 
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Συνάντηση Εργασίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης και τους Διευθυντές των συνεργαζόμενων σχολείων 

Στις 3 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε Συνάντηση Εργασίας του διδακτικού προσωπικού του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) Φλώρινας με τον Προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τους Διευθυντές των συνεργαζόμενων σχολείων. Το 
θέμα της Συνάντησης ήταν: «Συζήτηση για θέματα σχετικά με την Πρακτική άσκηση των 
φοιτητών/τριών και προγραμματισμός για την νέα ακαδημαϊκή/σχολική χρονιά 20021-22». 

 
1η Επιστημονική Συνάντηση Υποψήφιων Διδακτόρων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, στις 18 Ιουνίου, η 1η Επιστημονική Συνάντηση 
Υποψήφιων Διδακτόρων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 
Πολύ ενδιαφέρουσες και αξιόλογες ερευνητικές δουλειές παρουσιάστηκαν από 27 νέους 
ερευνητές/υποψήφιους διδάκτορες του ΠΤΔΕ, οι οποίοι διαμορφώνουν ένα ελπιδοφόρο μέλλον 
στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Την εκδήλωση χαιρέτισαν η κα Άννα Σπύρτου, 
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Αντιπρύτανης Διοικητικών 
Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, η κα Αικατερίνη Δημητριάδου, Κοσμήτορας της Σχολής 
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, ο κ. Ιωάννης Θωίδης, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και η κα Ελένη Γρίβα, Διευθύντρια του ΠΜΣ «Επιστήμες της 
Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες». Προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο κ. Γεώργιος Παπαγιαννάκης, 
Αν. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος, στην πολύ ενδιαφέρουσα εισήγησή του, 
παρουσίασε και ανέλυσε την ‘επέλαση’ των τεχνολογιών εκτεταμένης πραγματικότητας στην 
εκπαίδευση, μάθηση αλλά και την υπολογιστική δημιουργικότητα. 

 
1η Διαδικτυακή συνάντηση Γέφυρες μεταξύ των αποφοίτων και του ΠΤΔΕ Φλώρινας 

Το Σάββατο 26 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η 1η 
διαδικτυακή συνάντηση όλων των απόφοιτων και του 
διδακτικού προσωπικού του ΠΤΔΕ Φλώρινας. 
Σκοποί της συνάντησης ήταν: 
1. Να οργανωθεί ο χώρος των αποφοίτων του ΠΤΔΕ 

Φλώρινας  
2. Να συζητηθούν και να διερευνηθούν οι δυνατότητες 

αλληλοτροφοδότησης μεταξύ της επαγγελματικής 
ζωής των αποφοίτων και της ακαδημαϊκής δράσης και 
έρευνας του Τμήματος. 

Στην εκδήλωση είχαν κληθεί να συμμετάσχουν όλοι οι 
απόφοιτοι και οι διδάσκοντες κατά τη διάρκεια των 30 
ετών από τη δημιουργία του Τμήματος μέχρι σήμερα. 
Την οργανωτική επιτροπή αποτελούσαν: 
Βασιλάκη Ζαφειρώ (πρώην πρόεδρος φοιτητικού 
Συλλόγου) 
Θωίδης Γιάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής, πρόεδρος 
ΠΤΔΕ Φλώρινας)  
Καζαντζίδης Χρήστος (Νυν πρόεδρος φοιτητικού 
Συλλόγου) 
Λεμονίδης Χαράλαμπος (Καθηγητής) 
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Μπέλος Σταύρος (επίτιμος πρώην πρόεδρος φοιτητικού Συλλόγου) 
Πάππας Γιώργος (πρώην πρόεδρος φοιτητικού Συλλόγου) 
Συμεωνίδης Νίκος (πρώην πρόεδρος φοιτητικού Συλλόγου) 

 
Απόφοιτοι με Κριτική Σκέψη – Ποιος ο ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Αγοράς 
Εργασίας; 

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Critical Thinking for Successful Jobs» ή εν συντομία «Think4Jobs» 
είναι μία Κοινοπραξία η οποία χρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό πόρο του Erasmus+ και το 
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) (Ελλάδα). Το Πρόγραμμα Think4Jobs επιχειρεί να 
αντιμετωπίσει το ζήτημα του 21ου αιώνα, το οποίο συνδέεται με την χαμηλή απασχολησιμότητα 
των αποφοίτων στην αγορά εργασίας λόγω της έλλειψης ήπιων δεξιοτήτων. Η Κοινοπραξία 
επικεντρώνεται συγκεκριμένα στην προώθηση της Κριτικής Σκέψης και στοχεύει στην ανάπτυξη 
Μικτών Αναλυτικών Προγραμμάτων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την Πρακτική Άσκηση 
των φοιτητών και φοιτητριών σε διάφορα γνωστικά πεδία όπως η Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 
(Πρωτοβάθμιας και της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας), η Κτηνιατρική, τα Οικονομικά, και η 
Επιχειρησιακή Πληροφορική. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, έχει αναπτυχθεί μία στενή 
συνεργασία μεταξύ Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Επιχειρήσεων της Αγοράς 
Εργασίας (ΕΑΕ). Η Πρακτική Άσκηση είναι ένα σημείο σύνδεσης μεταξύ των ΑΕΙ και των ΕΑΕ, ενώ 
ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα στον φοιτητικό πληθυσμό να προσαρμόσει και να εφαρμόσει την 
θεωρητική γνώση σε πλαίσιο που προσιδιάζει εκείνο της αγοράς εργασίας. 
Η Κοινοπραξία αποτελείται από δέκα Εταίρους, οι οποίοι προέρχονται από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες 
(Γερμανία, Ελλάδα, Λιθουανία, Πορτογαλία, Ρουμανία). Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με 
Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Δημήτριο Πνευματικό έχει τον συντονισμό του 
Προγράμματος και της Κοινοπραξίας. Οι Εταίροι του Προγράμματος θα παράγουν Πέντε 
Πνευματικά Προϊόντα, μία Δραστηριότητα Επιμόρφωσης, Πολλαπλασιαστικές Δράσεις σε κάθε 
χώρα της Κοινοπραξίας και Διεθνικές Συναντήσεις. 
Ενδιαφέρεσαι να μάθεις περισσότερα για το Πρόγραμμα; 
Κάνε εγγραφή τώρα στο κανάλι μας στο YouTube και δες το πρώτο teaser βίντεο. 
Κάνε εγγραφή τώρα στο Ενημερωτικό Δελτίο μας ή ξεφύλλισε το πρώτο μας Ενημερωτικό Δελτίο, 
εδώ. 

Ακολούθησέ μας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για να ενημερώνεσαι για τις τρέχουσες και 
μελλοντικές μας δραστηριότητες. 

 
https://think4jobs.uowm.gr 

 
mailto:think4jobs@uowm.gr 

 
Think4jobs_EU 

 
@think4jobs 

 
https://www.linkedin.com/company/think4jobs 

 
https://www.youtube.com/channel/UC_r591HyTFuFMyHBCSgdNiw 

 
https://www.researchgate.net/project/Critical-Thinking-for-Successful-Jobs-
Think4Jobs 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=EeIWl8311AY
https://think4jobs.uowm.gr/wp-content/uploads/2021/05/Newsletter_1_Think4Jobs.pdf
https://think4jobs.uowm.gr/
mailto:think4jobs@uowm.gr
https://www.facebook.com/Think4jobs_EU-102212831706571
https://twitter.com/think4jobs
https://www.linkedin.com/company/think4jobs
https://www.youtube.com/channel/UC_r591HyTFuFMyHBCSgdNiw
https://www.researchgate.net/project/Critical-Thinking-for-Successful-Jobs-Think4Jobs
https://www.researchgate.net/project/Critical-Thinking-for-Successful-Jobs-Think4Jobs
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Διοργάνωση Διαδικτυακού Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή με θέμα «Γλωσσική Διδασκαλία και 
Μάθηση στο Σύγχρονο Εκπαιδευτικό και Κοινωνικό Περιβάλλον» 

Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσε τις εργασίες του το 
διαδικτυακό Συνέδριο που διοργάνωσε το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και 
πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως και τις 4 Ιουλίου 
2021, με θέμα: «Γλωσσική Διδασκαλία και Μάθηση 
στο Σύγχρονο Εκπαιδευτικό και Κοινωνικό 
Περιβάλλον» και τελούσε υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της 
Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και 
Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 
Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο 
Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημιακού 
Ερευνητικού Κέντρου ΤΗΜΕΝΟΣ του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας, το Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Π.Δ.Μ. 
«Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες», σε 
συνεργασία με το Δια βίου Πρόγραμμα «Διδασκαλία 
της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας σε 
Διαπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» και την 
υποστήριξη του Εργαστηρίου Ψηφιακών Μέσων και 
Στρατηγικής Επικοινωνίας του Τμήματος 
Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Π.Δ.Μ. 
Μέσα από τις άκρως ενδιαφέρουσες εισηγήσεις που 
παρουσιάστηκαν, αναλύθηκαν ζητήματα γλωσσικής 
διδασκαλίας και έρευνας, τονίστηκε η αναγκαιότητα καλλιέργειας των Παραγραμματισμών και η 
σημασία της Γλωσσικής διδασκαλίας σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Παρουσιάστηκαν καινοτόμα 
διαθεματικά προγράμματα και τα μαθησιακά τους αποτελέσματα στη γλωσσική διδασκαλία και 
αναδείχθηκε η σημασία υιοθέτησης εναλλακτικών μεθόδων και πρακτικών αξιολόγησης. Επίσης 
συζητήθηκαν θέματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό, αλλά και ζητήματα 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα. 
Καταξιωμένοι πανεπιστημιακοί, από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό ήταν προσκεκλημένοι 
ομιλητές στο συνέδριο. Ενδεικτικά αναφέρονται η κ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Άννα, ο κ. 
Αναγνώστου Γεώργιος, ο κ. Γούτσος Διονύσιος, η κ. Ιορδανίδου Άννα, η κ. Κουτσελίνη-Ιωαννίδου 
Μαίρη, η κ. Νικολούδη Σταυρούλα, ο κ.Ντίνας Κώστας,η κ. Σελλά-Μάζη Ελένη, η κ. Tresorukova 
Irina, Tonnet Henri, η κ. Τριάρχη Βασιλεία, η κ. Ψάλτου-Joycey Αγγελική κ.ά., ενώ το Συνέδριο 
είχε απάνω από 600 συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Πρύτανης του Π.Δ.Μ. καθηγητής κ. Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ο 
Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του ΥΠ.ΕΞ. κ. Γιάννης 
Χρυσουλάκης, η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Πολιτισμού Δυτικής Μακεδονίας κ. Όλγα 
Πουταχίδου, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρος 
Μαρδίρης, ο Ομ. Καθηγητής του ΕΚΠΑ κ. Γεώργιος Σπανός, ο Αντιπρόεδρος του Πανεπιστημιακού 
Ερευνητικού Κέντρου ΤΗΜΕΝΟΣ και Ανπλ. Καθηγητής του Π.Δ.Μ. κ. Δημήτριος Στημονιάρης και 
η Δ/ντρια του Ιστιτούτου Ελληνικής Γλώσσας και καθηγήτρια του Π.Δ.Μ. κ. Ελένη Γρίβα. 
Δείτε το Πρόγραμμα του Συνεδρίου εδώ. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στον ιστότοπο του Συνεδρίου στον ακόλουθο 
σύνδεσμο: https://languageconference.web.uowm.gr  

 

https://www.uowm.gr/wp-content/uploads/2021/06/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CC%81%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CC%81%CE%BF%CF%85.pdf
https://languageconference.web.uowm.gr/
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Ορκωμοσία Ιουλίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 των προπτυχιακών φοιτητών/-τριών 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

Την Πέμπτη 22-07-21 στις 19:00 πραγματοποιήθηκε 
στο προαύλιο της Σχολής Κοινωνικών και 
Ανθρωπιστικών Επιστημών η τελετή αποφοίτησης 
και ορκωμοσίας, ταυτόχρονα δια ζώσης και με 
διαδικτυακή μετάδοση, μέσω zoom. 
Κατά τη διάρκεια της τελετής τηρήθηκαν 
απαρέγκλιτα τα παρακάτω προβλεπόμενα 
υγειονομικά μέτρα (Παράρτημα 17 του ΦΕΚ τευχ. 
Β΄, αριθμ. Φυλ. 3117/16.07.2021, Αριθμ. 
Δ1α/Γ.Π.οικ. 44779). 
Κατά τη διάρκεια της τελετής αποφοίτησης και 
ορκωμοσίας καθώς και κατά την προσέλευση και 
αποχώρηση των συμμετεχόντων και επισκεπτών η 
χρήση προστατευτικής μάσκας (χειρουργικής) για 
όλους τους παρευρισκόμενους ήταν υποχρεωτική. 
Η είσοδος των φοιτητών/-τριών, εκπαιδευτικών, 
προσωπικού και επισκεπτών στον χώρο της τελετής 
ήταν εφικτή μόνο με επίδειξη πιστοποιητικού 
εμβολιασμού ή άλλων προβλεπόμενων 
πιστοποιητικών υγείας. 
Για κάθε φοιτητή και φοιτήτρια που παραβρέθηκε 
στην αποφοίτηση και την ορκωμοσία προβλέπονταν 
έως δύο (2) συγγενικά πρόσωπα στον χώρο της 
τελετής. Οι επισκέπτες ήταν καθήμενοι σε 
αριθμημένες θέσεις σύμφωνα με το διπλανό 
σχεδιάγραμμα. 
Η τελετή αποφοίτησης και ορκωμοσίας στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία! 

 
 


