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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021   

_________________________________________________________________________________ 
 
 

Με χαρά σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο 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 Σεπτέμβριο 2021 ως και τον Δεκέμβριο 2021. 

 
Ξεκινάμε με την μεγάλη επιτυχία του Τμήματός μας, την Εξωτερική Αξιολόγηση 2021 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσουμε με εξαιρετική υπερηφάνεια ότι το 
Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης 
(ΕΘΑΑΕ), πιστοποίησε ότι το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) 
συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές 
Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο 

σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (Αρ. πρωτ.: 25344, 14-12-2021). 
Σύμφωνα με την Έκθεση Πιστοποίησης της Επιτροπής 
Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (9-10-2021) 

το Τμήμα μας αξιολογήθηκε με "ΑΡΙΣΤΑ" και στους δέκα 
άξονες αξιολόγησης του ΠΠΣ. 
Θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστίες σε όλες και όλους 

που συνετέλεσαν σε αυτό το αποτέλεσμα, Πρύτανη και 
Πρυτανικό Συμβούλιο, Πρόεδρο, Διδακτικό, Διοικητικό 
και Τεχνικό προσωπικό, αλλά και Φοιτητές, Συνεργάτες, 

Φίλους και Απόφοιτους του Τμήματος. Επιπλέον, ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Ομάδα Εσωτερικής 
Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματός μας, στην οποία Πρόεδρος είναι ο Καθηγητής κ. 
Νικολαντωνάκης Κωνσταντίνος και Μέλη η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Σακελλαρίου Αγγελική, 

και η Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Γκιαούρη Στεργιανή. 
 
Ερευνητικά Προγράμματα 

Με χαρά ενημερωθήκαμε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» ότι στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του 

προγράμματος INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme "Greece - Republic of North 
Macedonia 2014-2020", εντάχθηκε το Έργο "Across Border Educational and Technological 
innovation Hot – Spots / GEMS", με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κ. Αικατερίνη Δημητριάδου, με 

συνολικό π/υ 1 εκ. € και π/υ που αναλογεί στο ΠΔΜ 420.000,00€. (Συμμετοχή του ΠΔΜ ως 
Συντονιστής). 
 

Συνεχίζεται με επιτυχία το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Critical Thinking for Successful Jobs» ή εν 
συντομία «Think4Jobs» (2020-1-EL01-KA203-078797), μία σύμπραξη μεταξύ Επιχειρήσεων και 
Πανεπιστημίων από πέντε χώρες της Ευρώπης με σκοπό την αποτελεσματική προαγωγή, 

ανάπτυξη, υποστήριξη και αξιολόγηση της Κριτικής Σκέψης των φοιτητών/τριών κατά την 
μετάβασή τους στην αγορά εργασίας. Το Πρόγραμμα συντονίζεται από τον Καθηγητή του ΠΤΔΕ 
του ΠΔΜ, κ. Δημήτριο Πνευματικό. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του 

προγράμματος: https://think4jobs.uowm.gr/ 
  

https://www.ipa-cbc-programme.eu/
https://think4jobs.uowm.gr/
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Οκτώβριος 2021 

 
Διαδικτυακή εκδήλωση για τα Charter Schools διοργάνωσε η Ομοσπονδία Ελληνοαμερικανών 

Εκπαιδευτικών Αμερικής σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

Την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε 

διαδικτυακή εκδήλωση για τα Charter Schools, την 
οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος της “Φωνής της 
Ελλάδας” Αθανάσιος Χούπης. Στην εκδήλωση 

παρουσιάστηκαν αποτελέσματα έρευνας σε 
εκπαιδευτικούς των Charter Schools της Αμερικής από την Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης 
Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Ελένη Γρίβα, καθώς και το πρόγραμμα 

των Ελληνικών Charter Schools της Αμερικής, όπως είναι τα Hellenic Classical Charter Schools (of 
Brooklyn and Staten Island), τα Athenian Academy Charter Schools (Florida), τα Plato Charter 

Schools of Clear Water (Florida) και το Socrates Charter School (North Carolina). 
Χαιρετισμούς απηύθυναν κατά σειρά, σύμφωνα με το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης, η Πρόεδρος 
Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής κ. Στέλλα Κοκόλη, η Υφυπουργός Παιδείας κ. 

Ζέττα Μακρή, ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας κ. Ιωάννης 
Χρυσουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ΥΠΑΙΘ κ. Αλέξανδρος 
Κόπτσης, ο Καθηγητής Νευροχειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. 

Νικόλαος Φόρογλου, US Congress Woman κ. Nicolle Maliotakis, US Senator κ. Leonidas Raptakis, 
ο Γενικός Πρόξενος στην Tampa Florida κ. Λουκάς Τσώκας, US Congress Man κ. Gus Bilirakis και 
η Ρ/Φ παραγωγός στο Real 97,8 κ. Λίτσα Πισκερά. 

 
 
Επιμορφωτική ημερίδα σε σύμπραξη με το Ινστιτούτο Κοινοτικών Γλωσσών του Πανεπιστήμιου 

του Σύδνεϋ 

Το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε η 

επιμορφωτική ημερίδα «Σύγχρονες προσεγγίσεις για τη 
διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας 
σε αρχάριους μαθητές: Προτάσεις και Προεκτάσεις», την 

οποία παρακολούθησαν 120 Εκπαιδευτικοί της Ελληνικής 
Γλώσσας στην Αυστραλία. Η εν λόγω ημερίδα αποτελεί 
μια σύμπραξη ανάμεσα στο Ινστιτούτο Ελληνικής 

Γλώσσας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) 
και το Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Κοινοτικών Γλωσσών του Πανεπιστήμιου του Σύδνεϋ. 
Τον συντονισμό της διοργάνωσης είχαν η κ Κατερίνα Βέτσικα και η κ. Παρασκευή 

Τριανταφυλλοπούλου, υπεύθυνες για την ελληνική γλώσσα στο Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο 
Κοινοτικών Γλωσσών, ενώ τον συντονισμό της επιμόρφωσης είχε η καθηγήτρια κ. Ελένη Γρίβα, 
Διευθύντρια του Ινστιτούτου Ελληνικής Γλώσσας του ΠΔΜ. Την εκδήλωση χαιρέτησε με ιδιαίτερη 

θέρμη ο καθηγητής κ. Ken Cruickshank, διευθυντής του Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Κοινοτικών 
Γλωσσών, ενώ παρευρέθηκε και η Dr. Patricia Koromvokis, υπεύθυνη για τις Ελληνικές Σπουδές, 
στο Πανεπιστήμιο Macquarie. Στην επιμορφωτική ημερίδα συμμετείχαν με ενδιαφέρουσες 

παρουσιάσεις η Δρ. Ελένη Κοροσίδου, η Δρ. Ιωάννα Καϊάφα, η Δρ. Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου και η 
κ. Μαρία Γαλαντόμου. 
Για το Πρόγραμμα της επιμορφωτικής ημερίδας μπορείτε να μεταβείτε στον ιστότοπο του 

Πανεπιστημιακού Εκπαιδευτικού Κέντρου «ΤΗΜΕΝΟΣ» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://urc.uowm.gr/wp-content/uploads/2021/10/SICLE-Workshop-
9th-October-2021_Program_English-Greek.pdf  

https://urc.uowm.gr/wp-content/uploads/2021/10/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-CHARTER-SCHOOLS.pdf
https://urc.uowm.gr/wp-content/uploads/2021/10/SICLE-Workshop-9th-October-2021_Program_English-Greek.pdf
https://urc.uowm.gr/wp-content/uploads/2021/10/SICLE-Workshop-9th-October-2021_Program_English-Greek.pdf
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Διεθνές Συμπόσιο με θέμα: «Η μάθηση ως εμπειρία: Φαινομενολογικές προσεγγίσεις στην 
εκπαιδευτική έρευνα» 

Το Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. 
σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας, το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης 

Καθηγητών και Σχολικής Έρευνας του 
Πανεπιστημίου του Innsbruck και το Παράρτημα 

Μακεδονίας της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος 
διοργάνωσαν Διεθνές Συμπόσιο με θέμα: «Η 
μάθηση ως εμπειρία: Φαινομενολογικές 

προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική έρευνα», το οποίο 
πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Οκτωβρίου 2021 
στην αίθουσα τελετών της Φιλοσοφικής Σχολής 

του Α.Π.Θ.  
Γλώσσες του συμποσίου ήταν η αγγλική και η 
ελληνική. Όλες τις σημαντικές πληροφορίες για 

το συμπόσιο μπορείτε να τις βρείτε στον σύνδεσμο: http://symphenedu2020.edlit.auth.gr/  
 
 

Μνημόνιο Συνεργασίας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 
Πάρκου Πρεσπών 

Με την υπογραφή Μνημονίου επισφράγισαν τη συνεργασία τους το Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας (δια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και 
Ανθρωπιστικών Επιστημών Φλώρινας) και ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών. 
Το Μνημόνιο, που υπεγράφη από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Καθηγητή 

κ. Θεόδωρο Θεοδουλίδη και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Πρεσπών κ. Παράσχου Παναγιώτη αποβλέπει στην επίτευξη σκοπών κοινού ενδιαφέροντος και 
οφέλους στα πεδία της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

και της αειφόρου ανάπτυξης. 
Η συνεργασία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων για 

την αποτελεσματική προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των νέων 
και των παιδιών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες για την 
επίτευξη των στόχων περιλαμβάνουν την από κοινού διοργάνωση προγραμμάτων διά βίου μάθησης 

(εκπαιδευτικά σεμινάρια, εκθέσεις, θερινά σχολεία, κ.ά.) και επιστημονικών εκδηλώσεων 
(διαλέξεις, ημερίδες, συνέδρια, κ.ά.). Παράλληλα, οι δύο φορείς αποσκοπούν στην ενδυνάμωση 
της εκπαιδευτικής, επιστημονικής και ερευνητικής συνεργασίας μέσα από την από κοινού 

συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα σχετικά με την προστασία του 
περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη. 
Τους μήνες που ακολούθησαν, από την πλευρά του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών 

στην «Κοινή Επιτροπή Συνεργασίας» ορίστηκαν ως τακτικά μέλη ο Πρόεδρος ΔΣ κ. Παναγιώτης 
Παράσχου με αναπληρωματικό μέλος την κ. Λητώ Παπαδοπούλου, ο κ Θωμάς Βαρβέρης με 
αναπληρωματικό μέλος την κ. Αλεξάνδρα Μάνη και η κ. Τριανταφυλλιά Γκώγκου με 

αναπληρωματικό μέλος την κ. Αμαλία Τοπαλοπούλου, ενώ ως «Εκπρόσωπος επαφής» ορίστηκε η 
κ. Λητώ Παπαδοπούλου. 
Από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, στην «Κοινή Επιτροπή Συνεργασίας» 

ορίστηκαν ως τακτικά μέλη ο Πρόεδρος του Τμήματος Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ιωάννης 
Θωίδης, ο Καθηγητής κ. Χαράλαμπος Λεμονίδης και ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Αναστάσιος 
Παπανικολάου. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται: η Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων και 

Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Καθηγήτρια κ. Άννα Σπύρτου, ο 
Επίκουρος Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Κασβίκης και ο Δρ. κ. Τρύφων Μαυροπαλιάς, Ε.ΔΙ.Π. 
Ειδικής Αγωγής του Τμήματος. Ως Εκπρόσωπος Επαφής ορίστηκε ο κ. Αναστάσιος Παπανικολάου. 

 

http://symphenedu2020.edlit.auth.gr/
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Νοέμβριος 2021 

 
Ορκωμοσία Νοεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 των προπτυχιακών φοιτητών/-τριών 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

Την Τρίτη 30-11-2021 στις 12:30 πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στο μεγάλο αμφιθέατρο της Σχολής 

Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών η τελετή αποφοίτησης και ορκωμοσίας. 
Κατά τη διάρκεια της τελετής τηρήθηκαν απαρέγκλιτα τα παρακάτω προβλεπόμενα υγειονομικά 
μέτρα (Υπ’ αρ. Ι3/ΠΣ60/10-11-2021 Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό 

υγειονομικού πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας). 
Κατά τη διάρκεια της τελετής αποφοίτησης και ορκωμοσίας καθώς και κατά την προσέλευση και 
αποχώρηση των συμμετεχόντων και επισκεπτών η χρήση προστατευτικής μάσκας 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 τρεις (3) προσκεκλημένοι στον χώρο της τελετής. Οι επισκέπτες 
ήταν καθήμενοι ανά τρία άτομα και με ενδιάμεση απόσταση 2 κενά καθίσματα. 

Ευχόμαστε ολόψυχα Καλή Σταδιοδρομία! 
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ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2021 
 

 

Συγχαρητήρια, πετύχατε! 

Πετύχατε κάπου που δεν ήταν ίσως και η πρώτη σας επιλογή... 

Οι βάσεις ανέβηκαν φέτος! 

Ίσως από κάποια μισοτελειωμένη απάντηση, ίσως από κάποια λανθασμένη ημερομηνία στην ιστορία, 
από τυχόν αδικαιολόγητα ορθογραφικά λάθη, - άγχος, βιασύνη; - να πετύχατε κάπου αλλού... στη 
Φλώρινα!  

Και είμαι σίγουρος πως κάποιοι γονείς θα το "γκούγκλαραν" αμέσως. 

Φλώρινα, Φλώρινα... 

- Φλώρινα; Πώς πάει κανείς εκεί; Aεροδρόμιο, σίγουρα δεν έχει κοντά. 

- Τρένο; 

Ναι, βέβαια, ευτυχώς! 

Η Φλώρινα, πόλη μικρή. Μακρινή μα συμπαθητική, κρύβει πολλές εκπλήξεις. Σας ομιλώ εκ πείρας. 
Εδώ και τριάντα χρόνια από τα τριάντα έξι συνολικά της σταδιοδρομίας μου, σ' αυτήν την πόλη 
υπηρετώ. Και ξαναβρήκα κάποια από τις ρίζες της οικογενειακής μου ιστορίας, από την πλευρά της 
μητέρας μου. Και, ειλικρινά σας μιλώ, μου έλειψε πραγματικά με την πανδημία του Covid. 

Στη Φλώρινα, Βορειοδυτικά, "μονιμότερα από προσωρινά", καταπώς το έγραψε ο αείμνηστος 
ποιητής, συνάδελφος Πανεπιστημιακός, Μίμης Σουλιώτης. Τον συναντάτε καθημερινά στην είσοδο 
της Βιβλιοθήκης... Μα και στο παραδοσιακό μας Τυπογραφείο ή το "Βιβλιολογείο", το Εργαστήρι 
των Τεχνών του Βιβλίου, κρυμμένα της Σχολής διαμάντια. Μοναδικά, σας το βεβαιώνω, σε Ελληνικό 
Πανεπιστήμιο. 

"Μονιμότερα από προσωρινά". Εδώ θα περάσετε τέσσερα από τα ωραιότερα χρόνια της ζωής σας. 
Ίσως και περισσότερα, εάν συνεχίσετε τις σπουδές σας σε Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό επίπεδο. 

Στη Φλώρινα, με το γραφικό της ποτάμι, το Βαρόσι, κάτι σαν ελληνική Βενετία... Να μην ξεχάσω 
ακόμη τα μπαράκια, τις καφετέριες μα και τις φημισμένες ταβέρνες με τις γευστικότατες τοπικές 
σπεσιαλιτέ. Βαλκανική Κουζίνα, συνάντηση γλωσσών και διαλέκτων, ιδίως στο Παζάρι της Τετάρτης. 
Με τις Φωτιές την προπαραμονή των Χριστουγέννων, με τα φημισμένα χάλκινα, βγαλμένα, θαρρείς 
από ταινία του Εμίρ Κουστουρίτσα... 

Η Φλώρινα, μια χαραδρούπολη, αυτό σημαίνει το όνομά της, με τις τέσσερις εποχές. Η Φλώρινα, 
λοιπόν! Καλός σάς έτυχε λαχνός. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μας κλαίνε δύο φορές. Όταν έρχονται, 
μα και όταν φεύγουν. Εδώ αφήνουν κομμάτι της καρδιάς τους. Ορισμένες και ορισμένοι "ξέμειναν" 
μάλιστα εδώ... Στη Φλώρινα, την ποταμοφίλητη. Σας συμβουλεύω θερμά. Της Σχολής μας να είσαστε 
"θαμώνες". Πολλά θα κερδίσετε από την τακτική και σωστή παρακολούθηση. Με όρεξη και 
σημειώσεις.  

Ελάτε, θα σας βοηθήσουμε, το "κατά δύναμιν" οι Καθηγήτριες και οι Καθηγητές σας. 

Συγχαρητήρια και πάλι! Σας σφίγγουμε το χέρι διαδικτυακά. 

Καλώς μας ήρθατε, εσείς, της Κλάσης του 21! 
 

 

Σταύρος Ευαγγέλου Καμαρούδης 

Αναπληρωτής Καθηγητής Νέας Ελληνικής γλώσσας και Διδακτικής 

ΠΤΔΕ - Φλώρινα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Νοέμβριος 2021 
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Δεκέμβριος 2021 

 

Κοινή δράση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου La Trobe της 
Μελβούρνης 

Στην κοινή δράση «Connecting Students of Greek 
Language and Culture in Greece and Australia» 

συμμετείχαν φοιτητές και φοιτήτριες του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου La Trobe της 

Μελβούρνη. 
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 
10 Δεκεμβρίου, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες των δυο 

Πανεπιστημίων είχαν την ευκαιρία να ανοίξουν έναν 
διαπολιτισμικό διάλογο και να επικοινωνήσουν σε ένα 
πλαίσιο ανταλλαγής εκπαιδευτικών, γλωσσικών και πολιτισμικών εμπειριών. Παρουσίασαν τα δυο 

Πανεπιστήμια, και ταξίδεψαν τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες εικονικά σε σημαντικούς 
πολιτισμικούς σταθμούς της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας και σε αξιοσημείωτους 
πολιτισμικούς σταθμούς της Αυστραλίας και της περιοχής Βικτώρια. Συζήτησαν και αντάλλαξαν 

απόψεις για ζητήματα που αφορούν την ελληνική γλώσσα, τη διδασκαλία και την προώθησή της 
στο πολύγλωσσο και πολυπολιτισμικό περιβάλλον της Αυστραλίας. Παρουσίασαν, επίσης, στοιχεία 
για τη γλωσσομάθεια των Ελλήνων πολιτών, αλλά και για τις γλώσσες των μεταναστών που 

διαβιούν στην Ελλάδα και την Αυστραλία. 
Στην εκδήλωση συμμετείχαν και έκαναν παρουσιάσεις οι ακόλουθοι/ες φοιτητές/τριες 
προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του ΠΤΔΕ: Χρυσάνθη Μάρκου, Σταματία 

Ζορμπά, Ευάγγελος Δημητρίου, Ευθύμιος Ψαλλίδας, Ιωάννα Κουκόσια, Ειρήνη Σαββίδου, Γιώργος 
Ζαφειρόπουλος, Παναγιώτης Κιοτέογλου, Δανάη Νικολάου, Μαρία Αλεξίου, Marija Vasilevska, 
Μαρία Χατζηλία, Βασίλης Κυρατζής, Έξαρχος Τσομπανόπουλος, Κατερίνα Παρχαρίδου. 

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχαν η καθηγήτρια του ΠΤΔΕ κ. Ελένη Γρίβα, Διευθύντρια του 
Ινστιτούτου Ελληνικής Γλώσσας, και η Δρ. Σταυρούλα Νικολούδη, Συντονίστρια του 
Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών του πανεπιστημίου La Trobe. 

 
 

Ημερίδα με θέμα «Περιγράφοντας στιγμιότυπα από το παιδαγωγικό και διδακτικό γίγνεσθαι της 

τάξης: μία πρόταση» 

Την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 18:15 στο μεγάλο αμφιθέατρο της 

Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, το Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
διοργάνωσε Ημερίδα με θέμα: «Περιγράφοντας στιγμιότυπα από το 

παιδαγωγικό και διδακτικό γίγνεσθαι της τάξης: μία πρόταση». 
Μετά το χαιρετισμό που απηύθυνε ο Πρόεδρος του ΠΤΔΕ κ. Ιωάννης 
Θωίδης, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από τον κ. Βασίλειο Συμεωνίδη, 

University of Graz, με θέμα: «Φαινομενολογία και Παιδαγωγική: 
Θεωρητικές προσεγγίσεις και μεθοδολογικές αρχές για την εκπαιδευτική 
έρευνα με βινιέτες» και την κ. Βασιλική Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Γράφοντας και 
αναλύοντας βινιέτες: Λανθάνουσες παιδαγωγικές και διδακτικές 
διαστάσεις της εκπαιδευτικής μας πρακτικής». 

Ακολούθησε συζήτηση με εκπαιδευτικούς και φοιτητές/τριες που 
παρακολούθησαν την ημερίδα. 
Η ημερίδα οργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, «Professionalisation of 

educators and pedagogical leaders through learning research with vignettes». 
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Άλλες δράσεις και πρωτοβουλίες 

Συλλογή και δωρεά τροφίμων  

Ο Φοιτητικός Σύλλογος και το Διδακτικό, Διοικητικό και Τεχνικό 
Προσωπικό του ΠΤΔΕ συμμετείχαν και στη φετινή προσπάθεια του 
Δήμου Φλώρινας, της Ιεράς Μητροπόλεως αλλά και άλλων φορέων 

της περιοχής για τη συγκέντρωση τροφίμων μακράς διαρκείας για 
αναγκεμένους συμπολίτες μας. 
 

Προσφορά αγάπης σε Σχολεία της Φλώρινας 
Οι φοιτητές του Δευτέρου Έτους του ΠΤΔΕ συγκέντρωσαν, τις 
παραμονές των Χριστουγέννων, παιδικά βιβλία, τετράδια και 

γραφική ύλη για τα Δημοτικά Σχολεία της Φλώρινας, τα οποία και 
διανεμήθηκαν με τη φροντίδα των Διευθυντών των Σχολείων. 

Τους συγχαίρουμε για την πρωτοβουλία τους αυτή, που μαρτυρεί 
την υψηλή κοινωνική τους ευαισθησία. 
 

Ενδοσχολική επιμόρφωση 
Το τελευταίο καιρό υπήρξε ενδιαφέρον από απόφοιτους/τες του Τμήματος, αλλά και 
εκπαιδευτικούς που εργάζονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για εξ αποστάσεως «ενδοσχολική 

επιμόρφωση» σε θέματα που αγγίζουν την καθημερινή σχολική πράξη, αλλά και γενικότερα. Στο 
πλαίσιο της εξωστρέφειας και της συνεργασίας μας με εξωσχολικούς φορείς και σχολεία, 
καθηγητές και καθηγήτριες του Τμήματος ανταποκρίθηκαν άμεσα στην πρόσκληση αυτή και 

προσφέρθηκαν να συμμετέχουν δημιουργώντας έναν κατάλογο από θεματικές που αφορούν 
εκπαιδευτικά θέματα. 
 

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εξομοίωσης 
Ανταποκρινόμενοι σε αιτήματα συλλόγων εκπαιδευτικών της Α΄θμιας εκπαίδευσης για παροχή 
δυνατότητας εξομοίωσης του πτυχίου των πρώην Παιδαγωγικών Ακαδημιών το Τμήμα προσέφερε 

μέσω κλήρωσης 10 θέσεις. Οι εκπαιδευτικοί που επιλέχθηκαν συμμετέχουν κανονικά στο 
πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. 
 

Πρόγραμμα "Παυσανίας" 
Εδώ και είκοσι χρόνια διεξάγεται μεταξύ της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας (νυν Σχολή 
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών) και της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου της 

Τοurs διμερές Πρόγραμμα Συνεργασίας με το όνομα "Παυσανίας" στον τομέα της διδακτικής της 
ελληνικής και της γαλλικής ως μητρικών και ξένων γλωσσών. Φέτος, παρά τις δύσκολες συνθήκες 
της πανδημίας, μετακινήθηκε για έναν μήνα στη Γαλλία η τεταρτοετής φοιτήτρια του ΠΤΝ κ. 

Ελένη Ρούδη. Δίδαξε σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της Κεντρικής Γαλλίας θέματα σχετικά 
με την Ελλάδα, την Ελληνική Μυθολογία και το αλφάβητο. Παράλληλα παρακολούθησε σειρά 
παραδόσεων και πρακτικών ασκήσεων και αποκόμισε ενδιαφέρουσες εμπειρίες, με τις "διαγώνιες 

ματιές" μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών μας συστημάτων. Συγχαίρουμε τη φοιτήτριά μας και 
ευχαριστούμε τόσο τη συνάδελφο Kαθηγήτρια κ. Sylvie Dardaillon, υπεύθυνη από το εκεί 
Πανεπιστήμιο, όσο και τον Πρόεδρο του ΠΤΝ Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Ντίνα, ο οποίος συναίνεσε 

για τη μετακίνηση της κ. Ελένης Ρούδη. 
 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ!  
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