
Θεματικά Πεδία για πτυχιακές εργασίας  

για το ακαδ. έτος 2018-19 

 

 Ανδρέας Ανδρέου 

Α) Η Ιστορία από τις πηγές της Τοπικής Ιστορίας. 

Β) Ιστορία και Μουσείο 

Γ) Ιστορία και ιστορική Εκπαίδευση. 

 

Γεώργιος Παλαιγεωργίου 

1. Εκπαιδευτική Ρομποτική και Μαθηματικά  

2. Εκπαιδευτική Ρομποτική και Φυσική 

3. Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα 

4. Δημιουργία εκπαιδευτικών βίντεο 

 

Αγγελική Σακελλαρίου 

-Διδασκαλία της γλώσσας 

-Κριτικός γραμματισμός 

 

Σταύρος Καμαρούδης 

Α. Ιστορία της ελληνικής γλώσσας 

Γλωσσικό Ζήτημα και εκπαιδευτικός Όμιλος 

Διάλεκτοι και ιδιώματα 

Επαφές της ελληνικής με άλλες γλώσσες 

Β. Διδακτικές μέθοδοι και καινοτόμες προσεγγίσεις (μητρική - δεύτερη-ξένη) 

Γ. Νεοέλληνες Λογοτέχνες και η σχέση τος με τη γλώσσα 

Δ. Γλώσσα και Λαογραφία 

 

Ελένη Τσακιρίδου 

1.Εκπαιδευτική Έρευνα 

2.Ανάλυση δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες. 

3. Εφαρμογές της Στατιστικής στην Εκπαιδευτική και στην Κοινωνική Έρευνα. 

4. Εφαρμογές της Στατιστικής στην Κοινωνική Έρευνα. 



5. Εφαρμογές μαθηματικών μοντέλων στην Εκπαιδευτική Έρευνα. 

6. Εφαρμογές μαθηματικών μοντέλων στην Κοινωνική Έρευνα. 

7. Ανάλυση δεδομένων στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. 

 

Χαράλαμπος Λεμονίδης  

1) Σύγχρονα θέματα διδασκαλίας/μάθησης μαθητών, ενηλίκων και εκπαιδευτικών 

των μαθηματικών του δημοτικού σχολείου. Π.χ. η διδασκαλία της πρώιμης 

άλγεβρας στο δημοτικό.   

2) Χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία των μαθηματικών.  

3) Διδασκαλία/μάθηση σε μαθητές με δυσκολίες στα μαθηματικά.  

4) Διδασκαλία των μαθηματικών με αφήγηση.  

 

Σοφία Ηλιάδου-Τάχου 

Νέα Ελληνική Ιστορία, Τοπική Ιστορία, 

 Ιστορία τη εκπαίδευσης, 

 Η εκπαίδευση στον Πόντο 

 

Ιωάννης Θωίδης 

1. Ολοήμερο σχολείο με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών. 

2. Σχολικός εκφοβισμός και σχέσεις συνομηλίκων. 

3. Τοπική αυτοδιοίκηση και εκπαίδευση. 

4. Παιδική ηλικία και ελεύθερος χρόνος 

5. Μαθητική συμμετοχή στη σχολική ζωή 

6. Εκπαιδευτικός και ολοήμερο σχολείο. 

 

ΕΛΕΝΗ ΓΡΙΒΑ 

Καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για το γλωσσικό μάθημα σε 

πολυπολιτισμικά   περιβάλλοντα 

 Αξιοποίηση του  παιχνιδιού  για την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής 

κατανόησης και επικοινωνίας   

 Διαθεματικές  προσεγγίσεις στη διδασκαλία του γλωσσικού  μαθήματος   



 Δημιουργικές δραστηριότητες και γλωσσική ανάπτυξη στην πρωτοσχολική 

ηλικία   

 Η Μέθοδος CLIL και η διδασκαλία της ελληνικής ως Ξ.Γ 

 Στρατηγικές ανάπτυξης και καλλιέργειας δεξιοτήτων παραγωγής και 

κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου στη Γ1/ Γ2 (δεύτερη γλώσσα) / 

ΞΓ (ξένη γλώσσα) 

 Αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης  στο Δημοτικό Σχολείο  

 Κατασκευή γλωσσικού υλικού για δίγλωσσα / πολύγλωσσα περιβάλλοντα  

 Μελέτη των διαπολιτισμικών στοιχείων στα σχολικά  εγχειρίδια για την 

ελληνική ως Γ2/ΞΓ 

Αλέξανδρος Ακριτόπουλος 

1.  Διδακτική της Λογοτεχνίας και της Παιδικής Λογοτεχνίας 

2. Παιδική και Νεανική Λογοτεχνία. Ιστορία και Κριτική 

3.Το μυθιστόρημα στην Παιδική και Νεανική Λογοτεχνία 

4.Λογοτεχνία και Ιστορία 

5. Το επώνυμο /λογοτεχνικό παραμύθι 

Άννα Σπύρτου 

1. Διερευνητικά περιβάλλοντα μάθησης- διδασκαλίας στις Φυσικές Επιστήμες 

2. Μη τυπικά περιβάλλοντα μάθησης στις Φυσικές  Επιστήμες  

 

Κωνσταντίνος Κασβίκης 

Υλικός πολιτισμός και εκπαίδευση: αντιλήψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών της 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ιστορία και ιστορική σημαντικότητα: έρευνα των αντιλήψεων των μαθητών της Ε΄ 

Δημοτικού / της Στ΄ Δημοτικού / της Α΄ Γυμνασίου. 

Η ιστορική διακόσμηση των δημοτικών σχολείων: τεκμηρίωση και ερμηνεία οπτικών 

αφηγημάτων στους σχολικούς τοίχους.  



Ιστορική κουλτούρα και εκπαίδευση: έρευνα των στάσεων και αντιλήψεων των 

μαθητών του Δημοτικού και του Γυμνασίου για την ιστορική γνώση.  

Η διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας και οι πρακτικές των εκπαιδευτικών της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: έρευνα στα δημοτικά σχολεία της περιοχής της 

Φλώρινας.  

Μυθολογία και ιστορία: Έρευνα των αντιλήψεων των μαθητών για την διάκριση 

μύθου και ιστορικής πραγματικότητας. 

Ιορδανίδης Γεώργιος 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

- Σχεδιασμός και προγραμματισμός στην εκπαίδευση 

- Λήψη αποφάσεων 

- Σχολική Διεύθυνση και ηγεσία 

- Οργάνωση 

- Συγκεντρωτισμός και αποκέντρωση 

- Γραφειοκρατία 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

- Αξιολόγηση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου 

- Αξιολόγηση σχολικής μονάδας 

- Αξιολόγηση μαθητή 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

- Εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση 

- Διαχείριση συγκρούσεων 

- Παρακίνηση εκπαιδευτικών 

- Μικροπολιτική στη σχολική μονάδα 

- Τυπικές και άτυπες ομάδες στη σχολική μονάδα 

- Σχολική κουλτούρα και σχολικό κλίμα 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΉΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

- Διεύθυνση σχολική μονάδας 

- Ο Σύλλογος Διδασκόντων 



- Υποδοχή και υποστήριξη νέων εκπαιδευτικών 

- Γονεϊκή εμπλοκή στη σχολική λειτουργία 

 

Νικολαντωνάκης Κωνσταντίνος 

1. Η επίλυση μαθηματικού προβλήματος στη γεωμετρία με μαθητές Δημοτικού 

σχολείου ή/και με φοιτητές ΠΤΔΕ 

2. Χρήση στοιχείων από την ιστορία των μαθηματικών (αριθμητική, γεωμετρία κ.λπ.) 

στη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών στο Δημοτικό σχολείο ή/και στο 

ΠΤΔΕ 

 

Ανδρεοπούλου Αναστασία 

Διδασκαλία  γραφής και ανάγνωσης σε παιδιά με νοητική αναπηρία. 

Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την ανάπτυξη της φωνολογικής αντίληψης και 

διάκρισης των φωνημάτων  (/f/ - /v/) και (/θ/- /ð/). 

 

Τρύφωνας Μαυροπαλιάς 

 Ζητήματα ένταξης μαθητών με αναπηρία στο δημοτικό σχολείο. 

 Εκπαιδευτική αντιμετώπιση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Συναισθηματικές και συμπεριφορές διαταραχές 

Μαθησιακές δυσκολίες. 

Βάσιου Αικατερίνη 

1. Συναισθηματική και ηθική νοημοσύνη μαθητών 

2. Ψυχική ανθεκτικότητα 

3. Συμβουλευτική οικογένειας 

 

 


