
Θεματικά Πεδία για πτυχιακές εργασίες  

που θα εκπονηθούν το ακαδ. Έτος 2022-2023 

 

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

- Διδακτική παρέμβασή για τη βελτίωση της ανάγνωσης και γραφής σε μαθητές με ειδικές    

εκπαιδευτικές ανάγκες (νοητική αναπηρία, προβλήματα λόγου και ομιλίας, κώφωση) 

- Δημιουργικές δραστηριότητες για την ανάπτυξη οπτικο-χωρικών δεξιοτήτων σε παιδία με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (νοητική αναπηρία, προβλήματα λόγου και ομιλίας, κώφωση) 

- Διδακτική παρέμβασή για τη βελτίωση της φωνολογικής επίγνωσης σε μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (νοητική αναπηρία, προβλήματα λόγου και ομιλίας, κώφωση) 

 

ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 

- Έρευνα ή / και διδακτικές εφαρμογές  για ζητήματα ιστορικής σκέψης και κατανόησης μαθητών 

Α/θμιας Εκπαίδευσης 

-Συγχρονική ή / και διαχρονική έρευνα σχολικών εγχειριδίων Ιστορίας: ποσοτικές και ποιοτικές 

αναλύσεις 

-Ζητήματα έρευνας και διδασκαλίας της τοπικής ιστορίας 

-Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην ιστορική μάθηση (μουσείο, πολιτισμός, ΤΠΕ, λογοτεχνία, 

τέχνη) 

 

ΒΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 

- Πρακτικές ανατροφής και σχολικός εκφοβισμός. 

- Πρακτικές ανατροφής και αυτοεκτίμηση. 

- Μάθηση και σχολικός εκφοβισμός.  

- Μάθηση και ενσυναίσθηση. 

-Συναισθήματα εκπαιδευτικών στη σχολική τάξη.  

 

ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ 

- Απόψεις υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη χρήση ΛΟΑΤΚΙ εκπαιδευτικού υλικού στο Δημοτικό 

Σχολείο. 

-Το φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης και η στάση των εκπαιδευτικών. 

-Τα κίνητρα στον εθελοντισμό στο ακαδημαϊκό περιβάλλον. 

-Η διαμόρφωση έμφυλων στερεοτύπων σε παιδιά σχολικής ηλικίας: Η   συμβολή του 



οικογενειακού περιβάλλοντος. 

 

ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 

 

-Γλωσσική διδασκαλία  σε πολύγλωσσα/πολυπολιτισμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 

-Πολυγραμματισμοί στην Εκπαίδευση: εκπαιδευτικές πρακτικές και διδακτικές προσεγγίσεις 

-Διαθεματικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος 

-Στρατηγικές ανάπτυξης και καλλιέργειας δεξιοτήτων παραγωγής και κατανόησης προφορικού 

και γραπτού λόγου στη Γ1/ Γ2 (δεύτερη γλώσσα) / ΞΓ(ξένη γλώσσα) 

-Στρατηγικές  διαπολιτισμικής επικοινωνίας  

-Αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης   

-Κατασκευή γλωσσικού υλικού για δίγλωσσους μαθητές  

-Μελέτη σχολικών εγχειριδίων για την ελληνική ως Γ1/Γ2/ΞΓ 

-Αξιοποίηση ψηφιακού υλικού για τη γλωσσική διδασκαλία 

- Γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη των δίγλωσσων μαθητών: εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, 

απόψεις/ στάσεις, εκπαιδευτικές πρακτικές 

-Εκπαιδευτικές γλωσσικές πολιτικές: απόψεις μαθητών, απόψεις εκπαιδευτικών 

 

 

ΗΛΙΑΔΟΥ – ΤΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ 

- Τοπική Ιστορία 

- Ιστορία της εκπαίδευσης 

- Νέα Ελληνική Ιστορία 

 

 

ΚΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 

 

Α) Διαχρονία και συγχρονία της ελληνικής γλώσσας  

 

   Σταθμοί της ιστορίας της μέσω της μελέτης αυθεντικών τεκμηρίων  

 

   Γλωσσικό Ζήτημα - οι φάσεις του και η τελική λύση  

 

   Ελληνική  και Κυπριακή Διασπορά  

 

Β) Επαφές της ελληνικής με άλλες γλώσσες, διεθνείς και Βαλκανικές  

 

   Αντιδάνεια  

 

   Μετάφραση και Διερμηνεία  



 

   Αυτομετάφραση  

 

   Γραφή σε άλλη γλώσσα απο τη μητρική  

 

Γ) Διδακτική της Ελληνικής γλώσσας (μητρική, δεύτερη και ξένη γλώσσα) και του Πολιτισμού  

 

Δ) Η γλώσσα Νεοελλήνων ποιητών και συγγραφέων  

 

   Φιλόλογοι και ποιητές:  

   Γιώργος Θέμελης  

   Σαράντος Παυλέας  

   Γιώργος Ιωάννου  

 

   Αρχαιολόγοι και δημοτικιστές (Χρήστος Καρούζος, Σέμνη Παπασπυρίδη-Καρούζου, Γιάννης Μηλιάδης, 

Μανόλης Ανδρόνικος)  

   Ο Γιάννης Αποστολάκης και το δημοτικό τραγούδι  

   Μεταφραστές αρχικά και λογοτέχνες στη συνέχεια  

 

Ε) Διδακτικά Σενάρια και Καινοτομίες  

 

   Παραμύθια παραδοσιακά και έντεχνα  

 

   Προφορική ποίηση: Μαντινάδες Κρήτης , τσιατιστά Κύπρου, τερτσίνες Επτανήσου  

 

   Αρέκιες Ζακύνθου  

 

   Σίμων Καρράς  

   Δόμνα Σαμίου  

 

   Εφημερίδες, Μαθητικές εφημερίδες  

 

   Τα Λογοτεχνικά περιοδικά και η συμβολή τους στην καλλιέργεια της δημοτικής γλώσσας  

 

   Για μια ελληνική "Χρηστομάθεια"  

 

ΣΤ) Φιλαναγνωσία  

 

Ζ) Λεξιλογικές Ασκήσεις  

 

    Ετυμολογία  

 

Η) Τοπωνύμια, Ανθρωπωνύμια  

 

θ) Αγωγή του λόγου: oρθοφωνία, επιτονισμός, απαγγελία, θεατρικότητα, παραγλωσσικά χαρακτηριστικά...  

 



 

ΚΑΣΒΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 

-Έρευνα ή / και διδακτικές εφαρμογές  για ζητήματα ιστορικής σκέψης και κατανόησης μαθητών 

Α/θμιας Εκπαίδευσης 

-Ιστορία και ιστορική σημαντικότητα: έρευνα των αντιλήψεων των μαθητών του Δημοτικού και της 

Α΄ Γυμνασίου. 

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

ιστορικής πραγματικότητας. 

-Έρευνα για τις στάσεις και τις αντιλήψεις των φοιτητών των ΠΤΔΕ για ζητήματα Ιστορίας, 

Διδακτικής της Ιστορίας, ιστορικής κουλτούρας κλπ.  

 

ΜΑΥΡΟΠΑΛΙΑΣ ΤΡΥΦΩΝ 

-Ζητήματα ένταξης μαθητών με αναπηρία στο δημοτικό σχολείο. 

-Παράλληλη Στήριξη - Συνδιδασκαλία 

-Εκπαιδευτική αντιμετώπιση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

-Συναισθηματικές και συμπεριφορές διαταραχές 

-Μαθησιακές δυσκολίες. 

 

 

ΜΠΟΥΝΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

- Φύλο και επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών 

- Φύλο και σχολική επίδοση 

- Σχολική κοινωνικοποίηση και κοινωνικές σχέσεις στο σχολείο 

- Τα Αναλυτικά Προγράμματα και η κοινωνική τους διάσταση. 

- Η δημοκρατία στη  σχολική τάξη. Εκπαιδευτικές δράσεις στην ενεργή πολιτειότητα. 

- Ο κοινωνικός ρόλος της εκπαίδευσης στην ελληνική κοινωνία.  

- Σχολική αποτυχία και κοινωνική ανισότητα στην εκπαίδευση 

 

ΝΙΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ 

 

-Αξιοποιηση στοιχειων απο την ιστορια των μαθηματικών στη διδακαλια εννοιων της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

 



 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

- Εκπαίδευση και Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: Ερευνητικές προσεγγίσεις 

- Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος/ εκπαιδευτικού υλικού Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο 

- Αντιλήψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το περιβάλλον 

και την αειφορία 

- Διερεύνηση γνώσεων, αντιλήψεων, στάσεων, ή/και αναγκών των μαθητών ή/και εκπαιδευτικών 

ή/και μελλοντικών εκπαιδευτικών σχετικά με ζητήματα που αφορούν την αειφορία 

- Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στα πλαίσια της Εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία 

- Συστηματική ανασκόπηση βιβλιογραφίας σχετική με ζητήματα ή/και εφαρμογές της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

- Οικογένεια και μορφές Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

- Ζητήματα περιβάλλοντος και αειφορίας που αφορούν την περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας: ερευνητικές προσεγγίσεις 

- Η διδασκαλία της Μελέτης Περιβάλλοντος και οι πρακτικές των εκπαιδευτικών 

- Νέες τεχνολογίες και Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία 

 

 

ΡΕΤΑΛΗ ΑΝΝΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 

 

Εμπειρική έρευνα στα θεματικά πεδία: 

- Ψηφιακή επάρκεια εκπαιδευτικών 

- Σχολικό κλίμα 

 

ΣΠΥΡΤΟΥ ΑΝΝΑ 

-Διερευνητικά περιβάλλοντα μάθησης-διδασκαλίας στις Φυσικές Επιστήμες 

 

ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

- Η δια βίου άσκηση στους φοιτητές (-τριες) και η σχέση τους με την Α! & 

Β! βαθμια   σχολική  αθλητική Εκπαίδευση τους. 

- Σύγκριση του παλαιού με το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών  Δημοτικού  για το μάθημα της 

Φυσικής Αγωγής. 



- Σύγκριση του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών Δημοτικού της Φυσικής Αγωγής στην 

Γερμανία, Ιαπωνία και Ελλάδα. 

- Διαχείριση του χρόνου και Αυτομανατζμεντ του Εκπαιδευτικού στο Δημοτικο. 

- Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας με περιεχόμενο ηλεκτρονικής μάθησης για εκπαίδευση 

παιδιών δημοτικου σε χειμερινά αθλήματα στο σχολείο. Παραδειγμα του 

www.wintersportSCHULE.de 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wintersportschule.de/

