
 

Πτυχιακές / διπλωματικές εργασίες που λάβαμε για τη βιβλιοθήκη 

Ονοματεπώνυμο τίτλος 

Αθανασιάδης 
Γεώργιος 

Γεωγραφικές διάλεκτοι στις τηλεοπτικές διαφημίσεις: 
σχεδιασμός και αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού 

προγράμματος για την ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής 
επίγνωσης σε μαθητές/τριες Ε' και ΣΤ' Δημοτικού  

Γιαννάτσικου 
Παναγιώτα  

Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες:  Ο ρόλος των 
εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης στη διαδικασία 
εντοπισμού των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών στο 

Δημοτικό Σχολείο. 

Δημητριάδου 
Χριστίνα  

Η κινηματογραφική παιδεία στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση (δημοτικό) της περιφερειακής ενότητας 

Ημαθίας  

Εμμανουηλίδου 
Αθανασία 

Σύνδρομο west, cri du chat, Rett και εγκεφαλική 
παράλυση, σε τμήμα ειδικού νηπιαγωγείου. Δυνατότητες 

και δυσκολίες στην εφαρμογή ενός προγράμματος 
παρέμβασης 

Καρακατσάνη 
Αριστέα 

Εργασιακοί παράγοντες και επαγγελματικό άγχος των 
εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Κλιάφα Άρτεμις  
Η παιδική προστασία τη δεκαετία του '50 και η κριτική της 

ΕΔΑ 

Λογγίνου Δήμητρα 

Αξιολόγηση εναλλακτικών πολιτιστικών προγραμμάτων: 
Η περίπτωση του βιωματικού σχολείου και του 

εκπαιδευτικού προγράμματος "ο μαγικός κόσμος της 
ζωγραφικής" 

Μαντζώρος Φώτης 

Εκμάθηση/διδασκαλία γλωσσών και κοινωνικός 
αποκλεισμός: μια διερεύνηση προϋποθέσεων και τρόπων 

συμβολής της διδακτικής ζωντανών γλωσσών σε 
προσπάθειες εναντίον του κοινωνικού αποκλεισμού  

Μπούρας Μιχαήλ  

Διερεύνηση των απόψεων των διευθυντών σχολικών 
μονάδων στην περιφερειακή ενότητα Ημαθίας για τα 

συστήματα επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης 

Ντόβας Μιλτιάδης 
Ο "νέος ανθρωπισμός" στο έργο του Γιάννη Ιμβριώτη. 
Αξιολογικό Σύστημα και φιλοσοφική προβληματική  

Παπαδάκης 
Θεοφάνης 

Η Επιλογή του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας - Τάσεις και 
Προοπτικές  



Παπαδοπούλου 
Σοφία  

Αυτοπροσδιορισμός μαθητών δημοτικού σχολείου με 
μαθησιακές δυσκολίες  

Παπάζογλου Ιωάννης  
«Η ιδιωτική και κοινωνική αποδοτικότητα της επένδυσης 

προκειμένου να σπουδάσει κάποιος εκπαιδευτικός.» 

Πιτσίλκα Ελένη 

Ένα πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων και στρατηγικών 
του προφορικού λόγου σε μαθητές της Δ' τάξης του 

Δημοτικού Σχολείου 

Ποζίδης Πααναγιώτης  

Η συνεργατική μάθηση στο πλαίσιο της συμπληρωματικής 
εξ αποστάσεως περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε δίκτυο 

Δημοτικών σχολείων της Κέρκυρας  

Πολυχρονιάδης 
Δημήτρης 

Η Ελληνική Εκπαίδευση 1949 – 1963, δίαυλοι κοινωνικής 
κινητικότητας στη μετεμφυλαική Ελλάδα  

Συρμακέση Σοφία  
Ο Θεσμός της συμβουλευτικής & του mentoring στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα  

Τοπτσόγλου Ιωάννης 

Οι αντιλήψεις των μειονοτικών διαμορφωτών κοινής 
γνώμης για τη μειονοτική πολιτική του ελληνικού κράτους 
στη Δυτική Θράκη. Η περίπτωση των μειονοτικών μέσων 

μαζικής ενημέρωσης.  

Τσιχτής Ευάγγελος  

Διερεύνηση του πλαισίου, των κινήτρων και των 
εμποδίων όσον αφορά τη συμμετοχή σε επιμορφωτικά 

προγράμματα εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης: Η περίπτωση της περιφερειακής ενότητας 

Καρδίτσας  

Φρειδερίκος Θ. 
Κωνσταντίνος 

Η βυζαντινή εικόνα ως μέσο στοχασμού στο πλαίσιο της 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων: Η περίπτωση της Σχολής 

Αγιογραφίας της Ιεράς Μητροπόλεως Βέροιας Ναούσης 
και Καμπανίας  

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ 

 


