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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Την Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019 θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών των 
μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών του ΠΜΣ του ΠΤΠΕ στην Αίθουσα 20 (3ος όροφος, νέο κτίριο), 
σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα. 

 
 
Τρίτη, 25  Ιουνίου 2019 
 
Λιλή Μαρία (15:00 – 15:40) 
«Πώς τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αντιλαμβάνονται  μετεωρολογικές έννοιες» 

Επιβλέποντες/ουσες: Χρηστίδου Βασιλεία, Παπαδοπούλου Μαρία, Δημητρίου Αναστασία 

 

Αυγουστάκη Ειρήνη (15:40 – 16:20) 
«Η κατασκευή της έννοιας του προβλήματος στο λόγο των ειδικών ψυχικής υγείας στο πλαίσιο 
της εποπτείας. Μια προσέγγιση Λογοψυχολογίας» 
Επιβλέποντες/ουσες: Ελευθερία Τσέλιου, Γεώργιος Αμπακούμκιν, Νίκος Μποζατζής 

 

Ντασιώτη  Όλγα (16:20 – 17:00) 
«Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός σοβαρού ψηφιακού παιχνιδιού για την ευαισθητοποίηση 
απέναντι στον πόλεμο» 
Επιβλέποντες/ουσες: Η. Καρασαββίδης, Κ. Μάγος, Π. Πολίτης 
 

Διάλειμμα : 17:00-17:30 
 
 
Μπάρδας Αθανάσιος  (17:30 – 18:10)  
«Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας εναλλακτικής ξενάγησης στην πόλη του Βόλου με τη χρήση 
κινητού τηλεφώνου» 
Επιβλέποντες/ουσες: Νικονάνου Νίκη, Χρονάκη Άννα, Καρασαββίδης Ηλίας 

 
 

 



 

Σκρίμπα Ελισάβετ (18:10 – 18:50) 

«Ανιχνεύοντας τα μαθηματικά στο παιχνίδι των παιδιών στις γωνιές του νηπιαγωγείου»   
Επιβλέποντες: Χρονάκη Άννα, Πεχτελίδης Γιάννης, Μάγος Κώστας  

 
Μπάλλα Ευταλή  (18:50 – 19:30) 
 «Διερευνώντας τα μαθηματικά των παιδιών και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις στο πλαίσιο 
κατασκευών σε εργαστήρια εκπαιδευτικής ρομποτικής» 
Επιβλέποντες: Χρονάκη Άννα, Πεχτελίδης Ιωάννης, Μάγος Κώστας 

 
Επισημαίνεται στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες που πρόκειται να υποστηρίξουν τις διπλωματικές 
τους εργασίες ότι οι παρουσιάσεις τους δε θα πρέπει να ξεπερνάνε τα 20 λεπτά. 
 
Τα χρονικά διαστήματα που αναγράφονται δίπλα σε κάθε φοιτητή/-τρια που πρόκειται να 
υποστηρίξει τη διπλωματική του/της εργασία είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να τροποποιηθούν 
ανάλογα με τη ροή των παρουσιάσεων. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται όλες οι φοιτητές/-τριες 
(ανεξάρτητα από τη σειρά που αναφέρονται στο πρόγραμμα) να βρίσκονται στην Αίθουσα κατά τη 
διάρκεια όλων των παρουσιάσεων. 
 

Εκ της Γραμματείας 
 

 


