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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση διπλωματικών 
εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητριών του ΠΜΣ του ΠΤΠΕ στην Αίθουσα 20 (3ος 
όροφος, νέο κτίριο), σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα. 

 
Τρίτη, 20  Σεπτεμβρίου 2016  
 
Nανούρη Αικατερίνη, (12.00-12.40)  
Διερευνώντας ισχυρισμούς γνώσης στο πλαίσιο εκπαίδευσης οικογενειακής 
θεραπείας. Μια προσέγγιση Λογοψυχολογίας. 
Επιβλέποντες: Ε. Τσέλιου, Γ. Αμπακούμκιν, Ν. Μποζατζής 
 
Βίλλα Άννα Αικατερίνη, (15.00 -15.40)  
 Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός ψηφιακού παιχνιδιού για τη διδασκαλία των 
δεκαδικών αριθμών στο δημοτικό. 
Επιβλέποντες: Η. Καρασαββίδης, Τ. Τριανταφυλλίδης, Β. Κόλλιας 
 
Νταλούκα Ελπίδα, (15.40-16.20)  
Τα παιδιά ως αναγνώστες  πολυτροπικών κειμένων. Η περίπτωση της τηλεοπτικής 
διαφήμισης.   
Επιβλέποντες: Μ. Παπαδοπούλου, Ε. Γκανά, Η. Καρασαββίδης 
 
Δαφερέρα Δέσποινα, (16.50-17.30) 
 Η διερεύνηση του ρόλου του αναλυτικού προγράμματος στη συναισθηματική 
ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Απόψεις νηπιαγωγών. 
Επιβλέπουσες: Α. Μιχαλοπούλου, Φ. Μπονώτη, Μ. Τσουβαλά 
 
Σδρούλια Ευαγγελία, (17.30-18.10) 
Ο ρόλος του εξώφυλλου στα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία ως προς τη 
νοηματοδότηση του περιεχομένου τους από παιδιά προσχολικής ηλικίας 
Επιβλέπουσες: Τ. Τσιλιμένη, Ε. Σηφάκη, Α. Μιχαλοπούλου 
 
Γονιτσιώτη Χαριτίνη, (18.10-18.50) 
 Αυτοκίνητο για τα αγόρια, κούκλα για τα κορίτσια;" Διερεύνηση των αντιλήψεων 
νηπιαγωγών για το παιχνίδι- αντικείμενο στο νηπιαγωγείο.  



Επιβλέποντες: Κ. Μάγος, Α. Μιχαλοπούλου, Μ. Τσουβαλά 
 

 
Επισημαίνεται στις 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 φοιτήτρια που πρόκειται 
να υποστηρίξει τη διπλωματική της εργασία είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να 
τροποποιηθούν ανάλογα με τη ροή των παρουσιάσεων. Για το λόγο αυτό 
παρακαλούνται όλες οι φοιτήτριες (ανεξάρτητα από τη σειρά που αναφέρονται στο 
πρόγραμμα) να βρίσκονται στην Αίθουσα κατά τη διάρκεια όλων των 
παρουσιάσεων. 
 
Εκ της Γραμματείας 
 


