
 

 

 

         

Αρ.πρωτ.:442  

Αθήνα,  15/10/2019 

  
  

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Τη Τρίτη  22  Οκτωβρίου  2019 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη 

της διπλωματικής εργασίας των παρακάτω μεταπτυχιακών φοιτητριών της 

κατεύθυνσης «Ειδική Αγωγή»  στο γραφείο του κ. Αντωνίου, Ιπποκράτους 20 

3ος όροφος: 

 14:30 κ. Νικολέττα Δρακούλη  αριθμός μητρώου 217032 και θέμα 

«Διαχωρισμός ή Συνύπαρξη Διδύμων μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο: 

επιπτώσεις στη συμπεριφορά και τη σχολική τους επίδοση». 

 15:00  κ. Χριστίνα Καρακίτσου  αριθμός  μητρώου 217049 και  θέμα: « 

Διερεύνηση της θεωρίας του Νου σε μαθητές με σύνδρομο Asperger και 

αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας» 

 15:30  κ. Σοφία Αποστόλου  αριθμός  μητρώου 217009 και  θέμα: «Ο 

ρόλος της συμβουλευτικής στην αντιμετώπιση της τελειομανίας των 

χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών» 

 .16:00  κ. Δήμητρα Δημητρακοπούλου   αριθμός μητρώου 217030 και 

θέμα «Ο ρόλος των κινήτρων στην εκπαίδευση παιδιών με ΔΑΦ» 

 16:30 κ. Ειρήνη Μαρούλη  αριθμός μητρώου 217081 και θέμα «Τα 

ψυχοκοινωνικά ελλείματα των παιδιών με διαταραχές σχολικών 

ικανοτήτων» 

 17:00 κ. Ευθύμης Καρανάνας  αριθμός μητρώου 217053 και θέμα «Οι 

απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης γενικής και 
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ειδικής αγωγής για το μοντέλο της παράλληλης στήριξης στο πλαίσιο της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης παιδιών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες» 

 17:30  κ. Ευαγγελία Σημαντήρη  αριθμός μητρώου 217130 και θέμα 

«Ενίσχυση της ιστορικής ορθογραφίας μαθητών της Γ΄Δημοτικού με 

μαθησιακές δυσκολίες» 

 18:00 κ. Ροδούλα Οθεΐτη  αριθμός μητρώου 217100 και θέμα «Η 

επίδραση της προγράμματος ορθογραφίας στην αναγνωστική ευχέρεια 

παιδιών Γ΄Δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες» 

 18:30 κ. Οδυσσέας Αυγουλής αριθμός μητρώου 215055 και θέμα «Οι 

γλωσσικές δεξιότητες μαθητών Α΄δημοτικού με υψηλή επικινδυνότητα 

εμφάνισης μαθησιακών δυσκολίων και η επίδοση τους στο λογόμετρο: Μια 

συγκριτική μελέτη μεταξύ των δύο φύλων»  

 19:00 κ. Δέσποινα Εκίζογλου  αριθμός μητρώου 215108 και θέμα 

«Διαταραχή ακουστικής επεξεργασίας: Γνώσεις μεταξύ εκπαιδευτικών 

ειδικής αγωγής και λογοθεραπευτών» 

 19:30 κ. Ευθυμία Αρβανίτη  αριθμός μητρώου 215231  κατεύθυνση 

Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση, 

και θέμα «Η θεωρία του Νου και η Ηθική Κρίστη στην προσχολική ηλικία: 

Ο ρόλος του κινήτρου στην Ηθική Κρίση και η Θεωρία του Νου» 

 20:00 κ. Γεώργιος Τουμπαλάκης αριθμός μητρώου 217143, και θέμα 

«Η σχολική ετοιμότητα παιδιών προσχολικής ηλικίας ως της τη γνωστική 

ανάπτυξη και τα μαθηματικά» 

 20:30  κ. Άγγελος Χριστόπουλος αριθμός μητρώου 217153 και θέμα «Η 

κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη και η αξιολόγησή της στην 

προσχολική ηλικία μέσω του Συστήματος Άκενμπαχ για Εμπειρικά 

Βασισμένη Αξιολόγηση (ΣΑΕΒΑ)» 

 

 

Ο επιβλέπων 

Α.Σ. Αντωνίου  

Αναπλ.καθηγητής 

 

 
 


