
 

 

 

         

Αρ.πρωτ.: 441  

Αθήνα,  15/10/2019 

  
  

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Τη Δευτέρα 21 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. Στυλιανή Σκάντζου  αριθμός μητρώου 217131 και θέμα 

«Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας σε παιδιά με αυτισμό». 

 16:30  κ. Αναστασία Καρυοφύλλη  αριθμός  μητρώου 217055 και  

θέμα: «Η επίδραση της θεατρικής αγωγής στις κοινωνικές και 

επικοινωνιακές δεξιότητες παιδιών με νοητική αναπηρία και ΔΑΦ» 

 17:00  κ. Μαρία – Ευγενία Καραγιάννη  αριθμός  μητρώου 217047 και  

θέμα: «Ο ρόλος  των ΜΜΕ και τις κοινωνικής δικτύωσης στην αυτοεικόνα 

των εφήβων: Πρότυπα ομορφιάς και κίνδυνος εμφάνισης διατροφικών 

διαταραχών» 

 .17:30  κ. Τιτίκα – Ευθαλίας Καρούση  αριθμός μητρώου 217054 και 

θέμα «Διερεύνηση μαθηματικών δεξιοτήτων μαθητών δημοτικού με 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες» 

 18:00 κ. Σωτηρία Τσοχαντάρη  αριθμός μητρώου 217147 και θέμα 

«Μέτρηση της επαγγελματικής ευεξίας σε συνάρτηση με την επαγγελματική 

δέσμευση, την ψυχική ανθεκτικότητα την κατάσταση υγείας και την 

επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής» 
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 18:30 κ. Λαμπρινή Τσεκούρα αριθμός μητρώου 217145 και θέμα 

«Ένταξη παιδιών με ειδικές ανάγκες και απόψεις εκπαιδευτικών ως τη 

συμπερίληψη» 

 19:00 κ. Αικατερίνη Αθανασάκου αριθμός μητρώου 217002 και θέμα 

«Συνεκπαίδευση μαθητών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο 

γενικό σχολείο» 

 19:30 κ. Στυλιανή Ταναμπασίδη  αριθμός μητρώου 217137 και θέμα 

«Αγχώδεις διαταραχές σε παιδιά στο φάσμα του αυτισμού: Διαφυλική 

μελέτη». 

 20:00 κ. Στέλλα Παντέχη αριθμός μητρώου 217110 και θέμα «Στάσεις 

και απόψεις των εκπαιδευτικών για τις μαθησιακές δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι μετανάστες μαθητές» 

 20:30 κ. Φωτεινή Ζερβού αριθμός μητρώου 217035 και θέμα «Ο ρόλος 

της άσκησης στην ψυχική υγεία ατόμων με νοητική αναπηρία» 

 

 

Ο επιβλέπων 

Α.- Σ. Αντωνίου 

Αναπλ.καθηγητής 

 

 
 


