
 
ΕΠΠΑΙΚ ΑΡΓΟΥΣ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2020-2021 
 
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. ΒΟΖΑΪΤΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Στοιχεία Επικοινωνίας: vozaitisg@gmail.com  

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:  

 

 1. Διδασκαλία και μάθηση την εποχή της πανδημίας: Απόψεις εκπαιδευτικών, 

μαθητών και γονέων για την εξ αποστάσεως διδασκαλία - τηλεκπαίδευση.  

2. Πρόσφατες μεταρρυθμιστικές απόπειρες στο αναλυτικό πρόγραμμα του 

ελληνικού σχολείου: ιστορική επισκόπηση και κριτική αποτίμηση.  

3. Διερεύνηση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών στο διδακτικό και γενικότερα 

εκπαιδευτικό έργο.  

4. Η περιγραφική αξιολόγηση μαθητή: αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την 

εφαρμογή της.  

5. Το διδακτικό υλικό ως διαμεσολαβητής διδάσκοντα και διδασκομένων.  

6. Εποικοδομητικές-ποιοτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση. των 

Φυσικών Επιστημών/Θετικών Επιστημών/Θεωρητικών Επιστημών.  

7. Σύγχρονες προσεγγίσεις για το διδακτικό έργο: Η διδασκαλία μέσα από το 

διαδίκτυο.  

8. Το άτυπο-κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα και το ελληνικό σχολείο: πρακτικές από 

την πλευρά των εκπαιδευτικών.  

9. Η άσκηση παιδαγωγικού ελέγχου των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: αντιλήψεις, πρακτικές & προτάσεις των 

εκπαιδευτικών.  

10. Διερεύνηση αντιλήψεων εκπαιδευτικών για την ανάληψη εξωδιδακτικών 

υποχρεώσεων.  

11. Ο ρόλος του διδάσκοντα και η διδασκαλία σε ένα ηλεκτρονικό μαθησιακό 

περιβάλλον.  

12. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου: ιστορική επισκόπηση και απόπειρες 

εφαρμογής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

mailto:vozaitisg@gmail.com


ΕΠΠΑΙΚ ΑΡΓΟΥΣ 

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΛΕΖΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Στοιχεία Επικοινωνίας: lilianleze@yahoo.gr 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΕΠΠΑΙΚ 

ΘΕΜΑ 1ο: 
"ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ" 
 
ΘΕΜΑ 2ο: 
"ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ: ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ" 
 
ΘΕΜΑ 3ο: 
"ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: ΑΙΤΙΑ - ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ" 
 
ΘΕΜΑ 4ο: 
"ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ EΘΙΣΜΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ" 
 
ΘΕΜΑ 5ο: 
"Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
(ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)" 
 
ΘΕΜΑ 6ο: 
"ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
(ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)" 
 
 ΘΕΜΑ 7ο: 
"ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" 
 
ΘΕΜΑ 8ο: 
"ΕΝΔΟ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ: ΑΙΤΙΑ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ" 
 
 ΘΕΜΑ 9ο: 
"ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ" 
 
ΘΕΜΑ 10ο: 
"ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ: ΑΙΤΙΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ" 
 
ΘΕΜΑ 11ο: 
"ΤΟ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΕ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ: 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ" 
 
ΘΕΜΑ 12ο: 
"ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" 
 
ΘΕΜΑ 13ο: 
"Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΜΕΑ". 

 



ΕΠΠΑΙΚ ΑΡΓΟΥΣ 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΛΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Στοιχεία Επικοινωνίας: d.loumpas@gmail.com 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

- Οι (ΤΠΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής Εκπαίδευσης στην εκπαίδευση κοφών ατόμων. 

Εφαρμογές και Ψηφιακά Παιχνίδια ως εργαλεία μάθησης.  

- Οι (ΤΠΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής Εκπαίδευσης στην εκπαίδευση τυφλών ατόμων. 

Εφαρμογές και Ψηφιακά Παιχνίδια ως εργαλεία μάθησης.  

- Θεωρία και εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση μέσω διαδικτύου. 
 
- Θεωρία και εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση μέσω διαδικτύου. 
Παραδείγματα και εφαρμογές στο Νομό Κορινθίας. 
 
- Θεωρία και εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση μέσω διαδικτύου. 
Παραδείγματα και εφαρμογές στο Νομό Αρκαδίας. 
 
- Θεωρία και εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση μέσω διαδικτύου. 
Παραδείγματα και εφαρμογές στο Νομό Λακωνίας. 
 
- Θεωρία και εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση μέσω διαδικτύου. 
Παραδείγματα και εφαρμογές στο Νομό Μεσσηνίας. 
 
-  Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: ένας απολογισμός σε εθνικό επίπεδο. 
 
- Στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης νομού Αργολίδας για 
τη χρήση των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία. Στατιστικά, καλές πρακτικές και χρήσιμα 
συμπεράσματα. 
 
- Στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης νομού Αρκαδίας για 
τη χρήση των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία. Στατιστικά, καλές πρακτικές και χρήσιμα 
συμπεράσματα. 
 
- Στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης νομού Μεσσηνίας για 
τη χρήση των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία. Στατιστικά, καλές πρακτικές και χρήσιμα 
συμπεράσματα. 
 
- Στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης νομού Κορινθίας για 
τη χρήση των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία. Στατιστικά, καλές πρακτικές και χρήσιμα 
συμπεράσματα. 
 
- Στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης νομού Λακωνίας για 
τη χρήση των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία. Στατιστικά, καλές πρακτικές και χρήσιμα 
συμπεράσματα. 
 



- Στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Περιφέρειας 
Πελοποννήσου για τη χρήση των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία. Στατιστικά, καλές πρακτικές και 
χρήσιμα συμπεράσματα. 
 
- Διερεύνηση του επιπέδου ανάπτυξης των δεξιοτήτων των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που αφορά στην παιδαγωγική αξιοποίηση των 

ψηφιακών τεχνολογιών 

- Τα εμπόδια των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχέση με την εφαρμογή 

των τεχνολογιών στη σχολική πρακτική». 

- Στάσεις και Αντιλήψεις των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την 

Ψηφιακή Αφήγηση και την Διδακτική Αξιοποίησή της. 

-  Εφαρμογή των ΤΠΕ στην περιβαλλοντική εκπαίδευση . Οι ΤΠΕ ως εργαλείο βοήθειας για 

την περιβαλλοντική εκπαίδευση. 

-  Εφαρμογή των ΤΠΕ στην  εκπαίδευση και πως μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της 

διδασκαλίας στον τομέα Υγείας των ΕΠΑΛ.  

- Εφαρμογή των ΤΠΕ στην  εκπαίδευση και πως μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της 

διδασκαλίας στον τομέα Υγείας των ΕΠΑΛ και συγκεκριμένα στην ειδικότητα Νοσηλευτικής 

- Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως προς την χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία 

- Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως προς την χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Το παράδειγμα του Νομού Κορινθίας. Συμπεράσματα και προτάσεις. 

- Το ελεύθερο λογισμικό στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

- Συμπεράσματα και στατιστικά από την χρήση ελεύθερου λογισμικού στο εκπαιδευτικό 

σύστημα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

- Συμπεράσματα και στατιστικά από την χρήση ελεύθερου λογισμικού στο εκπαιδευτικό 

σύστημα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου. 

 

 



ΕΠΠΑΙΚ ΑΡΓΟΥΣ 
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΜΟΥΣΤΑΪΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Στοιχεία Επικοινωνίας: moustairas@gmail.com 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 

 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 Η ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 ΓΟΝΕΪΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ 

 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 

 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ 

 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 

 ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 

 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. 

 ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

 ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΕΝΗ ΤΑΞΗ 

 ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 Η ΑΥΤΟΕΚΠΛΗΡΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

 

 



 

ΕΠΠΑΙΚ ΑΡΓΟΥΣ 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΜΠΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Στοιχεία Επικοινωνίας: g_bicos@yahoo.gr 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΕΠΠΑΙΚ 

1) Παρουσίαση και αξιολόγηση των τρόπων και των μεθόδων αξιολόγησης του μαθητή τις 

οποίες προβλέπουν τα ελληνικά (Α)ΠΣ από το 1974 και μετά, ως προς κάποια συγκεκριμένα 

μαθήματα (Τα μαθήματα αυτά εξαρτώνται από την ειδικότητα του σπουδαστή - π.χ. φυσική-

χημεία-βιολογία / φυσικές επιστήμες, κοινωνικές-πολιτικές επιστήμες, μαθήματα τομέα τάδε 

της ΤΕΕ. Μπορεί, εξάλλου, να τροποποιηθεί και το έτος έναρξης της υπό μελέτη περιόδου, 

αφού μπορεί αυτή να αρχίσει π.χ. από τη δεκαετία του 1980). 

 

2) Τι γνωρίζουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί του ΓΕΛ και του ΕΠΑΛ για το PISA και τους στόχους 

του, αλλά και για τα ευρήματά του ως προς το ελληνικό σχολείο. Ερευνητική εργασία. 

 

3) Η συμβατότητα του περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων των τάδε μαθημάτων του 

Γυμνασίου, ή του Γενικού Λυκείου, ή του ΕΠΑΛ ως προς όσα αναφέρουν τα (Α)ΠΣ των 

μαθημάτων αυτών από το 1990 και μετά, α)για τους στόχους και το περιεχόμενο της 

διδασκαλίας και β)για τις προτεινόμενες διδακτικές δραστηριότητες και την αξιολόγηση του 

μαθητή. (Το είδος των μαθημάτων εξαρτάται από την ειδικότητα του σπουδαστή. Μπορεί, 

εξάλλου, να τροποποιηθεί και το έτος έναρξης της υπό μελέτη περιόδου, αφού μπορεί αυτή 

να αρχίσει π.χ. από τη δεκαετία του 2000.) 

 

4) Διερεύνηση της "συμβατότητας" της διδακτικής στοχοθεσίας και της διδακτικής 

μεθοδολογίας που προβλέπουν τα ΑΠΣ των τάδε μαθημάτων, με τους (αντίστοιχους) 

τρόπους αξιολόγησης του μαθητή τους οποίους προτείνουν. 

 

5) Διερεύνηση της "συμβατότητας" των διδακτικών στόχων που προβλέπουν τα ΑΠΣ των τάδε 

μαθημάτων, με τις (αντίστοιχες) διδακτικές δραστηριότητες τις οποίες προτείνουν. 

 

6) Η λογική, οι στόχοι και ο τρόπος εφαρμογής της περιγραφικής αξιολόγησης: περιγραφική 

ανάλυση και κριτική αποτίμησή της. Εργασία που μπορεί να έχει ΚΑΙ ερευνητικό Μέρος. 

 

7) Η περιγραφική αξιολόγηση στο ελληνικό σχολείο: η Ιστορία και οι εφαρμογές της. 

 



8) Πόσο καλά γνωρίζουν και πόσο εφαρμόζουν οι Έλληνες εκπ/κοί του Γυμνασίου τα 

σύγχρονα εργαλεία εκπ/κής αξιολόγησης (ρουμπρίκα, portfolio, αυτοαξιολόγηση, 

ετεροαξιολόγηση, project) και τη σκοπιμότητα της χρήσης τους. Εργασία που έχει και 

ερευνητικό Μέρος. 

 

9) Πόσο οι Έλληνες εκπ/κοί συνεκτιμούν μη εύκολα μετρήσιμες ικανότητες, δεξιότητες, αλλά 

και στάσεις ή νοοτροπίες των μαθητών τους, στην αξιολόγηση που τους κάνουν. 

 

10) Οι στάσεις και οι αντιλήψεις (γνώμη) των Ελλήνων εκπ/κών για την αξιολόγησή τους. 

Ερευνητική εργασία. 

 

11) Οι στάσεις και οι αντιλήψεις (:γνώμη) των Ελλήνων εκπ/κών για την αυτοαξιολόγηση της 

σχολικής μονάδας. Ερευνητική εργασία.  

 

12) Οι στάσεις και οι αντιλήψεις (:γνώμη) των Ελλήνων εκπ/κών για την αξιολόγηση του 

εκπ/κού έργου που προσφέρουν οι ίδιοι και αυτού που προσφέρει η σχολική μονάδα. 

Ερευνητική εργασία. 

 

 

 

Το θέμα 1 μπορεί να "ανοίξει" σε αρκετά επιμέρους, καθώς μπορεί να αφορά πλήθος δεσμών 

μαθημάτων. 

Το θέμα 2 μπορεί να "ανοίξει" σε τρία, αφού μπορεί να αφορά είτε Γυμνάσιο, είτε ΓΕΛ είτε 

ΕΠΑΛ. 

Τα θέματα 3, 4 και 5 μπορούν να "ανοίξουν" σε αρκετά επιμέρους, καθώς μπορεί να αφορούν 

πλήθος δεσμών μαθημάτων. 

Το θέμα 6 μπορεί να βασίζεται και σε ξένη βιβλιογραφία. 

Το θέμα 7 μπορεί να αφορά και τα ΣΔΕ. 

Το θέμα 8 μπορεί να εξειδικευτεί σε Γυμνάσιο, ΓΕΛ-ΕΠΑΛ, ΣΔΕ. 

Το θέμα 9 μπορεί και να εξειδικευτεί με βάση τον κλάδο του επιμορφωμένου. 

 



Όποιος επιθυμεί να εκπονήσει πτυχιακή εργασία με την κα Νύκτα, να στείλει e-mail 

στην διεύθυνση: anykta@gmail.com 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΠΑΙΚ 2020-2021 

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Αθηνά Νύκτα 

 

1. Η επίδραση των μεταρρυθμιστών Δελμούζου, Γληνού, Κουντουρά στην εκπαιδευτική 

πολιτική. 

2. Η ιστορία του πανεπιστημίου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. 

3. MONTESSORI\DEWEY\COMENIUS. Ανάλυση του έργου τους. 

Η συνεισφορά τους στην παιδαγωγική επιστήμη. 

4. ΡΟΥΣΣΩ/ΠΕΣΤΑΛΟΤΖΙ/ΣΑΜΕΡΧΙΛ. Ελεύθερα σχολεία στην Ευρώπη και στον κόσμο. 

5. ΣΚΙΝΕΡ/ΓΟΥΑΤΣΟΝ. Συμπεριφορισμός και διαπαιδαγώγηση. 

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο Σουηδικό, 

Φινλανδικό, Γερμανικό, Ελληνικό, Ιαπωνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

7. Το φαινόμενο του Σχολικού Εκφοβισμού. 

8. ΑΕΙ ΤΕΙ. Εκπαιδευτική Νομοθεσία 1980-2010. Προβλήματα. 

9. Ανισότητα Επάγγελμα Γονέων Επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις στα ΑΕΙ- Φοιτητικός 

Πληθυσμός (γεωγραφικές, κοινωνικές ανισότητες). 

10. Μεταρρυθμίσεις στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Εισαγωγικές εξετάσεις στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 1964-σήμερα. 

11. Ο Ηγετικός Ρόλος του Διευθυντή στο Σχολείο (συνέντευξη από διευθυντές σχολείων) 

12. Νοημοσύνη-Σχολική Επιτυχία. Αξιολόγηση Μαθητών 



Όποιος επιθυμεί να εκπονήσει πτυχιακή εργασία με την κα Νύκτα, να στείλει e-mail 

στην διεύθυνση: anykta@gmail.com 

13. Ευελιξία - Αποδοτικότητα- Ανταγωνισμός. Σύνδεση Επιχειρήσεων & Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

14. Ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου. Προβλήματα. Συνεντεύξεις με Καθηγητές, 

Διευθυντές, Σχολικούς Συμβούλους. 

15. Η Αποτελεσματικότητα του Ελληνικού Σχολείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ). Συνεντεύξεις με 

Γονείς, Καθηγητές. 

16. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στην Ελληνική Β/θμια Εκπαίδευση. Μεταρρυθμίσεις 

στα μαθήματα, στα βιβλία του καθηγητή, στα βιβλία του μαθητή.  

17. ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ κατά ΠΛΑΤΩΝΑ 

18. Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική 

19. Εκπαίδευση και Οικονομία 



ΕΠΠΑΙΚ ΑΡΓΟΥΣ 
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Ι. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ- ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ 
Στοιχεία Επικοινωνίας: sfaka@otenet.gr 

 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΕΠΠΑΙΚ 

 

1. Η αξιοποίηση της μεθόδου project στη διδασκαλία 

2. Η αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση 

3. Βιωματική μάθηση 

4. Βιωματικές συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές  

5. Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 

6. Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση 

7. Η συμβολή της Εξ Αε στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

8. Εκπαίδευση ενηλίκων και δια βίου μάθηση 

9. Εκπαίδευση ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων 

10. Η συμβολή της μαθητείας στην προώθηση των αποφοίτων ΕΠΑΛ στην αγορά 

εργασίας 

11. Η αξιοποίηση του  mentoring  στην εκπαίδευση 

12. Συμβουλευτική Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων. 

     

 



ΕΠΠΑΙΚ ΑΡΓΟΥΣ 
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΨΥΧΑΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ 
Στοιχεία Επικοινωνίας: spsycharis@gmail.com 

 
 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΕΠΠΑΙΚ 

 

 

1. Η Επαυξημένη Πραγματικότητα στην Εκπαίδευση 

 

 

 

2. Η Αξιολόγηση στην "ολοκλήρωση STEM" 
 


