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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΜΣ (2016) 
 

 

 

 

 

Θέματα Διπλωματικών Εργασιών 

 

• Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακού 

περιβάλλοντος επιμόρφωσης ενηλίκων με θέμα: 

Συμβουλευτική Γονέων 

• Εκπαιδευτικό  Υλικό για τα Μαθηματικά σε e-learning 

περιβάλοντα. Καλές πρακτικές, σύγχρονες τάσεις και 

προοπτικές 

• Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού με 

την μέθοδο της ΕξΑΕ για την επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με 

θέμα: "Η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης 

μέσω της ψηφιακής αφήγησης 

• Παιδαγωγική αξιοποίηση της Διαδραστικής 

Τηλεδιάσκεψης: Μια ολοκληρωμένη διδακτική 
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παρέμβαση στα πλαίσια υλοποίησης ενός eTwinning 

έργου. 

• Η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού με τη μέθοδο της 

εξ-αποστάσεως εκπαίδευσης για την εξ-αποστάσεως 

εκπαίδευση εκπαιδευτικών, στη δημιουργία 

εκπαιδευτικών περιβαλλόντων,  animation και 

επαυξημένης πραγματικότητας, για την ενσωμάτωσή 

τους στην εκπαιδευτική τους πρακτική. 

• Εκπαίδευση ενηλίκων και ΕξΑΕ με την χρήση των ΤΠΕ 

στο πεδίο της διδακτικής των οικονομικών 

• Η ΕξΑΕ στην υπηρεσία των παιδιών που νοσηλεύονται 

μακροχρόνια: Σχεδιασμός διαθεματικού υλικού με τη 

μέθοδο της ΕξΑΕ, για παιδιά δημοτικού. 

• «Η συμβολή και οι δυνατότητες της ΕξΑΕ στην 

εκπαίδευση παιδιών με δυσλεξία: μια μελέτη 

περίπτωσης με τη χρήση διαδραστικού βίντεο στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση.» 

• Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αποτίμηση εκπαιδευτικού 

υλικού για e-learning περιβάλλοντα μάθησης στο 

πλαίσιο της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γλωσσικών 

μαθημάτων) στο πεδίο «Διαφοροποιημένη 

Διδασκαλία»  

• Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού με 

την μέθοδο της ΕξΑΕ  για την επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών Ά βαθμιας εκπαίδευσης  σε θέματα 

εκπαίδευσης παιδιών με διαταραχές αυτιστικού 

φάσματος 
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• Σχολική ΕξΑΕ : Διερεύνηση των κοινωνικών και 

ψυχολογικών επιπτώσεων στους μαθητές του 

Ολιγοθέσιου Δημοτικού Σχολείου, στο πλαίσιο της 

συμμετοχής τους στο ερευνητικό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

• Σχεδιασμός, υλοποίηση και αποτίμηση προγράμματος 

για την ομαλή μετάβαση παιδιών προσχολικής ηλικίας 

στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου με τη μέθοδο 

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (εξΑΕ) 

• Η Σχολική ΕξΑΕ στη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας 

στην Στ΄Δημοτικού: Η περίπτωση της ιστορίας της 

παλιάς πόλης των Χανίων και του Ρεθύμνου 

• Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού με 

την μέθοδο της ΕξΑΕ  για την επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών Ά βαθμιας εκπαίδευσης  σε θέματα 

εκπαίδευσης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες 

• H συμβολή της ανοικτής και εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης στη μεθοδολογία της ανεστραμμένης 

τάξης στη σχολική και στη συμπληρωματική σχολική 

εκπαίδευση. 

• Σχεδιασμός Ανάπτυξη Εφαρμογή και Αξιολόγηση 

Εκπαιδευτικού Λογισμικού Ανάπτυξης Έκφρασης με 

την μέθοδο του Storytelling  

• Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Σχεδιασμός και 

ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού με τη μέθοδο της 

ΕξΑΕ για τη δασκαλία του μαθήματος  "Εισαγωγή στις 

αρχές της επιστήμης των υπολογιστών", για μαθητές 

Β΄τάξης Γενικού Λυκείου 
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• Εφαρμογή του μοντέλου «αντεστραμμένης τάξης»: 

Μελέτη περίπτωσης συμπληρωματικής ΕξΑΕ  στην 

Εσπερινή Επαγγελματική Εκπαίδευση 

• "Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης για την 

Κατανόηση και Παραγωγή Επιχειρηματολογικού 

Κειμένου σε μαθητές Ε' και Στ' Δημοτικού" 

• Δημιουργία διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού με τη 

μέθοδο της ΕξΑΕ στο μάθημα της της Κυκλοφοριακής 

Αγωγής στις Ε' και Στ' τάξεις του Δημοτικού" 

• Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Σχεδιασμός και 

ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού με τη μέθοδο της 

ΕξΑΕ για την ανάπτυξη συναισθηματικών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων μαθητών του δημοτικού 

• Σχολική ΕξΑΕ :Αποτίμηση ψυχολογικού και κοινωνικού 

κλίματος της τάξης  στο πλαίσιο του προγράμματος 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

• Η εξ αποστάσεως ενδοεπιχειρησιακή περιβαλλοντική 

επιμόρφωση ως εργαλείο βιώσιμης τουριστικής 

ανάπτυξης.  

• Η χρήση του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στην 

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Νέες τάσεις 

και προοπτικές στην ηλεκτρονική μάθηση. 

• Σχεδιασμός ψηφιακού υλικού για τη διδασκαλία της 

ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο σε μαθητές 

δημοτικού σχολείου. 

• Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού με τεχνικές 

παραγωγής γραπτού λόγου και ψηφιακής αφήγησης 

για Εκπαιδευτικούς και παιδιά . 
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• Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακού 

περιβάλλοντος επιμόρφωσης με θέμα: Η χρήση της 

επαυξημένης πραγματικότητας στην εκπαίδευση 

• Σχεδιασμός Διαθεματικού Εκπαιδευτικού Υλικού για 

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

• Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Σχεδιασμός και 

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού με την μέθοδο της 

ΕξΑΕ για μαθητές δημοτικού στο μάθημα της Ιστορίας 

• Σχολική συμπληρωματική Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση: Δημιουργία διαδραστικού 

εκπαιδευτικού υλικού με τη μέθοδο της ΕξΑΕ και η 

εφαρμογή του μοντέλου της Ανεστραμμένης Τάξης 

στο μάθημα της Γεωγραφίας Στ’ τάξης. 

• Δημιουργία υλικού για την επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά 

με τη συμπερίληψη παιδιών με ειδικές μαθησιακές 

και κοινωνικές ανάγκες στο σχολικό περιβάλλον. 

• Νέες τεχνολογίες και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-

Learning.) Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές  

• Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού με την μέθοδο της 

εξΑΕ για την εκμάθηση παραδοσιακών χορών σε 

ενήλικες 

• “Διαδραστικός Οδηγός Χρήσης MySchool”: 

Σχεδιασμός με το εργαλείο H5P εκπαιδευτικού υλικού 

με τη μέθοδο της ΕξΑΕ για εκπαιδευτικούς σχολικών 

μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης στο πληροφοριακό 

σύστημα MySchool. 
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• Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ενος 

διαδικτυακού  περιβάλλοντος προσομοίωσης του 

MySchool για εκπαιδευτικούς β'θμιας εκπαίδευσης. 

• Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού με την μέθοδο τη εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης για την επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών στη χρήση εργαλείων ψηφιακής 

αφήγησης 


