
Δραστηριότητες Εκπαιδευτικών 2012- 2013 

Ο κ. Μαξιμιλιανός Βασιλείου, καθηγητής Τεχνολογίας, απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα με τίτλο Master 

of Arts in Communication από το Deree-The American College of Greece (Δεκέμβριος 2012). Ο τίτλος της 

πτυχιακής του εργασίας είναι "Ηigh School Anti-Smoking Campaign". Ο κ. Βασιλείου είναι επίσης 

φοιτητής στο 3ο έτος του τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου μετά από 

κατατακτήριες εξετάσεις. 

Ο κ. Σπυρίδων Δουκάκης, καθηγητής Μαθηματικών, ανακηρύχτηκε διδάκτορας του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στον τομέα της Διδακτικής των 

Μαθηματικών - Μαθηματική Εκπαίδευση με έμφαση στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών 

(Ιούλιος 2012). Το θέμα της διατριβής του είναι: "Διερεύνηση του μετασχηματισμού της τεχνολογικής 

παιδαγωγικής γνώσης στα μαθηματικά φοιτητών/τριών στο πλαίσιο της προπτυχιακής τους εκπαίδευσης 

και της μετέπειτα σχολικής τους δράσης ως εκπαιδευτικών". Ο κ. Δουκάκης επιπλέον, παρακολούθησε 

πρόγραμμα εκπαίδευσης επιμορφωτών διάρκειας 350 ωρών και μετά από εξετάσεις πιστοποιήθηκε και 

εντάχθηκε στο μητρώο Επιμορφωτών Β ́ Επιπέδου, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 

στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Ιούνιος 2012) 

Ο κ. Θεοδόσης Δρακόπουλος, καθηγητής Φυσικής, ανακηρύχτηκε διδάκτορας του Τομέα Παιδαγωγικής 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα της διδακτορικής του διατριβής: "Η 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στις Φυσικές Επιστήμες σε επίπεδο σχολικής μονάδας" 

(Φεβρουάριος 2013) 

Ο κ. Πέτρος Κατσαρέας, καθηγητής Θεολόγος, απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα με τίτλο Master of Arts 

in Communication από το Deree-The American College of Greece. Ο τίτλος της πτυχιακής του εργασίας 

είναι "A school plan campaign against violent behavioral patterns and attitudes within the school 

enviroment" (Ιούνιος 2013) 

Ο κ. Παναγιώτης Πολυδωρόπουλος καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας παρακολούθησε τις εργασίες 

του συνεδρίου με τίτλο: «Θουκυδίδης, ο κορυφαίος ιστορικός της Αρχαιότητας και η επίδρασή του 

μέχρι σήμερα» που πραγματοποιήθηκε από 22 Νοεμβρίου 2012 μέχρι 24 Νοεμβρίου 2012 στην 

Αίθουσα Τελετών του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός». Το συνέδριο διοργανώθηκε από την 

Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων. Ο κ. Πολυδωρόπουλος παρακολούθησε, επίσης, το σεμινάριο με 

τίτλο: «Σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής» που πραγματοποιήθηκε από 25 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 27 

Ιανουαρίου 2013 στο Γενικό Λύκειο Φιλοθέης. Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το τμήμα 

Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Ο κ. 

Πολυδωρόπουλος παρακολούθησε, επίσης,  τις εργασίες της ημερίδας με τίτλο: «Διδακτικά 

Μοντέλα και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις κατά τη Μετάβαση των Μαθητών/τριών από το Δημοτικό 

στο Γυμνάσιο» που πραγματοποιήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2013 στο Pierce-Αμερικανικό Κολλέγιο 

Ελλάδος. Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και το Pierce-Αμερικανικό Κολλέγιο 

Ελλάδος. Ο κ. Πολυδωρόπουλος παρακολούθησε, επίσης, το σεμινάριο με τίτλο: «Information 

Communication Technologies (ICT)» που πραγματοποιήθηκε από 4 ως 27 Ιουνίου 2013 στο Pierce-

Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το Pierce-Αμερικανικό Κολλέγιο 

Ελλάδος και είχε διάρκεια 12 ώρες.  



Ο κ. Μιχαήλ Σιάμος, καθηγητής Φιλόλογος, απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα με τίτλο Master of Arts in 

Communication από το Deree-The American College of Greece. Ο τίτλος της πτυχιακής του εργασίας είναι 

"Just say No! - Teaching Sexual Education and Contraception in Schools". (Ιούνιος 2012). 

Η κα Αικατερίνη Τσιούφη, εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, παρακολούθησε το σεμινάριο με τίτλο 

"Ελκυστικό περιβάλλον μάθησης της Χειροσφαίρισης", που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου 2013, 

στις εγκαταστάσεις του Αθλητικού και Πολιτιστικού Κέντρου Δαΐς των Εκπαιδευτήριων Δούκα. Το 

σεμινάριο συνδιοργανώθηκε από τον Σχολικό Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής Β΄ Αθήνας, την Ομοσπονδία 

Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος, την ομάδα Φυσικής Αγωγής Β΄ Αθήνας και τα εκπαιδευτήρια Δούκα. 

 


