
Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία - ∆.Π.Θ. 

Πτυχιακές εργασίες ακαδηµαϊκού έτους 2000 - 2001 

 Ονοµατεπώνυµο φοιτητή Τίτλος  εργασίας 

1 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑ Τάξεις αντικειµένων: διδασκαλία του λεξιλογίου: το 
παράδειγµα της τάξης των συναισθηµάτων 

2 ΑΛΑΜΑΝΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ Παγίωση στη γλώσσα: αναγνώριση κατανόηση και 
χρήση των παγιωµένων εκφράσεων από τα νήπια 

3 ΑΣΗΜΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Ανάπτυξη σηµασιολογικών εννοιών σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας 

4 ΓΑΓΑΝΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Στο άγνωστο µονοπάτι των γραµµατοσειρών 

5 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Το θρησκευτικό συναίσθηµα στα παιδιά  

6 ΓΚΑΓΚΑΒΟΥΖΗ ΜΑΡΙΑ Γλωσσική ανάπτυξη παιδιών προσχολικής ηλικίας 

7 ΓΩΝΙΑ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Τρόποι εκδήλωσης και αντιµετώπισης των 
συναισθηµάτων του φόβου και του θυµού, ως προς το 
φύλο, σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 
 

8 ∆ΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ 
ΜΑΚΡΙΝΑ 

Η ζωή της Πηνελόπης ∆έλτα µέσα από τα βιβλία της 

9 ∆ΙΑΜΑΝΤΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Παιδαγωγικό µουσείο Ηρακλείου, εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα "Η ψυχαγωγία των Mινωϊτών" Μια 
παιδαγωγική προσέγγιση 

10 ∆ΡΕΒΕΛΕΓΚΑ ΕΛΕΝΗ Η αναγνώριση και η κατάκτησή της από το κωφό παιδί: 
µια ποιοτική έρευνα 
 

11 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Το παιχνίδι στην προσχολική ηλικία ως έκφραση της 
ταυτότητας του φύλου 

12 ΖΑΧΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Στο άγνωστο µονοπάτι των γραµµατοσειρών 

13 ΚΑΖΑΚΗ ΣΤΕΡΙΑΝΗ Ελεγχος αντικειµενικότητας της δέσµης αξιολόγησης της 
κινητικής ικανότητας για παιδιά προσχολικής ηλικίας 
(MATPC) 

14 ΚΑΛΚΑΝΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Σχέσεις συνεργασίας και ανταγωνισµού παιδιών 3 - 6 
ετών 

15 ΚΑΡΚΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ Σχέδια των νηπίων που αναφέρονται σε θρησκευτικές 
εµπειρίες 

16 ΚΕΛΕΣΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Πρόγραµµα γνωστικής-µεταγνωστικής παρέµβασης στη 
χωρική - εικονική σκέψη σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 

17 ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ Παιδαγωγικές πρακτικές των µητέρων & η επίδραση 
τους στο κίνητρο επίτευξης του παιδιού 
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Πτυχιακές εργασίες ακαδηµαϊκού έτους 2000 - 2001 

 Ονοµατεπώνυµο φοιτητή Τίτλος  εργασίας 

18 ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Στο άγνωστο µονοπάτι των γραµµατοσειρών 

19 ΚΟΥΛΟΥΣΙΟΥ ∆ΑΦΝΗ Ένταξη των παιδιών µε ειδικές ανάγκες σε συνηθισµένα 
νηπιαγωγεία 

20 ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗ ΘΕΑΝΩ-
∆ΗΜΗΤΡΑ 

έλεγχος αντικειµενικότητας της δέσµης αξιολόγησης της 
κινητικής ικανότητας για παιδιά προσχολικής ηλικίας 
(MATPC) 

21 ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στο άγνωστο µονοπάτι των γραµµατοσειρών 

22 ΚΡΕΖΑ ΜΑΡΙΑ Μεταγνωστική παρέµβαση σε παιδιά προσχολικής 
ηλικίας και προετοιµασία για την ανάγνωση 

23 ΛΟΥΒΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Τάξεις αντικειµένων & διδακτική του λεξιλογίου (το 
παράδειγµα των έµψυχων) 

24 ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Στο άγνωστο µονοπάτι των γραµµατοσειρών 

25 ΜΗΤΣΙΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ Αντιλήψεις φοιτητών Παιδαγωγικού Τµήµατος 
Νηπιαγωγών για το διαζύγιο 

26 ΜΠΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ Η εξέλιξη των θεωρητικών αναλύσεων που αφορούν στη 
µελέτη του σχολείου από τις θεωρίες της αναπαραγωγής 
σε νέες θεωρητικές και εµπειρικές προοπτικές 

27 ΜΠΑΜΠΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Αξιοπιστία δέσµης αξιολόγησης κινητικής ανάπτυξης για 
παιδιά προσχολικής ηλικίας (MATPC) 

28 ΜΠΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ Εκπαιδευτικά προγράµµατα στο αρχαιολογικό µουσείο 
Θεσσαλονίκης "Θεσσαλονίκη Φιλίππου Βασίλισσα" & 
"Αρχαία αγορά της Θεσσαλονίκης" - Προσαρµογή στην 
προσχολική ηλικία 

29 ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΡΑΛΛΟΥ 

Μελέτη των αρχικών ιδεών παιδιών προσχολικής και 
πρώτης σχολικής ηλικίας για τα σηµεία στίξης: µια πτυχή 
του αναδυόµενου γραµµατισµού 

30 ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ ∆ΩΡΑ Έργα του Ευγένιου Τριβιζά για µικρά παιδιά: 
ερευνητικές προσεγγίσεις σε θέµατα πρόσληψης της 
λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο 

31 ΞΕΝΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ Το "διαζύγιο" ως παράγοντας κοινωνικής ένταξης του 
παιδιού στο σχολείο. (Μύθοι και πραγµατικότητα) 

32 ΞΕΡΙ∆ΟΥ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ Στο άγνωστο µονοπάτι των γραµµατοσειρών 
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33 ΟΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΕΒΑΛ Η έγγαµη γυναίκα στο Κοράνιο και τη µουσουλµανική 
κοινωνία 

34 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ Χαρακτηριστικές µορφές & µέσα που χρησιµοποιούνται 
στην αφόρµηση στις θρησκευτικές δραστηριότητες στο 
Νηπιαγωγείο 
 

35 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Τα Γορτυνιακά ιστορικά µοναστήρια από την εποχή της 
τουρκοκρατίας έως και σήµερα 

36 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Η πληροφορία στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης 

37 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 
ΝΙΚΟΛΕΤΑ 

Στρατηγικές µουσουλµανοπαίδων προσχολικής ηλικίας 
για την εκµάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας 

38 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ 
ΟΛΥΜΠΙΑ 

Μεταγνωστική παρέµβαση στη λογική σκέψη παιδιών 
προσχολικής ηλικίας 

39 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΕΥΘΥΜΙΑ 

Η προσχολική εκπαίδευση στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

40 ΠΕΖΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Η ελληνική παιδική λογοτεχνία 1991-2000: µια πρώτη 
απόπειρα καταγραφής 

41 ΣΙΑΜΑΤΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Η  φωνολογική συνείδηση παιδιών προσχολικής ηλικίας 
στα πλαίσια της διάγνωσης και πρόγνωσης της δυσλεξίας 
 

42 ΣΚΟΥΤΕΡΗ ΑΝΝΕΤΑ Έργα του Ευγένιου Τριβιζά για µικρά παιδιά: 
ερευνητικές προσεγγίσεις σε θέµατα πρόσληψης της 
λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο 
 

43 ΣΟΥΒΛΕΡΟΥ ΑΘΗΝΑ Γλωσσική ανάπτυξη παιδιών προσχολικής ηλικίας. Μια 
περιπτωσιολογική µελέτη 
 

44 ΤΡΑΓΑ ΖΩΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ Προγράµµατα Παρέµβασης στην Κατανόηση 
Φυσικοχηµικών Εννοιών από παιδιά ΣΤ΄ ∆ηµοτικού 

45 ΤΡΑΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ Αναλογική επίλυση προβληµάτων σε παιδιά ηλικίας 
4,5,& 6 ετών 

46 ΤΣΙΜΕΡΟΓΛΟΥ ΜΑΓ∆Α Μελέτη των λογοτεχνικών βιβλίων, παιδικής λογοτεχνίας 
& λογοτεχνίας ενηλίκων, περιόδου 1980-2000, µε ήρωες-
κεντρικούς ή δευτερεύοντες - άτοµα µε ειδικές ανάγκες 

47 ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ∆ΟΥ 
ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

Φεµινισµός και χριστιανική θεώρηση της γυναίκας 

48 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ 
∆ΕΣΠΟΙΝΑ 

Αναγνώριση λογότυπων & εκµάθηση της ανάγνωσης σε 
παιδιά προσχολικής & πρωτοσχολικής ηλικίας 

49 ΧΑΤΖΟΠΟΎΛΟΥ ΛΕΥΚΗ Συνεργατική µάθηση & µεταγνωστική διαµεσολάβηση 
στην προσχολική ηλικία 
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50 ΧΙΩΤΗ ∆ΡΟΣΟΥΛΑ Οι σχέσεις ανάµεσα στις νοερές εικόνες και την πράξη σε 
παιδιά ηλικίας 4 έως 5 ετών 

51 ΨΩΜΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ Οι απόψεις των µελών του Εκπαιδευτικού Οµίλου για 
την Προσχολική Αγωγή 

52 ΑΣΗΜΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Η ανάπτυξη των χωρο-χρονικών εννοιών στα παιδιά 
ηλικίας 4-6 ετών 
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