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

Πτυχιακές εργασίες ακαδηµαϊκού έτους 2001 - 2002 
 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο φοιτητή 
 

Τίτλος εργασίας 

1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ Παιδικό Ηλεκτρονικό Λεξικό 
 

2 ΓΚΟΥΡΜΑΝΟΥ 
ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ 

Μεθοδολογία - ∆ηµιουργία εργαλείων αξιολόγησης 
 

3 ΤΣΕΛΙΓΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών ανισοτήτων 
 

4 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ Παιδικά εικονογραφηµένα βιβλία: αφηγηµατικοί κώδικες 
εικόνων και οι µεταξύ τους σχέσεις 
 

5 ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗ ΕΥ∆ΟΚΙΑ Η σεξουαλική αγωγή των νηπίων & των παιδιών υπό το πρίσµα 
των ανθρωπολογικών αρχών της χριστιανικής παιδαγωγικής 

6 ΑΜΠΑΤΖΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ Η προσχολική εκπαίδευση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

7 ΤΕΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

Η Εφαρµογή των µοντέλων ερωτήσεων στη θρησκευτική 
διαπαιδαγώγηση των παιδιών και των νηπίων 

8 ΒΟΥΣΒΟΥΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Το τµήµα Νηπιαγωγών της Ζαριφείου Παιδαγωγική Ακαδηµίας 

9 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ Στρατηγικές εκµάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας 
παιδιών µεταναστών 

10 ΜΟΥΤΣΙΣΗ ΚΛΕΙΩ Ή ανάπτυξη των φυσικών εννοιών σε παιδιά ηλικίας 5-7 ετών 

11 ΣΚΑΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Η αρχαία ελληνική και ρωµαϊκή αγορά. 

12 ΓΛΥΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  Το παραµύθι χωρίς όνοµα: η πορεία ενός µύθου από την  
Πηνελόπη ∆έλτα, στον Ιάκωβο Καµπανέλλη 

13 ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ Μεθοδολογία - ∆ηµιουργία εργαλείων αξιολόγησης 

14 ΚΕΚΕΛΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ Η επεξεργασία του λάθους στα πλαίσια µεταγνωστικής 
παρέµβασης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 

15 ΚΟΥΚΟΥΜΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Μεταγνωστική παρέµβαση σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και 
κατανόηση αφηγηµατικών κειµένων 

16 ΤΣΑΜΑ∆ΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Παροιµίες της ελληνικής: λεξικογραφική µελέτη 

17 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Εναλλακτικά παραµύθια: οι σύγχρονες τάσεις στην ελληνική 
βιβλιογραφία. Μορφή, θεµατολογία, τεχνοτροπία 
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18 ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Επίδραση προγράµµατος φωνολογικής συνειδητοποίησης σε 
παιδιά προσχολικής ηλικίας 

19 ΜΑΤΖΑΡΗ ΜΑΡΙΑ Το παιδί ως το κατεξοχήν ενδεές ον κατά τον Πλάτωνα 

20 ΤΖΙΩΡΑ ΕΛΕΝΗ  Η αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών ως κοινωνικός 
µηχανισµός 

21 ΓΟΥΣΗ ΣΟΥΖΑΝΑ Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα για παιδιά σε ιστορικά κτίρια µε 
Μουσειακό χαρακτήρα 

22 ΓΙΟΥΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Ovide Decroly: Ψυχολογικές αναζητήσεις & παιδαγωγικές 
προτάσεις 

23 ΖΑΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ Η φωνολογική συνειδητοποίηση παιδιών προσχολικής ηλικίας 
στα πλαίσια της διάγνωσης και πρόγνωσης δυσλεξίας 

24 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Τα ελληνικά σχολεία στη Θεσσαλονίκη από το 1430 ως το 1839 

25 ΚΑΝΤΟΥΧΑΡ ΝΕ∆ΙΜΕ Εφαρµογές των µοντέλων ερωτήσεων στην προσχολική 
θρησκευτική αγωγή 

26 ΦΡΑΓΚΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Χρήστος Μπουλώτης & Βαγγέλης Ηλιόπουλος: δύο 
εκπρόσωποι της σύγχρονης Ελληνικής Παιδικής Λογοτεχνίας 

27 ΜΙΧΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ∆ιαφορές στο λόγο κοριτσιών & αγοριών της προσχολικής 
ηλικίας. 

28 ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΓΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ Αλφαβητάρι παιδικό- λεκτικές ασκήσεις 

29 ΚΟΤΖΙΑ ΣΟΦΙΑ Επίδραση προγράµµατος παραγωγής και κατανόησης συνθέτων 
σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 

30 ΧΑΜΟΥ ΦΑΝΗ Αντιλήψεις για την φύση και για την σχέση του ανθρώπου µ' 
αυτήν στα περιπετειώδη µυθιστορήµατα του 18ου και 19ου 
αιώνα 

31 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Η σχέση της παιδαγωγικής µε τον προσχολικό χώρο 

32 ΤΙΝΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ  Κοινωνικές αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικών - µαθητών στα 
πλαίσια της σχολικής τάξης 

33 ΝΤΑΟΥΤΖΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Παιδαγωγική της Maria Montesori, θεωρία & εφαρµογές 

34 ΚΟΤΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Βραβεία ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας (1955-2000) 
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35 ΘΕΟΧΑΡΙ∆ΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Ταυτότητες του Μουσουλµάνου µαθητή 

36 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΥΡΙΑΚΗ  

Εικονογραφηµένα παιδικά βιβλία: οι αφηγηµατικοί κώδικες των 
λέξεων και των εικόνων και οι µεταξύ τους σχέσεις 

37 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΑ 

Αρχικές ιδέες παιδιών προσχολικής ηλικίας για την ανάγνωση 

38 ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Το παιδί στην νεοελληνική κοινωνία του 19ου αιώνα και οι 
απεικονίσεις του στη ζωγραφική 

39 ΝΙΧΩΡΙΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Η γλώσσα των κόµικς 
 

40 ΛΑΖΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ Κατανόηση της διατήρησης του αριθµού και της απαρίθµησης 
σε προβλήµατα µε µικρούς και µε µεγάλους αριθµούς 

41 ΝΤΟΥΣΗ ΙΟΥΛΙΑ Η ικανότητα προσδιορισµού µιας µνηµονικής πηγής 
παραγόµενης από φυσικά οµοίους η και εννοιολογικά 
συνδεδεµένους στόχους στα παιδιά 

42 ΦΙΤΖΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ Κατανόηση και χρήση της γραφής µικρών αριθµών µέσα από 
απλή καταµέτρηση αντικειµένων και δηµιουργία υποσυνόλων 

43 ΤΣΟΥΛΟΥΦΗ-ΛΑΓΙΟΥ 
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 

Περιπετειώδη µυθιστορήµατα και σύγχρονα comic/cartoons: 
Οµοιότητες και διαφορές στις ιδεολογικές αναπαραστάσεις τους 
(ανδρισµός, ρατσισµός, πατριωτισµός) 

44 ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΜΑΡΙΑ  Η εκπαίδευση στη Ζάκυνθο κατά την ενετοκρατίας 

45 ΚΑΛΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Επίδραση προγράµµατος παραγωγής και κατανόησης συνθέτων 
σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

46 ΜΠΟΓΟΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ Η απεικόνιση του παιδιού στην ευρωπαϊκή ζωγραφική του 20ου 
αιώνα και η κοινωνική του διάσταση 

47 ΚΟΥΤΛΑ ΕΥ∆ΟΚΙΑ Η οργάνωση & η λειτουργία των ελληνικών νηπιαγωγείων της 
Θεσσαλονίκης την περίοδο 1870-1913 

48 ΤΖΙΒΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Η επίδραση της διατύπωσης και του τρόπου παρουσίασης των 
προβληµάτων πρόσθεσης στην επίδοση των παιδιών 
προσχολικής ηλικίας 
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49 ΑΛΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ Εφαρµογές των ανθρωπολογικών αρχών της Χριστιανικής 
Παιδαγωγικής στη σεξουαλική αγωγή των παιδιών και των 
νηπίων 

50 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΜΑΡΙΝΑ Αλφαβητάρι παιδικό- λεκτικές ασκήσεις 

51 ΠΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Αρχικές ιδέες των παιδιών για τη λέξη, µια πτυχή του 
αναδυόµενου γραµµατισµού 

52 ΧΑΣΑΝ ΓΚΙΟΥΛΑΪ Εξέταση της φωνολογικής συνειδητοποίησης σε δίγλωσσα 
παιδιά προσχολικής ηλικίας 

53 ΙΜΑΜ ΟΣΜΑΝ ΕΛΤΣΙΝ Εφαρµογές των µοντέλων ερωτήσεων στην προσχολική 
θρησκευτική αγωγή 

54 ΚΟΥΛΙΟΥ∆Η ΕΛΕΝΗ Ο F. Froebel και η παιδαγωγική του 
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