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

Πτυχιακές εργασίες ακαδηµαϊκού έτους 2004 - 2005 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο φοιτητή Τίτλος εργασίας 
      

1 Παπαναστασίου Αννα Ψηφιακή συλλογή & τάξη -µάθηση από 
πράγµατα 
 

3 Ξυδά Χριστίνα Η λειτουργία σχολείων µέσα στα νοσοκοµεία: 
υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές 

6 Χασιώτη Ευτυχία-Ευθαλία Αντίληψη και διάκριση των "αντίστροφων ήχων" 
της ελληνικής γλώσσας από παιδιά του 
Νηπιαγωγείου & µαθητές της Α΄& Β΄ ∆ηµοτικού 

7 Τουλουπίδου Μάρθα Οι φυσικές επιστήµες στο Νηπιαγωγείο 

8 Ζαχαριάδου Ευθαλία Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στην πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση στο Ν. Έβρου 

9 Μαντέχου Κατερίνα ∆ραστηριότητες από τις φυσικές επιστήµες για 
την ανάπτυξη & καλλιέργεια δεξιοτήτων από τα 
παιδιά 

10 Αγιάννογλου Μαρία Σχεδιασµός & υλοποίηση δραστηριοτήτων για τη 
διδασκαλία εννοιών από τις φυσικές επιστήµες 
στο νηπιαγωγείο µε την προοπτική της 
διαθεµατικής προσέγγισης της γνώσης 

11 Γκαντάκη Μαρία Μνηµονικές διεργασίες κατά τη διάρκεια 
επίλυσης προβληµάτων 
 

12 Βελλή Παναγιώτα Αντιληπτικές δραστηριότητες των παιδιών της 
προσχολικής ηλικίας σε σχέση µε την 
"αυτοεκτίµηση" 

13 Κολοφωτιά Αθανασία Η αντίληψη και ο ρόλος της στις διαδικασίες 
αφοµοίωσης των εννοιών 

16 Γιαννακοπούλου Αννα Επιδράσεις προγράµµατος φωνητικής διόρθωσης 
σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 

17 Χατζηπαπά Ελίνα Κατασκευή σώµατος προφορικών κειµένων 
παιδιών προσχολικής ηλικίας 

19 Κατινά Ευδοξία ∆ιακειµενικές προσεγγίσεις σε εικονογραφηµένα 
παιδικά βιβλία µε θέµα τον λύκο. Περιεχόµενο & 
ιδεολογικά συµφραζόµενα 
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Α/Α Ονοµατεπώνυµο φοιτητή Τίτλος εργασίας 
20 Σωληναραίου ∆ώρα ∆ιακειµενικότητα & παιδική λογοτεχνία: το 

ελληνικό παράδειγµα σύγχρονων µεταγραφών / 
διασκευών/ παρωδιών λαϊκών παραµυθιών 

21 Μεντάκη Αγγέλα Το κωµικό στοιχείο στα εικονογραφηµένα 
λογοτεχνικά βιβλία για παιδιά προσχολικής & 
πρωτο-σχολικής ηλικίας (είδη, µορφές, 
σκοπιµότητες) 

22 Βαρούτη Μαρία Απεικονίσεις διαφορετικότητας στην λογοτεχνία 
για την προσχολική & πρωτο-σχολική ηλικία 

23 Λογγινίδου Ελένη Μορφές αντικοινωνικής συµπεριφοράς στο 
σχολείο: εκφοβισµός & θυµατοποίηση 

24 Σιδηρά Αλεξάνδρα Το παιδί µε διαταραχή ελλειµµατικής προσοχής - 
υπερκινητικότητα (∆ΕΠ-Υ) στο Νηπιαγωγείο 

25 Μπάρκα Αλεξία Κατανόηση µαθηµατικών φράσεων σε 
µαθηµατικά προβλήµατα και καταστάσεις 
καθηµερινής ζωής από παιδιά σχολικής ηλικίας 

26 Μάλτσιου Ανθούλα Ο ρόλος των γονέων και των εκπαιδευτικών στην 
επίδοση των παιδιών στα µαθηµατικά του 
σχολείου 

27 Κεσκινίδου Αναστασία Αντιλήψεις, στάσεις & απόψεις των υποψηφίων 
Ελλήνων εκπαιδευτικών για τις µορφές 
αξιολόγησής τους 

28 Παπαεµανουήλ ∆ήµητρα Οι προσδοκίες & οι αντιλήψεις των  
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ως 
παράγοντες διαµόρφωσης της αντικειµενικότητας 
τω κριτηρίων αξιολόγησης των µαθητών τους 

29 Σταµπουλή Ευδοξία Θέατρο σκιών. Ο ελληνικός Καραγκιόζης και η 
εκπαιδευτική του αξία για τα νήπια. 

30 Βυθούλκα Ελένη Στοιχεία της αρχαίας ελληνικής µυθολογίας στα 
λαϊκά παραµύθια. Συσχετισµοί, συµβολισµοί, 
ερµηνείες 

 

Σελίδα 2 από 2 


