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

Πτυχιακές εργασίες ακαδηµαϊκού έτους 1999 - 2000 
 

Α/Α 
Ονοµατεπώνυµο φοιτητή 

 
Τίτλος εργασίας 

 
1 ΑΒΡΑΜΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ Το σύγχρονο παιδικό δωµάτιο 

2 ΑΛΕΞΙΟΥ ΖΩΗ 
∆ιερεύνηση παραγόντων που επιδρούν στην κοινωνική ένταξη των 
νέων οµογενών από τον Πόντο 

3 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
ΘΕΟ∆ΩΡΑ 

Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών (νηπιαγωγών & δασκάλων) ως προς 
τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) στην εκπαίδευση 

4 ΓΚΕΛΙΡΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ Το παιδί ως ήρωας στο λαϊκό παραµύθι 

5 ∆ΕΜΙΡΙ∆Η ΜΑΡΙΑΝΘΗ 
Η Προσχολική αγωγή στην περιοχή Αλεξανδρούπολης από το 
1950-1974 

6 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΥΣΗ 
Γνωστικές λειτουργίες κατανόησης αφηγηµατικών κειµένων σε 
παιδιά προσχολικής ηλικίας 

7 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΓΕΡΑΚΙΝΑ 
Πρόγραµµα µουσειακής αγωγής για παιδιά πρωτο-σχολικής 
ηλικίας σε εκκλησιαστικά µνηµεία στο κάστρο ∆ιδυµοτείχου  

8 
ΘΕΟ∆ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΝΑΣΤ. 

Η διερεύνηση των στάσεων των νηπίων στα παιδιά µε ειδικές 
ανάγκες 

9 ΙΣΜΑΗΛ ΜΠΙΛ∆ΕΝ Η γυναίκα ως ηρωϊδα στο Μουσουλµανικό παραµύθι 
10 ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ Εικονιστική  Επικοινωνία 

11 
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΑΝΑΣΤ.  Η θέση της γυναίκας στην ισλαµική κοινωνία 

12 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΑ Το σύγχρονο παιδικό δωµάτιο 

13 ΚΑΡΑΣΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 
Στατηγικές ενσωµάτωσης στην τάξη µουσουλµανοπαίδων 
προσχολικής ηλικίας 

14 ΚΑΡΒΕΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 
Φωνητική διόρθωση µη ελληνόφωνων παιδιών προσχολικής 
ηλικίας 

15 ΚΑΣΙΚΤΣΟΓΛΟΥ ΑΛΕΒ 
Αξίες και αντιλήψεις της µουσουλµάνας µητέρας ως προς την 
ανατροφή του παιδιού 

16 ΚΑΨΑΛΗ ΝΙΚΗ Κοινωνιολογική ανάλυση της σχολικής αποτυχίας 

17 ΚΕΛΛΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
Μνηµονικές επιδόσεις και µεταµνηµονικές εκτιµήσεις παιδιών 
προσχολικής ηλικίας 

18 
ΚΟΓΚΕΖΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

Η διδασκαλία ξένων γλωσσών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: 
περίπτωση διγλωσσίας 

Σελίδα 1 από 1 



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

Πτυχιακές εργασίες ακαδηµαϊκού έτους 1999 - 2000 
 

Ονοµατεπώνυµο φοιτητή Τίτλος εργασίας 
Α/Α   

Σελίδα 2 από 2 

19 ΚΟΥΤΟΥΚΤΣΗ ΖΩΗ 

Η ανάλυση των προαπαιτούµενων για την ανάγνωση δεξιοτήτων σε 
βλέποντα και εκ γενετής τυφλά παιδιά: Η προετοιµασία για το 
σύστηµα braille 

20 
ΚΟΥΤΣΩΝΑ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Αντιλήψεις - Ερωτήµατα των προσχολικών παιδιών για τα 
γεγονότα που αφορούν το σεξ: Η άποψη των Νηπιαγωγών 
Αλεξανδρούπολης και Καρδίτσας 

21 ΛΕΡΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

Λύση προβληµάτων, εικόνα του εαυτού και µεταγνωστικές 
εµπειρίες των παιδιών της προσχολικής και της πρώτης σχολικής 
ηλικίας 

22 ΛΙΩΛΗ ΕΛΕΝΗ 
Η εσωτερική οργάνωση, ο εξοπλισµός και η διακόσµηση των 
αρχοντικών της Θράκης 

23 
ΜΑΣΤΟΡΟ∆ΗΜΟΥ 
ΣΤΑΥΡ. 

∆ιορθωτική Φωνητική - ορθοφωνία και εφαρµογές στην 
προσχολική εκπαίδευση 

24 ΜΟΝΤΟΥΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ Eικονιστική επικοινωνία: ο µύθος της ωραίας Ελένης 

25 ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 
Μελέτη της ψυχοκινητικής ανάπτυξης παιδιών προσχολικής µε τη 
χρήση µετρήσεων πεδίου 

26 
ΜΠΑΞΕΒΑΝΙ∆ΟΥ 
ΑΡΕΤΗ Εικονιστική - Επικοινωνία 

27 
ΜΠΑΡΤΣΩΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Η εκπαίδευση ενός παιδιού µε αυτιστικό φάσµα σε ένα 
συνηθισµένο νηπιαγωγείο: διερεύνηση εµπειριών, απόψεων και 
στάσεων 

28 ΜΠΟΥΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Η γυναίκα ως ηρωϊδα στο µουσουλµανικό παραµύθι 

29 ΜΠΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 

Αναγνώριση & χάραξη του κύκλου και του τετραγώνου από παιδιά 
ηλικίας 3-0 έως 6-3 ετών σε περιβάλλον που απαιτεί την αναστολή 
µη συναφών πληροφοριών 

30 
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέµατα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης του εφήβου 

31 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ Αφήγηση νηπιαγωγών και παραδοσιακό παραµύθι 
32 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΪΑ Μεταγνωστικές δεξιότητες 
33 ΣΑΡΒΑΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Η έννοια του Virtual School 

34 
ΣΙΓΑΝΑΚΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

∆ιαδικασίες κατανόησης των εντύπων διαφηµίσεων από παιδιά 
προσχολικής ηλικίας 

35 
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΩΝΣΤ/ΝΑ Το παιδί ως ήρωας στο λαϊκό παραµύθι. 
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36 ΤΑΡΑΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ Αφήγηση νηπιαγωγών και παραδοσιακό παραµύθι 

37 
ΤΡΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΘΗΝΑ 

Εφαρµογή νέων τεχνολογιών στην προσχολική εκπαίδευση: 
ψυχολογική προσέγγιση  

38 
ΤΣΕΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ 
ΕΛΕΝΗ Σχήµατα λόγου και παροιµίες: διδακτική προσέγγιση 

39 ΤΣΙΤΑΚΗ ΒΗΘΛΕΕΜ 
Μελέτη της αντίληψης/οικοδόµησης της έννοιας του τυχαίου, από 
παιδιά 4-7 ετών 

40 ΤΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
Τα αστικά παραδοσιακά αρχοντικά της Θράκης. Εξέλιξη-
µορφολογία - επιδράσεις 

41 ΦΕΣΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Σχεδιασµός ενός προγράµµατος ευαισθητοποίησης στην κώφωση 

42 ΦΩΤΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Οι παροιµίες στο δηµοσιογραφικό λόγο 
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