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

Πτυχιακές εργασίες ακαδηµαϊκού έτους 2003 - 2004
Ονοµατεπώνυµο φοιτητή
1 Μπιζιάνη Αργυρώ

Τίτλος εργασίας
Προσέγγιση πρωτοτύπου για σύγκριση µεγεθών (ανάλυση
προβλήµατος, µεταφερτότητα χαρακτηριστικών)- υλοποίηση
παρουσιαζόµενου παραδείγµατος

2 Καλογιάννη Ελένη

Σχεδιασµός και υλοποίηση πολυµεσικής παρουσίασης
παραδειγµάτων δραστηριότητας (ανάδειξη µηνύµατοςσυµπεράσµατος, συγχρονιζόµενη παρουσίαση εικόναςκειµένου)

3 Σταυροπούλου Ελένη

Ανάλυση αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας-υλοποίηση
δραστηριοτήτων (βαθµοί αλληλεπίδρασης, αλληλουχία
καθοδηγούµενης αλληλεπίδρασης)

4 Παπαλά Σοφία

Ανάλυση - σχεδιασµός πρωτοτύπου για "ακολουθίες και
σειρές" - πολυµεσικό παράδειγµα, µε τεχνικές
προσαρµοζόµενες στο χρόνο αντίδρασης χρήστη

5 Βαλιώτη Αικατερίνη

Γνωστικές δραστηριότητες και αυτοεκτίµηση

6 Γαλατιανού Στυλιανή

Προσωπικότητα-γνώση και δόµηση της αναπαράστασης

7 ∆ικαιοφύλακα Μαρία

Πρότυπα και µεταφορές εικονιστικής επικοινωνίας.
Πραγµατοποίηση παραδείγµατος

8 Πολυχρονοπούλου Αγγελική

Η επεξεργασία του "λάθους" στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Αντιλήψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών για την
επεξεργασία των λαθών των παιδιών προσχολικής ηλικίας

9 Μπένου Μαρία

Ανάγνωση γραπτών του περιβάλλοντος από παιδιά
προσχολικής ηλικίας: η ιδιαίτερη περίπτωση του ελληνικού
περιβάλλοντος λόγου

10 Βιδούδα Στυλιανή

Αναδυόµενος γραµµατισµός και διγλωσσία: στρατηγικές
αναγνώρισης γραπτών λέξεων από παιδιά προσχολικής
ηλικίας για τα οποία τα ελληνικά δεν είναι µητρική γλώσσα

11 Τσιούδρα Ελένη

Σύγκριση της ικανότητητας παραγωγής και κατανόησης
αφηγηµατικών κειµένων παιδιών προσχολικής ηλικίας

12 Παπανικολάου Μαρία

Ο ρόλος της εικόνας στην κατανόηση αφηγηµατικών
κειµένων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας
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Πτυχιακές εργασίες ακαδηµαϊκού έτους 2003 - 2004
Ονοµατεπώνυµο φοιτητή
13 Μηνάκη Φωτεινή

Τίτλος εργασίας
Η σύµβαση για τα δικαιώµατα του παιδιού. Η έννοια της
πειθαρχίας και τα όρια της στα πλαίσια της εκπαιδευτικής
πράξης. Κανόνας και υποχρέωση

14 Παράσχου Ειρήνη-Χρυσοβαλάντου Η σύµβαση για τα δικαιώµατα του παιδιού. Η αντίληψη του
παιδιού για το δικαίωµα της συµµετοχής. Μια εκπαιδευτική
πρόταση
15 Εγγονίδου Αικατερίνη

Στρατηγικές εκµάθησης της ελληνικής από
µουσουλµανόπαιδες προσχολικής ηλικίας

16 Λαζόγλου Αργυρώ

Αξιολόγηση του ηλεκτρονικού παιδικού λεξικού collins
cobuild: η λεξικογραφική και ηλεκτρονική παράµετρος

17 Σιµοπούλου Γεωργία

Η παραγωγή συµφωνικών συµπλεγµάτων από παιδιά
προσχολικής ηλικίας

18 Κικιλίγκα Αναστασία

Αντιλήψεις παιδιών προσχολικής ηλικίας για έννοιες
φυσικών επιστηµών και η αξιοποίησή τους στο χώρο της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

19 Γιάννου Σουλτάνα

Αντιλήψεις και σχεδιαστικές αναπαραστάσεις εννοιών των
φυσικών επιστηµών και συγκεκριµένα των καιρικών
φαινοµένων από παιδιά προσχολικής ηλικίας και η
αξιοποίηση τους για διδακτικές δραστηριότητες

20 Κυπαρίσση Αικατερίνη

Απόψεις και στάσεις των νηπιαγωγών για τη διδασκαλία και
µάθηση των φυσικών επιστηµών στην προσχολική
εκπαίδευση

21 Κωστοπούλου Αθανασία

Κατανόηση περιβαλλοντικών ζητηµάτων και στάσεις
απέναντι σε αυτά, φοιτητών της Σχολής Επιστηµών Αγωγής
στο ∆.Π.Θ.

22 Πραντσίδου Ροδόπη

∆ιαµόρφωση Προγράµµατος Αισθητικής και
Περιβαλλοντικής Αγωγής "Χώρου περιπετειών" µε θέµα τα
παραδοσιακά επαγγέλµατα στο νοµό Έβρου

23 ∆ήµου Ελένη

Η κοινωνικό-χωρική εξέλιξη των πόλεων Αλεξανδρούπολης
και Ξάνθης στην διάρκεια της οθωµανοκρατίας
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Πτυχιακές εργασίες ακαδηµαϊκού έτους 2003 - 2004
Ονοµατεπώνυµο φοιτητή
24 Ράλλη ∆ήµητρα

Τίτλος εργασίας
Το µοτίβο "φυγή-περιπέτεια-επιστροφή στο σπίτι":
εκδηλώσεις του µοτίβoυ σε ελληνικά εικονογραφηµένα
βιβλία της δεκαετίας 1990-2000. Ιδεολογικά και παιδαγωγικά
συµφραζόµενα

25 Κουφού Ευαγγελία

Ο ρόλος της αφηγηµατικής φωνής στα λογοτεχνικά έργα για
παιδιά του Χρήστου Μπουλώτη

26 Βαλαβάνη Ολγα

Μικρές ιστορίες µε οικολογικό περιεχόµενο από το 19902000

27 Τσιάµουρα Χρυσούλα

Χωρική µνήµη. Σηµεία αναφοράς και η χρήση τους σε
επιλεγµένες περιοχές προσανατολισµού από παιδιά αστικών
και αγροτικών περιοχών

28 Τσολάκη Ευαγγελία

Στρατηγικές τεκµηρίωσης της χρονικής διάρκειας
καταστάσεων άµεσης και αποδεσµευµένης εµπειρίας σε
παιδιά προσχολικής ηλικίας

29 Μούσχουρα Μαρία

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης. ∆ιαδικασία, φορείς και κριτήρια αξιολόγησης.
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών

30 ∆ιακάκη Κωνσταντίνα

Το ολοήµερο νηπιαγωγείο. Οι απόψεις των παιδιών και των
νηπιαγωγών

31 Κρυωνά Ελένη

Ασαφής και θεµελιωµένη κυριαρχία χεριού - µατιού και η
ικανότητα σχεδιαστικής αναπαράστασης ουδέτερων και
γεωµετρικών σχηµάτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

32 Μαυροφρύδου Ζωγραφιά

Συγκριτική µελέτη των απόψεων των εν ενεργεία και των
υποψηφίων εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης για το
χαρισµατικό παιδί στο νηπιαγωγείο

33 Πρανσίδου Παναγιώτα

Προσλαµβανόµενη σοβαρότητα της προβληµατικής
συµπεριφοράς των παιδιών στο νηπιαγωγείο: οι απόψεις των
εν ενεργεία και των υποψήφιων εκπαιδευτικών προσχολικής
εκπαίδευσης

34 Τσιτσίρκου ∆ήµητρα

΄Ενταξη παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο
νηπιαγωγείο: εµπειρική διερεύνηση των απόψεων των
εκπαιδευτικών και των φοιτητών

35 Χρηµατοπούλου Χαρούλα

Μελέτη των παραγόντων που προκαλούν άγχος και οι
ανάγκες των γονιών παιδιών µε βαρηκοΐα-κώφωση
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Πτυχιακές εργασίες ακαδηµαϊκού έτους 2003 - 2004
Ονοµατεπώνυµο φοιτητή
36 Μπουλάκη Ασηµίνα

Τίτλος εργασίας
Προσδιοριστικοί παράγοντες του επαγγελµατικού άγχους των
νηπιαγωγών που κάνουν ένταξη παιδιού µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες στο νηπιαγωγείο

37 Καµπερίδου Βασιλική

Το παιδί - ήρωας των λαϊκών παραµυθιών. Ψυχολογικές και
κοινωνικές προβολές

38 Γκοτζαµάνη Χρυσούλα

Τερατόµορφα όντα στο λαϊκό παραµύθι. Λειτουργία,
συµβολισµός

39 Μάρκου Στέλλα

Οι ελληνικές παραλλαγές για τον Κοντορεβιθούλη.
Τυπολογία ηρώων, κοινωνικά συµφραζόµενα

40 Σορλά Παναγιώτα

Προτιµώµενοι παραµυθιακοί ήρωες από παιδιά της
προσχολικής ηλικίας

41 Παπαπέτρου Σταυρούλα

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την εφαρµογή του Νέου
Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών στη διδασκαλία των
πρώτο -µαθηµατικών εννοιών

42 Παλαµούτη Αναστασία

Η διατήρηση του αριθµού σε παιδιά µειονοτικών οµάδων

43 Λυκίδου Κωνσταντίνα

Ύστερος πουριτανισµός - βιώµατα µαταίωσης και
αυτοδιάψευσης στο Αµερικανικό Θέατρο του 20ου αιώνα
από τον Ουαϊλεντερ στον Αλµπυ

44 Παπαδοπούλου Χρυσάνθη

Κουκλοθέατρο κα θέατρο σκιών στην Ευρώπη και στην Ασία
- οµοιότητες και διαφορές

45 Πετρίδου Γεωργία

Η δυναµική των σηµείων στη σκηνική παρουσία του θεάτρου
και η γεωµετρία στο θέατρο χωροχρόνου

46 Καραστέργιου Ωραία

Έρως - Θάνατος: η εξέλιξη του δίπολου των τραγικών
µύθων; Ατρείδες, Λαβδακίδες, Θησέας

47 Γκαρίπη Αθανασία

Η αναπαραστατικότητα και η εικαστικότητα ως µέσα
εξοικείωσης µε το µύθο και το χώρο στη προσχολική
εκπαίδευση

48 Φαϊταστίδου Σουλτάνα

Το Φεµινισιτικό κίνηµα στις αρχές του 20ου αιώνα. Μια
συγκριτική προσέγγιση

49 Λουκατάρη Πασχαλιώ

Γυναικεία εργασία, επαγγέλµατα της εκπαίδευσης και
συνδικαλιστικό κίνηµα τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα
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Πτυχιακές εργασίες ακαδηµαϊκού έτους 2003 - 2004
Ονοµατεπώνυµο φοιτητή
50 Λοβάτση Ελευθερία

Τίτλος εργασίας
Μελέτη της σχέσης του συνδρόµου ελλειµµατικής προσοχής
- υπερκινητικότητα µε τη συχνότητα ατυχηµάτων στην
προσχολική ηλικία

51 Τσιρακίδου Χριστίνα

Έλεγχος αποτελεσµατικότητας αντιληπτικό - κινητικού
προγράµµατος στην προσχολική ηλικία
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