Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία - ∆.Π.Θ
Κατάλογος πτυχιακών εργασιών για το ακαδηµαΐκό έτος 2007 - 2008
Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

Α.Ε.Μ.

Επιβλέπων

Θέµα
Η επεξεργασία δεδοµένων σε
µαθηµατικές καταστάσεις
καθηµερινής ζωής από παιδιά
προσχολικής και πρώτης
σχολικής ηλικίας

1

Αδάµου Μαριάννα

2545

∆εσλή ∆.

2

Αλεποπούλου Παναγιώτα

2444

Κοψαλίδου Ε.

3

Γαλάνη Μαρία

2401

Πετρογιάννης Κ.

4

Γιαννακίδου Ευριδίκη

2451

Οικονοµίδου Αν.

5

∆εµερτζής Παύλος

2443

∆ηµητρίου Α.

6

7

8

∆ηµητρίου Άντρια

Έλληνα Χαριτίνη

Ίτσκου Θεοδώρα

2552

2550

2392

Μουσικά όργανα του κόσµου:
παρουσίαση, χρήση και
κατασκευή τους στο νηπιαγωγείο.
Η δηµοτικότητα των παιδιών και η
σχέση της µε την επικοινωνιακή
και κοινωνική τους συµπεριφορά
στο νηπιαγωγείο.
Η ειρωνική σχέση λέξεων και
εικόνων και η επίδρασή της στην
αναγνωστική διαδικασία.
Εκπαίδευση για το περιβάλλον
εκτός σχολικής αίθουσας.
Προτάσεις για την προσχολική
ηλικία και τις πρώτες τάξεις του
δηµοτικού.

Σφυρόερα Μ.

Καταγραφή του τρόπου
υλοποίησης του µοντέλου
αναδυόµενης ανάγνωσης και
γραφής από εκπαιδευτικούς
παιδιών προσχολικής ηλικίας

∆ηµητρίου Α.

Έννοιες για τη φύση και το
περιβάλλον στην προσχολική
εκπαίδευση και αναλυτικά
προγράµµατα στην Ελλάδα και
την Κύπρο

∆ηµητρίου Α.

Η παρουσία του νερού στις
φυσικές επιστήµες µέσα από
οργανωµένες δραστηριότητες
εκτός σχολικής αίθουσας για
παιδιά προσχολικής και πρώτης
σχολικής ηλικίας.

9

Κοντοµανώλη Θεοδώρα

2398

Σφυρόερα Μ.

Επίδραση της εισαγωγής του Η/Υ
στη διαδικασία παραγωγής
κειµένου από παιδιά
προσχολικής ηλικίας.

10

Μπουµπουρίδου Ελένη

2414

Μπεζέ Λ.

Το παιδαγωγικό υλικό:διερεύνηση
των αντιλήψεων των νηπιαγωγών
και οι προτιµήσεις των νηπίων.

∆ηµητρίου Α.

Οργάνωση και ερµηνεία
δεδοµένων στις φυσικές
επιστήµες από παιδιά
προσχολικής και πρώτης
σχολικής ηλικίας

11

Παµπόρη Μαρία

2547

12

Ρούσου Λουΐζα

2544

Γαβριηλίδου Ζ.

Αρχές σχεδιασµού ιστοσελίδας
µε εκπαιδευτικό υλικό για τη
γλώσσα.

13

Σαµουτιάν Μαργαρίτα

2440

Ρεκαλίδου Γ.

Το ψυχολογικό κλίµα της
τάξης.Οι προβληµατικές περιοχές
σχέσεων εκπαιδευτικών και
µαθητών.

14

Σχοινιώτη ∆ήµητρα

2538

∆εσλή ∆.

15

Τσικολάτα Βασιλική

2532

Θεοδωρίδης Α.

Κατανόηση και χρήση της
προσθαφαίρεσης του ίδιου
αριθµού από παιδιά προσχολικής
& πρώτης παιδικής ηλικίας
Ο παιδαγωγός µέσα από το
∆.Ε.Π.Π.Σ. και τα προγράµµατα
δραστηριοτήτων για το
νηπιαγωγείο

16

Χατζηαβραµίδου ∆ήµητρα

2410

Θεοδωρίδης Α.

Το είναι του παιδιού και οι τρόποι
του είναι του παιδιού µέσα απ΄το
∆.Ε.Π.Π.Σ. και τα προγράµµατα
δραστηριοτήτων για το
νηπιαγωγείο

17

Χατζησταύρου Παυλίνα

2416

Ρεκαλίδου Γ.

Συγκρότηση άτυπων µικρών
οµάδων στο νηπιαγωγείο

