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1 Κουτσιμπάνη Μαρίνα 4899
Γιόφτσαλη Αικατερίνη              

Λαντζουράκη Μυρσίνη

Τα Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο: Μια 

πρόταση διδασκαλίας της αγγλικής 

γλώσσας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

English in early childhood education. 

A teaching proposal of the English 

language for Pre-school children

2
Δαλαμπούρα Όλγα                    

Τουμάση Γερασιμίνα

4884          

4737
Κλώθου Άννα

Θεωρίες μάθησης και οι νοηματοδοτήσεις 

τους στα μαθηματικά: μελέτες 

περίπτωσης νηπιαγωγών

Learning theories and their meaning 

in mathematics: case-studies of 

kindergarden teachers

3

Κορνισωρλής Χρήστος               

Ελευθεριάδου Αικατερίνη 

(ΠΤΔΕ)

4780   6178   

Κουτσοκλένης Αθανάσιος 

Άγγελος Μάρκος (αν Καθ. 

ΠΤΔΕ)

Επικοινωνία  σχολείου - οικογένειας: 

απόψεις γονέων με παιδιά με αναπηρία ή 

/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

School - home communication: Views 

of parents of students with 

disabilities or/and special educational 

needs

5

Ραπτοπούλου Δέσποινα                

Σαφράνογλου 

Παρασκευή

4698               

4783

Οικονομίδου Αναστασία                                

Μαυρομμάτης Γεώργιος

Η διαπολιτισμική προσέγγιση της 

ετερότητας στα σύγχρονα παιδικά βιβλία 

για μικρά παιδιά 

The intercultural approach to 

diversity in modern children's books 

for young children

The impact of drama games and 

dramatization on the expression of 

pre-age and early primary school 

pupils' feelings. Implementation of 

the above theatre techniques by 

students, kindergarten teachers and 

practitioners working in education 

environments in Alexandroupolis

4

Μακράκη Σοφία                  

Παπαδάκη Βασιλική - 

Παρασκευή

4723            

4848

Λαντζουράκη Μυρσίνη         

Γιόφτσαλη Αικατερίνη

Η επίδραση του θεατρικού παιχνιδιού και 

της δραματοποίησης στην έκφραση των 

συναισθημάτων των παιδιών προσχολικής 

και πρώτης σχολικής ηλικίας. Η εφαρμογή 

τους στα νηπιαγωγεία από φοιτητές και  

εν ενεργεία εκπαιδευτικούς καθώς και σε 

εξωσχολικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 

της Αλεξανδρούπολης



6
Δήμου Γεωργία                     

Καρόγλου Βαρβάρα

4796           

4810

Σαπουντζής Αντώνης                   

Μαυρομμάτης Γεώργιος

Στερεοτυποποίηση και 

πολυπολιτισμικότητα στο λόγο 

νηπιαγωγών για τη Μουσουλμανική 

μειονότητα της Θράκης: μία προσέγγιση 

βάσει της θεματικής ανάλυσης

Stereotyping and multiculturalism in 

kindergarden discourse regarding the 

Muslim minority of Thrace: A 

thematic analysis approach.

Εξομοίωση

1 Τριανταφύλλου Ευαγγελή Ε89

Μόγιας Αθανάσιος 

Καραδημητρίου 

Κωνσταντίνος

Γνώσεις και στάσεις νηπίων σε ζητήματα 

ανακύκλωσης στην Ανατολική Αττική. 

Μελέτη περίπτωσης

Knowledge and attitudes of 

kindergarten toddles on recycling in 

Eastern Attica. Study case


