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ΘΕΜΑ 1ο 

1. Να αναπτύξετε τους στόχους που επιδιώκουν να 
υλοποιήσουν οι παιδαγωγοί µέσω της ψυχοκινητικής 
αγωγής . 

Μονάδες 18 
 

2. Να αναπτύξετε τη σηµασία της µουσικής αγωγής και της 
ρυθµικής δραστηριότητας στην προετοιµασία των νηπίων 
για τις βασικές εργασίες του ∆ηµοτικού σχολείου . 

Μονάδες 7 
 

ΘΕΜΑ 2ο 
 
1. Η συµβολή του παιχνιδιού στη διαµόρφωση του 

χαρακτήρα του παιδιού είναι σηµαντική . 
 Να αναπτύξετε τα σηµεία που οδηγούν σε αυτή τη 

διαπίστωση . 
Μονάδες 12 

 
2. Σύµφωνα µε τον Piaget το παιχνίδι των παιδιών της 

προσχολικής ηλικίας είναι συµβολικό . Να δώσετε τους 
λόγους για τους οποίους το παιδί οδηγείται στο 
συµβολικό παιχνίδι . 

Μονάδες 13 
 

ΘΕΜΑ 3ο 
 
1. Να αναπτύξετε τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 

αισθητηριακές ασκήσεις πραγµατοποιούνται σε ειδική 
ώρα, όπως συνιστά ο Decroly. 
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Μονάδες 10 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

2. Με δεδοµένη τη διαπίστωση ότι εκείνο που προηγείται 
της µαθηµατικής γνώσης είναι η επαφή του παιδιού µε το 
κόσµο που το περιβάλλει, να αναφέρετε  ποιο δρόµο 
πρέπει να ακολουθήσει ο παιδαγωγός για να βοηθήσει το 
παιδί να κατακτήσει µαθηµατικές έννοιες και ποιες 
διαδικασίες διαπλέκονται σε αυτή την πορεία . 

Μονάδες 15 
 

ΘΕΜΑ 4ο 
 

1. Να αναφέρετε τις προϋποθέσεις γλωσσικής επικοινωνίας 
που απαιτούνται τόσο στους ενήλικες, όσο και στα 
παιδιά της προσχολικής ηλικίας για να πραγµατοποιηθεί 
µια πλήρης επικοινωνία .  

Μονάδες 10 
 

2. Να αναπτύξετε τη σχέση των γλωσσικών 
δραστηριοτήτων µε την παρακολούθηση κουκλοθέατρου 
και µε την ακρόαση παραµυθιών . 

Μονάδες 15 
 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ  (για  τους  εξεταζόµενους) 

 
1.  Στο  τετράδιο  να  γράψετε  µόνο  τα  προκαταρκτικά  

(ηµεροµηνία ,  εξεταζόµενο  µάθηµα).  Τα  θέµατα   να  µην  τα  
αντιγράψετε  στο  τετράδιο .  

2.  Να  γράψετε  το  ονοµατεπώνυµό  σας  στο  πάνω  µέρος  των  
φωτοαντιγράφων  αµέσως  µόλις  σας  παραδοθούν .  ∆εν  
επιτρέπεται  να  γράψετε  καµιά  άλλη  σηµείωση .  

 Κατά  την  αποχώρησή  σας  να  παραδώσετε  µαζί  µε  το  τετράδιο  
και  τα  φωτοαντίγραφα .  

3.  Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε  όλα  τα  θέµατα .  
4.  Κάθε  απάντηση  τεκµηριωµένη  είναι  αποδεκτή .  
5.  ∆ιάρκεια  εξέτασης :  τρεις  (3) ώρες  µετά  τη  διανοµή  των  

φωτοαντιγράφων .  
6.  Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης  :  Μια  (1) ώρα  µετά  τη  διανοµή  

των  φωτοαντιγράφων .  
KΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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