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ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ  2001 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ∆ΥΟ (2) 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

α. Τι γνωρίζετε για την αποκατάσταση και τη φροντίδα 
των µειονεκτούντων ατόµων και ευπαθών οµάδων 
πληθυσµού κατά την διάρκεια των πρώτων χρόνων του 
Χριστιανισµού και κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας ; 

Μονάδες 13 
 
β. Πώς κατέτασσαν τους φτωχούς και πως τους 

αντιµετώπιζαν οι Ελισαβετιανοί νόµοι; Πού και πότε 
θεµελιώθηκε για πρώτη φορά ο θεσµός της Κοινωνικής 
Ασφάλισης και τι προέβλεπε ; 

           Μονάδες 12 
           

 
ΘΕΜΑ 2ο 

Να αναπτύξετε τους βασικούς τοµείς τους οποίους πρέπει να 
καλύπτει ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα πρόληψης της 
νοητικής καθυστέρησης .  

            Mονάδες 25 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο 

α. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις σπουδαιότερες µορφές 
αναπηρίας . Να περιγράψετε τις διακρίσεις της σωµατικής 
αναπηρίας . 

Μονάδες 10 

β. Τι γνωρίζετε για το φύλο και την ηλικία ως αίτια της 
ψυχικής αναπηρίας ; 

          Μονάδες 15 
     

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
ΘΕΜΑ 4ο 
α. Τι γνωρίζετε γενικά για την οµάδα αποκατάστασης των 

ατόµων µε ειδικές ανάγκες (αναπήρων); Να αναφέρετε 
συνοπτικά τα χαρακτηριστικά της οµάδας αυτής. 

Μονάδες 13 
 

β. Να περιγράψετε το ρόλο του ψυχολόγου στην οµάδα 
αποκατάστασης . 

Μονάδες 12 
 
 

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 :  Μία (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων .  
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

     

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  


