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ΘΕΜΑ Β 
Β1. Σχολικό βιβλίο σελίδα  26 

 Οι παράγοντες που επηρεάζουν την όλη εκπαιδευτική 
διαδικασία στην Προσχολική Εκπαίδευση είναι:  
• ο παιδαγωγός και οι βοηθοί του  
• οι συνομήλικοι συμμαθητές  
• το ευρύτερο περιβάλλον  

 
Β2. Σχολικό βιβλίο σελίδα  70 

Επιλέγουμε πέντε (5) από τα παρακάτω έξι (6) : 
• καρτέλες με γράμματα από γυαλόχαρτο,  
• καρτέλες με ψηφία από γυαλόχαρτο, 
• δύο κουτιά που περιέχουν μικρά ξυλόκαρφα για την 
εκμάθηση του μετρήματος,  

• καρτέλες με ονόματα αντικειμένων, 
• διάφορα σχέδια ζωγραφικής και χρωματιστά μολύβια,  
• πλαίσια θηλυκώματος (ειδικά ορθογώνια πλαίσια φτιαγμένα 
από ξύλο, στα οποία είναι στερεωμένο ύφασμα που έχει 
ενωθεί με διαφορετικά δεσίματα). Τα παιδιά εξασκούνται σε 
λεπτές κινήσεις και μαθαίνουν να δένουν κορδόνια, να 
κουμπώνουν φερμουάρ και κουμπιά, να φτιάχνουν 
φιόγκους. 

 
 



 

 

ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Σχολικό βιβλίο σελίδες  146 -147 

Επιλέγουμε τρία (3) από τα παρακάτω τέσσερα (4) : 
• Μετακινήσεις στο χώρο προς διάφορες διευθύνσεις. Τα 
παιδιά βαδίζουν ελεύθερα, σε μικρές ομάδες, σε ζευγάρια ή 
το καθένα μόνο του.  

• Τα παιδιά σχηματίζουν ένα τρένο μπαίνοντας το ένα πίσω 
από το άλλο και πραγματοποιούν ελιγμούς μέσα στην τάξη. 

• Παιχνίδι με στεφάνια. Τα παιδιά μπαίνουν μέσα στο στεφάνι 
από ορισμένη είσοδο που σημειώνεται με δύο ραβδάκια και 
στη συνέχεια βγαίνουν από ορισμένη έξοδο που 
σημειώνεται από ένα ραβδάκι. Η κίνηση συνεχίζεται το ίδιο 
από στεφάνι σε στεφάνι.  

• Τα παιδιά τοποθετούνται σε σχέση με την καρέκλα τους 
μπροστά, πίσω, δίπλα, κάτω, πάνω. 

 
Γ2. Σχολικό βιβλίο σελίδα 156 

Αναφέρουμε δύο (2) από τους παρακάτω τέσσερις (4) 
στόχους : 
• Να γνωρίσουν τα αντικείμενα του περιβάλλοντός τους, 
σύμφωνα με τις φυσικές ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά 
τους γνωρίσματα ως προς το χρώμα, το σχήμα, το μέγεθος, 
την οσμή, τη γεύση.  

• Να γνωρίσουν την κοινωνική σημασία τους, την κατασκευή 
τους και τη χρησιμότητά τους. 

• Να έρθουν σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον (γνωριμία με 
τα ζώα και τα φυτά), να μάθουν να τα ομαδοποιούν, να τα 
ταξινομούν και να τα αντιστοιχούν με τη βοήθεια της 
γλώσσας.  

• Να επισημάνουν λογικομαθηματικές σχέσεις, με στόχο να 
βρουν ομοιότητες, διαφορές και χωροχρονικές σχέσεις 
ανάμεσα σε αντικείμενα και καταστάσεις, να μάθουν να τα  
ομαδοποιούν, να τα ταξινομούν και να τα αντιστοιχούν με 
τη βοήθεια της γλώσσας. 



 

 

 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Σχολικό βιβλίο σελίδες  126 -127 

Αναφέρουμε τρεις (3)  από τις παρακάτω οκτώ  (8) : 
• Οι αμοιβαίες σχέσεις γονέων και παιδαγωγών απαιτούν 
αμοιβαίο σεβασμό, συνεργασία, μοίρασμα ευθυνών και 
διαπραγμάτευση των διαφωνιών με σκοπό την επίτευξη κοινών 
στόχων.  

• Οι παιδαγωγοί συνεργάζονται με τις οικογένειες, ξεκινώντας και 
διατηρώντας συχνή επικοινωνία με τους γονείς των παιδιών. 

• Οι γονείς είναι καλοδεχούμενοι να συμμετέχουν σε αποφάσεις 
που αφορούν τη φροντίδα και την εκπαίδευση του παιδιού 
τους. Οι γονείς μπορούν να παρακολουθούν και να 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και να βοηθούν στη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με αυτό. 

• Οι παιδαγωγοί αναγνωρίζουν τις επιλογές και τους στόχους των 
γονέων και ανταποκρίνονται με ευαισθησία και σεβασμό στις 
προτιμήσεις και τις έγνοιες τους, χωρίς να αποποιούνται την 
επαγγελματική τους υπευθυνότητα απέναντι στα παιδιά. 

• Οι παιδαγωγοί και οι γονείς μοιράζονται τη γνώμη τους για το 
παιδί και τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται και μαθαίνει 
μέσα από την καθημερινή επικοινωνία και προγραμματισμένες 
συναντήσεις. Οι παιδαγωγοί βοηθούν την οικογένεια, με τρόπο 
που να προάγουν, κατά το δυνατό βαθμό τις δυνατότητες της 
οικογένειας στη λήψη αποφάσεων. 

• Για την εκπλήρωση μιας πιο ολοκληρωμένης και έγκυρης 
πληροφόρησης σχετικά με τα παιδιά, το πρόγραμμα εμπλέκει 
και τους γονείς στην ατομική αξιολόγηση. 

• Το πρόγραμμα συνδέει τις οικογένειες και με άλλες υπηρεσίες 
και αναγνωρισμένους φορείς, όπου και όταν χρειάζεται.  

• Παιδαγωγοί, γονείς και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες και φορείς 
που σχετίζονται με τα παιδιά, καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες 
και σύμβουλοι πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή διάλογο για τις 
εξελίξεις στο χώρο της Παιδαγωγικής. 



 

 

 
Δ2. α. Σχολικό βιβλίο σελίδα 165 

Η Προσχολική Εκπαίδευση οφείλει να καλλιεργεί στα 
παιδιά την κατανόηση και το σεβασμό στις ιδιαιτερότητες 
που τυχόν έχουν άλλα παιδιά. 

«Αποκαλούνται και άτομα με ειδικά δικαιώματα ή ειδικές 
δυνατότητες. Κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες, όπως 
άτομα με νοητική στέρηση, με συναισθηματικές διαταραχές 
ἠ διαταραχές της συμπεριφοράς, με μαθησιακές δυσκολίες, 
σωματικές αναπηρίες ή κινητικά προβλήματα κ.α.» 
Τα τελευταία χρόνια η κοινωνία έχει ευαισθητοποιηθεί, 

σχετικά με τη θέση των ανθρώπων αυτών στο κοινωνικό 
σύνολο. Ως αποτέλεσμα έχουμε την ένταξη των παιδιών με 
ειδικά προβλήματα στη γενική εκπαίδευση και την 
αναγνώρισή τους ως ισοτίμων μελών της κοινωνίας. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ίσης παροχής 
ευκαιριών για τη βελτίωση και την ολόπλευρη ανάπτυξή 
τους σε όλους τους τομείς. 
Ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται στο χώρο της τάξης 

παιδιά με ειδικές ανάγκες ή παιδιά ευαίσθητων κοινωνικών 
ομάδων, το σύνολο της τάξης πρέπει να ενημερώνεται και 
να αναπτύσσει θετική στάση απέναντι σ’ αυτά. Με τη 
βοήθεια της παιδαγωγού, τα παιδιά καταλαβαίνουν και 
βιώνουν τις ιδιαιτερότητες αυτές και μαθαίνουν να 
συμπεριφέρονται με σεβασμό. 

 
β. Σχολικό βιβλίο σελίδα 167 

Αφού τα παιδιά κάθονται σε κύκλο, ο/η παιδαγωγός 
παρουσιάζει μια κούκλα που της λείπει το ένα της χέρι και 
τους ζητά να την παρατηρήσουν. Όταν τα παιδιά 
καταλάβουν ότι η κούκλα δεν έχει χέρι, συζητούν όλοι μαζί 
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και τις πιθανές λύσεις 
τους (πως μπορεί να φάει, να ντυθεί κ.α.). 

 


