
 

 

Κεφάλαιο 7. Κοινωνικός – Συναισθηµατικός - Ηθικός- Θρησκευτικός 
Τοµέας. Αξιολόγηση 
 
 
Ηµεροµηνία: 
Ονοµατεπώνυµο: 
Βαθµός: 
 
1. Ερωτήσεις ανάπτυξης (12 µονάδες) 

1.1. Τι εννοούµε µε τον όρο κοινωνική αγωγή του παιδιού προσχολικής 
ηλικίας; Εξηγήστε µε ποιες κοινωνικές γνώσεις και πληροφορίες πρέπει να 
εφοδιαστεί το παιδί από το Βρεφονηπιακό σταθµό; 

1.2. Ποια προβλήµατα συναισθηµατικής φύσης µπορεί να αντιµετωπίσει το 
παιδί όταν πάει για πρώτη φορά στο Βρεφονηπιακό σταθµό; Ποια θα 
πρέπει να είναι η στάση του/της παιδαγωγού και πώς συµβάλλει γενικά ο 
Βρεφονηπιακός σταθµός στη συναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού 
προσχολικής ηλικίας; 

1.3. Αναφέρετε και εξηγήστε τις αξίες που θεωρούνται οι βάσεις για την 
ηθική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

 
2. Γράψτε Σωστό ή Λάθος στο τέλος κάθε πρότασης ανάλογα µε το νόηµα. 

(4 µονάδες) 
 

2.1. Σύµφωνα µε τον Φρέµπελ τα παιδιά δεν πρέπει να ενθαρρύνονται να 
εκφράζουν τα συναισθήµατά τους. 

2.2. Ο Dewey υποστηρίζει ότι η συναισθηµατική ανάπτυξη αποτελεί βασικό 
συστατικό της δηµοκρατικής εκπαίδευσης και γενικότερα της ζωής. 

2.3. Ο σεβασµός για τα αισθήµατα και τα δικαιώµατα όλων των παιδιών του 
Βρεφονηπιακού σταθµού αποτελεί βασικό στόχο της κοινωνικό-
συναισθηµατικής αγωγής.  

2.4. Η ψυχοκινητικότητα δεν παίζει κανένα ρόλο στη συναισθηµατική 
κατάσταση του παιδιού. 

2.5. Η Προσχολική Εκπαίδευση οφείλει να καλλιεργήσει στα παιδιά την 
κατανόηση και τον σεβασµό για άτοµα µε ιδιαίτερες ικανότητες/ανάγκες 
εφόσον µόνον υπάρχουν τέτοια παιδιά στο χώρο της τάξης. 

2.6. Ο/Η παιδαγωγός µε κατάλληλες δραστηριότητες οφείλει να παρουσιάσει 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και άλλων θρησκειών, ώστε να αναγνωρίζουν 
τα παιδιά τις διαφορές που υπάρχουν και να µάθουν να σέβονται τα 
πιστεύω και τις θρησκείες των συµµαθητών τους. 

2.7. Η παρουσία του/της παιδαγωγού πρέπει να είναι συνεχής και 
παρεµβατική κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη της 
κοινωνικότητας του παιδιού. 

2.8. Ο/Η παιδαγωγός πρέπει να δηµιουργεί στο χώρο του Βρεφονηπιακού 
σταθµού ευχάριστο περιβάλλον και ατµοσφαιρα που να ευνοεί τη µάθηση. 

 
 
 
3. Αναφέρετε σύντοµα 3 δραστηριότητες που βοηθούν στην ανάπτυξη της 

κονωνικότητας του παιδιού. (4 µονάδες) 
 

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 

 

 


