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ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ - ΕΠΑΛ 
 
Κεφάλαιο 1 & 3. Αξιολόγηση 
 
 
Ηµεροµηνία:………………………………………………….. 

Ονοµατεπώνυµο:……………………………………………. 

Βαθµός:……………………………………… 

 
 

 
1. Ερωτήσεις ανάπτυξης (8 µονάδες) 
 

1.1. Ποια τα χαρακτηριστικά της Μοντεσσοριανής µεθόδου; Αναπτύξτε τα 
διεξοδικά. 

 
1.2. Τι εννοούµε µε τη φράση «ο αντισταθµιστικός ρόλος της προσχολικής 

αγωγής»; Γιατί ο ρόλος αυτός είναι εντονότερος στην προσχολική αγωγή 
από ό,τι σε άλλες βαθµίδες της εκπαίδευσης; 

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

(4 µονάδες) 
 

2.1.  Η σηµασία των πρώτων εµπειριών και βιωµάτων του παιδιού δεν 
καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη οργανωµένης προσχολικής αγωγής.  

 
2.2. Το νηπιαγωγείο δέχεται παιδιά ηλικίας 3,5-6 ετών και υπάγεται στην 

αρµοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.  

 
2.3. Ο Ντεκρολύ υποστήριζε ότι όλα τα παιδιά έχουν την ίδια πνευµατική 

ανάπτυξη συνεπώς το παιδί πρέπει να είναι ελεύθερο στο σχολείο. 
 

2.4. Ο Φρέµπελ υποστήριζε ότι η ορµή για κίνηση του παιδιού ικανοποιείται 
µε το παιχνίδι. 

 
2.5. Η αγωγή επιδιώκει να υλοποιήσει κυρίως θεωρητικούς σκοπούς. 

 
2.6. Η Μαρία Μοντεσσόρι ιδρύει το 1907 το τελευταίο «Σπίτι των Παιδιών». 

 
2.7. Για τον καθορισµό των σκοπών της Π.Α. πρέπει να λαµβάνεται υπόψη 

και η ηλικία του παιδιού.  
2.8. Ο Φρέµπελ ίδρυσε του παιδικούς νηπιακούς κήπους όπου µουσική και 

παιχνίδι είχαν τον κύριο ρόλο. 
 

 
3. Συµπληρώστε τα κενά µε τις κατάλληλες λέξεις/φράσεις ώστε να είναι 

ορθό το νόηµα.(5 µονάδες) 
 

3.1. Η προσχολική αγωγή είναι η διαδικασία προσανατολισµού του παιδιού 
σε ορισµένες αξίες, στάσεις, δεξιότητες και γνώσεις µε σκοπό την 
……………………………….. 

3.2. Η προσχολική εκπαίδευση είναι το κοµµάτι εκείνο του εκπαιδευτικού 
συστήµατος που αφορά στην ηλικία πριν …………………………………. 

3.3. Τα δώρα του Φρέµπελ είναι ……………………., …………………… και ……………….. 
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3.4. Στην προσχολική αγωγή οι παράγοντες που παρεµβαίνουν και ασκούν 
αγωγή στο παιδί είναι …………………., ……………………………. και ……………………….. 

3.5. Στην Ελλάδα έχει καθιερωθεί ο όρος προσχολική αγωγή. Η αγωγή όµως 
που αφορά την προσχολική ηλικία θα µπορούσε να χαρακτηριστεί επίσης 
ως ……………………………………… ή ……………………………….. 

3.6. Για την υλοποίηση των σκοπών της Π.Α. πρέπει να λαµβάνεται υπόψη τι 
είναι γνωστό για τις δυνατότητες, τις ικανότητες, τα ………………………… και 
……………………………. του κάθε παιδιού στην οµάδα. 

 
 
 
4. Κυκλώστε τη σωστή/σωστές απαντήσεις. (3 µονάδες) 
 

4.1. Η ένταξη του παιδιού στην οµάδα το βοηθά να: 
Α) αφοµοιώσει κανόνες συµπεριφοράς. 
Β) βελτιώσει την κινητική του ανάπτυξη. 
Γ) προωθεί τη δηµιουργία αµοιβαίων σχέσεων µε τα άλλα παιδιά. 
 
 
4.2. Η προσχολική αγωγή πρέπει να: 
Α) αφορά την ετοιµότητα για το δηµοτικό σχολείο. 
Β) δίνει έµφαση στην αποστήθιση του αλφαβήτου από τα παιδιά. 
Γ) αφορά τη δυνατότητα ανάπτυξης των ικανοτήτων και της προσωπικότητας 
του παιδιού. 
 
4.3. Η περίοδος ένταξης του παιδιού στην προσχολική αγωγή συµπίπτει κατά 

τον Πιαζέ µε: 
Α) την περίοδο προσυλλογιστικής σκέψης 
Β) την περίοδο συλλογιστικής σκέψης 

 
 

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 

 


