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ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ - ΕΠΑΛ 

 
Κεφάλαιο 4. Αξιολόγηση 
 
 
Ηµεροµηνία: 
Ονοµατεπώνυµο: 
Βαθµός: 

 
 

 
1. Ερωτήσεις ανάπτυξης (9 µονάδες) 
 

1.1. α) Ποιος ήταν αρχικά ο σκοπός των Βρεφονηπιακών σταθµών; 
          β) Ποια είναι η σηµασία και ο σκοπός των Βρεφονηπιακών σταθµών για 
την εξέλιξη της προσχολικής ηλικίας στη σηµερινή εποχή 
 
1.2. Ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να λάβει υπόψη του/της ο/η 

παιδαγωγός για την επιλογή του ψυχοπαιδαγωγικού υλικού; 
 
1.3. Αναφέρετε ενδεικτικά δραστηριότητες µε τις οποίες µπορούν να 

ασχοληθούν τα νήπια ηλικίας 3-6 ετών αφού έχουν επιστρέψει από το 
διάλειµµά τους στον προαύλιο χώρο. 

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

(5 µονάδες) 
 

2.1.  Χαρακτηριστικό του παιδαγωγικού προγράµµατος του Βρεφονηπιακού 
σταθµού είναι η αντιµετώπιση όλων των παιδιών κάθε ηλικίας ως ενιαίο 
σύνολο χωρίς να απαιτείται σεβασµός στις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις 
ανάγκες του κάθε παιδιού ατοµικά. 

2.2. Οι βοηθοί βρεφονηπιοκόµοι εκτελούν απλώς το παιδαγωγικό 
πρόγραµµα που χαράσσει ο/η βρεφονηπιοκόµος, ο/η νηπιαγωγός.  

2.3. Σηµαντικό ρόλο στο Βρεφονηπιακό σταθµό κατέχει η ψυχαγωγία των 
νηπίων, η διατροφή και η ανάπαυση.  

2.4. Τα νήπια από 1,5 έως 3 ετών µπορούν άνετα να επεξεργαστούν-
συζητήσουν κάποιο θέµα. 

2.5. Με το ψυχοπαιδαγωγικό υλικό τα παιδιά γνωρίζουν τον εαυτό τους και 
το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται.  

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

ορθό το νόηµα.(3 µονάδες) 
 
Α) Στις τάξεις του Νηπιαγωγείου (προνήπιο/νήπιο) το παιδαγωγικό υλικό είναι 
ποικίλο και προσφέρει στα παιδιά εκτός από ψυχαγωγία και ευκαιρίες για 
……………………….. 
Β)Ο/η παιδαγωγός πρέπει να παρατηρεί το παιδί κατά τη δραστηριότητα µε την 
οποία ασχολείται, να προσέχει τον τρόπο συµπεριφοράς του, και σηµειώνει την 
……………………….. και τυχόν ……………………………. που αντιµετωπίζει. 
Γ) Στις οµάδες των βρεφών οι δραστηριότητες βασίζονται κυρίως 
στο……………………………………. 
∆) Παιδαγωγικό υλικό µπορεί να ονοµαστεί κάθε ………………….., ………………………. και 
…………………………….. παιχνιδιού που βοηθάει το παιδί να εξελιχθεί µέσα από µια 
διαδικασία ……………………………….. 
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4. Κυκλώστε τη σωστή/σωστές απαντήσεις. (3 µονάδες) 
 

4.1. Τα βρέφη από 2 µηνών έως 2,5 ετών µπορούν να παίξουν µε: 
Α) µεγάλες µπάλες από διάφορα υλικά 
Β) µεγάλα τουβλάκια κατασκευών 
Γ) παιχνίδια ενσφηνωµάτων µε διάφορες παραστάσεις από διάφορα υλικά 
 
4.2 Τα παιδιά από 2,5 έως 3,5 ετών µπορούν να παίξουν µε: 
Α) µεγάλα και µικρά τουβλάκια κατασκευών 
Β) όργανα µουσικής 
Γ) µε την άµµο, χρησιµοποιώντας δοχεία, κουβαδάκια κτλ.  
 
4.3 Τα παιδιά ηλικίας 3,5 έως 6 ετών µπορούν: 
Α) Υλικά για την εξάσκηση των αισθήσεων 
Β) Υλικά για την εξάσκηση της γλωσσικής και µαθηµατικής ανάπτυξης 
Γ) Να παίξουν κουκλοθέατρο και συµβολικό παιχνίδι. 

 
 
 
 

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 

 


