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ΖΗΤΗΜΑ 1ο
α)

Να δώσετε έναν σύντοµο ορισµό για τους παρακάτω όρους:
αµφιπλευρικότητα, παιδαγωγικό υλικό, ψυχοκινητική αγωγή.
(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 12)

β)

Με ποιους τρόπους πραγµατοποιείται η βίωση του σωµατικού σχήµατος;
(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 13)

ΖΗΤΗΜΑ 2ο

Ποιος είναι ο σκοπός του Προγράµµατος Σπουδών για τα Μαθηµατικά στην
Προσχολική Εκπαίδευση ;
(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 25)

ΖΗΤΗΜΑ 3ο

Με ποιον τρόπο το παιχνίδι συντελεί στην εκµάθηση και εµπέδωση των
κοινωνικών ρόλων;
(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 13)

β)

Κατά τη C. K. Brooks: «Πολιτισµικά στερηµένο είναι το παιδί που βρέθηκε
αποκοµµένο από τις πλούσιες εµπειρίες που έπρεπε να αποκτήσει. Η
αποµόνωση αυτή µπορεί να οφείλεται στη φτώχεια, στην έλλειψη πνευµατικών
πόρων στο σπίτι και το περιβάλλον του, στην ανικανότητα, στον
αναλφαβητισµό ή στην αδιαφορία των γονέων του ή ολόκληρης της
κοινότητας». Πώς ερµηνεύεται η άποψη αυτή και µε ποιον τρόπο παρεµβαίνει
αντισταθµιστικά η αγωγή στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού;
(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 12)

ÈÅ

α)

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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ΖΗΤΗΜΑ 40
Με βάση το παράθεµα που ακολουθεί από το ΦΕΚ 20046-20047 και τις σχετικές
γνώσεις που διαθέτετε να εκπονήσετε το ηµερήσιο πρόγραµµα λειτουργίας
Βρεφονηπιακού Σταθµού Ολοκληρωµένης Φροντίδας για βρέφη ηλικίας 8 µηνών έως
1,5 ετών και να καταγράψετε τη σηµασία που αυτό έχει στην ανάπτυξη του παιδιού.
Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Ολοκληρωµένης Φροντίδας είναι οι Μονάδες που
φροντίζουν παιδιά βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 µηνών έως 6,5
ετών και παιδιά µε αναπηρία από 2,5 έως 6,5 ετών για ορισµένο χρονικό
διάστηµα της ηµέρας.
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1.

Οι Μονάδες παρέχουν συγκεκριµένες υπηρεσίες στα παιδιά και εξασφαλίζουν
σε αυτά τα ακόλουθα:
• Υγιεινή και ασφαλή παραµονή, προσαρµοσµένη στις ανάγκες κάθε ηλικίας
φιλοξενούµενων παιδιών, σε κτίριο κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις
οριζόµενες στο άρθρο 3,τεχνικές προδιαγραφές.
• Απασχόληση, διαπαιδαγώγηση, παιχνίδι, ψυχαγωγία, ανάπαυση,
ψυχολογική βοήθεια ανάλογα µε την ηλικία.
• Μέριµνα για την οµαλή ψυχοσυναισθηµατική και υγιεινή ανάπτυξη των
παιδιών και παροχή συµβουλευτικής ενηµέρωσης και υποστήριξης στις
οικογένειές τους.
• Υγιεινή και επαρκή διατροφή µε σωστή ποιοτική σύνθεση.
• Φροντίδα για τη ατοµική καθαριότητά τους, καθώς και την καθαριότητα
των χώρων της Μονάδας.
• Τακτική ιατρική παρακολούθηση.
2.

Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Ολοκληρωµένης Φροντίδας (ΒΣΟΦ) διαθέτουν
απαραίτητα τα παρακάτω τµήµατα:
Τµήµα βρεφών για βρέφη 8 µηνών µέχρι 2,5 ετών
Τµήµα νηπίων για παιδιά από 2,5 ετών µέχρι 6,5 ετών
Τµήµα νηπίων µε αναπηρία από 2,5 ετών µέχρι 6,5 ετών
(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 25)

ÈÅ

(α)
(β)
(γ)

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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