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ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005

ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ   ΑΓΩΓΗΣ

EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
«Ειδική ∆ιδακτική και Παιδαγωγικά-Γενική ∆ιδακτική»

Σάββατο 9-4-2005

Ε Ι ∆ Ι Κ Η   ∆ Ι ∆ Α Κ Τ Ι Κ Η
(Συντελεστής βαρύτητας 60%)

Να απαντήσετε στα επόµενα δύο (2) ισοδύναµα ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ.

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο:

Να αναπτύξετε τη µεθοδολογία εκµάθησης, εµπέδωσης και εφαρµογής

τεχνικών επιδεξιοτήτων στην καλαθοσφαίριση.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο:

Το σχολείο σας συµµετέχει µε 10 µαθητές – αθλητές στην τελική φάση του

Πανελλήνιου σχολικού πρωταθλήµατος στίβου, η οποία διεξάγεται σε άλλη πόλη. Ο

∆ιευθυντής του σχολείου σάς αναθέτει την ευθύνη της αποστολής. Ποιες είναι οι

σχετικές ενέργειες που πρέπει να κάνετε από απόψεως οργάνωσης και

διεκπεραίωσης της αποστολής (όχι από πλευράς τεχνικής καθοδήγησης των

αθλητών σας);



Σελίδα 2 από 6

Π Α Ι ∆ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α  –  Γ Ε Ν Ι Κ Η  ∆ Ι ∆ Α Κ Τ Ι Κ Η
(Συντελεστής βαρύτητας 40%)

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις του επόµενου ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ µε
τη µέθοδο των πολλαπλών επιλογών στο ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1. Σύµφωνα µε τη θεωρία του Vygotsky ο εκπαιδευτικός κατά τη διδασκαλία του:
α) επιλέγει ασκήσεις στις οποίες µπορούν να απαντήσουν σωστά όλοι οι µαθητές
β) επιλέγει ασκήσεις δύσκολες ώστε να δηµιουργήσει στους µαθητές «γνωστική σύγκρουση»
γ) επιλέγει ασκήσεις δύσκολες αλλά προσιτές στη γνωστική ικανότητα των παιδιών
δ) δεν επιλέγει τίποτα από τα παραπάνω

2. Συχνά η «αταξία» της σχολικής τάξης συνδέεται µε:
α) την ύπαρξη προβληµατικών παιδιών
β) την ανεπάρκεια του σχολείου να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των

µαθητών
γ) τα «κλειστά» αναλυτικά προγράµµατα
δ) την αδυναµία του εκπαιδευτικού να επιβληθεί στους µαθητές του

3. Ποιον µαθητή οφείλει να επαινεί περισσότερο ο εκπαιδευτικός;
α) Αυτόν που απαντά πάντα σωστά χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια
β) Αυτόν που αδιαφορεί εντελώς για τα µαθήµατα
γ) Αυτόν που καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια και πλησιάζει στη σωστή απάντηση
δ) Κανένα µαθητή, για να µη δηµιουργείται ανταγωνισµός

4. Ένας µαθητής αντιµετωπίζει δυσκολίες στο µάθηµά σας, µε αποτέλεσµα να αντιπαθεί αυτό
το µάθηµα και εσάς.  Με ποιον τρόπο θα επιχειρούσατε να διορθώσετε τη συγκεκριµένη
κατάσταση;
α) Αποφεύγετε να τον εξετάσετε σε αυτό το µάθηµα
β) Χρησιµοποιείτε τη βαθµολογία για να τον αναγκάσετε να αναπτύξει θετική στάση ως προς

το µάθηµα
γ) Τον τιµωρείτε όταν διαπιστώσετε ότι δεν προσπαθεί να ξεπεράσει την άρνησή του για το

µάθηµα
δ) Επιβραβεύετε κάθε επιτυχηµένη του προσπάθεια σε αυτό το µάθηµα

5. Η «επαγγελµατική εξουθένωση – εξάντληση» (burn out) του εκπαιδευτικού απορρέει κατά
κύριο λόγο από:
α) µακρόχρονη πλήξη και αδιαφορία
β) µακρόχρονη σωµατική επιβάρυνση
γ) κορεσµό από τη µονότονη και µακρόχρονη εκπαιδευτική πράξη
δ) αίσθηση αδυναµίας και έλλειψη επαγγελµατικής και κοινωνικής καταξίωσης

6. Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις συµπεριφοράς που παρατηρούνται κατά την
εφηβεία χρειάζεται άµεση παρέµβαση και όχι αντιµετώπιση του τύπου «θα το ξεπεράσει µε
τον καιρό»:
α) υπερβολικό άγχος
β) υπερβολική τάση για ονειροπόληση
γ) συχνές εκρήξεις επιθετικής συµπεριφοράς
δ) ψυχογενής ανορεξία

7. Οι µαθησιακές δυσκολίες στην εφηβική ηλικία οφείλονται σε:
α) ανεπάρκεια κάποιας γενικής ή ειδικής γνωστικής ικανότητας
β) ελλειµµατική συναισθηµατική ανάπτυξη
γ) καθυστέρηση της γνωστικής ανάπτυξης
δ) γενετικούς ή σωµατικούς παράγοντες
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8. Σύµφωνα µε τα στάδια της γνωστικής ανάπτυξης του Piaget, ο έφηβος διανύει το:
α) στάδιο συγκεκριµένων λογικών πράξεων
β) αισθησιοκινητικό στάδιο
γ) προσυλλογιστικό στάδιο
δ) στάδιο της τυπικής και αφαιρετικής σκέψης

9. ∆ιαπιστώνετε ότι οι µαθητές σας διακατέχονται από αρνητικά συναισθήµατα για έναν
αλλοδαπό συµµαθητή τους.  Με ποιον τρόπο θα προσπαθήσετε να αλλάξετε θετικά τη
στάση τους;
α) Συστήνετε στους γονείς του µαθητή να του αλλάξουν σχολείο
β) Τονίζετε τα θετικά σηµεία του αλλοδαπού µαθητή στην τάξη
γ) Τιµωρείτε τους συµµαθητές του όταν τον αποµονώνουν
δ) Μιλάτε στην τάξη για τη χώρα του και τον πολιτισµό της

10. Απαραίτητη προϋπόθεση για µια αποτελεσµατική διδασκαλία είναι το κατάλληλο
ψυχοπαιδαγωγικό κλίµα στη σχολική τάξη.  Με ποιον τρόπο µπορούµε να το
διασφαλίσουµε;
α) µε την τακτική αυστηρή βαθµολογία των µαθητών
β) µε τις συχνές επαναλήψεις της ύλης
γ) µε τη συµµετοχή των µαθητών στη λήψη αποφάσεων µέσα στη σχολική τάξη
δ) µε την οργάνωση του µαθησιακού υλικού µε τη βοήθεια προκαταβολικών οργανωτών

11. Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία ορισµένοι µαθητές εκδηλώνουν συστηµατικά και για
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των επτά µηνών συµπτώµατα υπερκινητικής
συµπεριφοράς.  Τα συγκεκριµένα συµπτώµατα αποτελούν ένδειξη:
α) αντιδραστικής συµπεριφοράς
β) κακής διαπαιδαγώγησης
γ) αναπτυξιακής διαταραχής µε νευρολογικό υπόβαθρο
δ) κινητικών προβληµάτων

12. Οι λανθασµένες απαντήσεις των µαθητών σε ένα µάθηµα:
α) εµποδίζουν τη διαδικασία της µάθησης
β) πρέπει να αγνοούνται
γ) µπορούν να αποτελέσουν χρήσιµο εργαλείο όταν ο εκπαιδευτικός τις χειριστεί κατάλληλα
δ) πρέπει να διορθώνονται ετεροχρονισµένα από τον εκπαιδευτικό

13. Με ποια πρακτικά κριτήρια µπορεί ο εκπαιδευτικός να αξιολογήσει τη σοβαρότητα ενός
συµπτώµατος προβληµατικής συµπεριφοράς;
α) ένταση του συµπτώµατος
β) συχνότητα και διάρκεια του συµπτώµατος
γ) συνύπαρξη και άλλων δευτερογενών συµπτωµάτων
δ) όλα τα παραπάνω

Οι επόµενες τρεις (3) ερωτήσεις αναφέρονται στο ακόλουθο κείµενο:

Ο Γιώργος είναι 16 χρονών.  Είναι µαθητής της Β΄ τάξης Ενιαίου
Λυκείου.  Οι γονείς του είναι χωρισµένοι και ο Γιώργος ζει µε τη µητέρα του και
τον αδελφό του, ηλικίας 20 χρονών.  Και οι δύο του γονείς είναι γιατροί µε
φορτωµένο ωράριο.  Βλέπει τον πατέρα του περίπου µια φορά το µήνα για
λίγες ώρες, αλλά και τη µητέρα του τη βλέπει µόνο για λίγο το βράδυ, και
µάλιστα όχι κάθε µέρα, και ποτέ δεν υπάρχει χρόνος για συζήτηση.  Η µητέρα
του πιστεύει ότι τα παιδιά πρέπει να µάθουν να είναι ανεξάρτητα και έτσι τα
αφήνει να φροντίζουν µόνα τους για το τι θα φάνε, να καθαρίσουν το δωµάτιό
τους, να πλύνουν τα ρούχα τους, να αποφασίσουν πώς θα περάσουν το χρόνο
τους κτλ.  Και οι δύο γονείς, πάντως, τους δίνουν γενναίο χαρτζιλίκι.

Στο σχολείο ο Γιώργος καταφέρνει να περνάει τις τάξεις χωρίς
προβλήµατα, παρ’ όλο που δε διαβάζει καθόλου.  Τον ενδιαφέρουν
περισσότερο οι φίλοι του, µε τους οποίους περνάει τα βράδια του.  Πολλές
φορές έχουν µπλεχτεί σε καβγάδες µε άλλες παρέες και φαίνεται να το
απολαµβάνουν.  Όµως, µετά από έναν ξυλοδαρµό κάποιου παιδιού, έγινε
µήνυση και τώρα ο Γιώργος κατηγορείται για βίαιη επίθεση και σύσταση
συµµορίας.  Με αφορµή αυτό το γεγονός, έγινε συνάντηση γονέων στο σχολείο.
Εµφανίστηκε µόνο ο πατέρας του Γιώργου, ο οποίος είπε ότι αυτές οι
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συµπεριφορές είναι φυσιολογικές για εφήβους και ότι κάθε αγόρι πρέπει να
περνάει από αυτό  το στάδιο αν θέλει να γίνει «άντρας».

14. Η εικόνα του Γιώργου ως µαθητή δείχνει ότι ο Γιώργος:
α) έχει µαθησιακές δυσκολίες
β) δεν αξιοποιεί τις δυνατότητές του
γ) είναι χαρισµατικός
δ) είναι τεµπέλης

15. Ποια είναι η πιθανότερη πρόγνωση που θα µπορούσε να γίνει για το µέλλον του Γιώργου;
α) Θα ξεπεράσει τα προβλήµατα της εφηβείας µόνος του µε τον καιρό
β) Θα περάσει στο Πανεπιστήµιο και όλα θα ξεχαστούν
γ) Θα επαναλάβει την παραβατική συµπεριφορά και θα έχει προβλήµατα µε το νόµο, αν δεν

υπάρξει συστηµατική ψυχοπαιδαγωγική παρέµβαση
δ) Θα φοβηθεί από τη µήνυση και θα αλλάξει τελείως συµπεριφορά

16. Τι θα µπορούσε να είχε κάνει το σχολείο για να µη φτάσει ο Γιώργος να έχει προβλήµατα
µε το νόµο;
α) Να τον τιµωρούσε για τη συµπεριφορά του κάθε φορά που έπεφτε σε παράπτωµα, εφόσον

δεν τον τιµωρούσαν οι γονείς του
β) Να βρίσκεται σε συνεχή και επίµονη επικοινωνία και µε τους δύο γονείς για να τους πείσει ότι

ο Γιώργος χρειάζεται το ενδιαφέρον τους
γ) Να είχε δείξει µεγαλύτερη αυστηρότητα στη βαθµολογία για να αναγκαστεί ο Γιώργος να

διαβάζει περισσότερο
δ) Να είχε δείξει µεγαλύτερη επιείκεια στη βαθµολογία για να νιώσει επιτυχηµένος ο Γιώργος και

να διαβάζει περισσότερο

17. Κατά τη διεξαγωγή της Αποτελεσµατικής ∆ιδασκαλίας ο εκπαιδευτικός οφείλει:
α) να αποτελεί πρότυπο µίµησης, να ελέγχει, να καθοδηγεί συστηµατικά, να ανατροφοδοτεί
β) να προβληµατίζει, να καθοδηγεί τις διερευνητικές δραστηριότητες των µαθητών
γ) να υποστηρίζει και να διευκολύνει µε έµµεσους τρόπους τις συλλογικές διαδικασίες µάθησης
δ) να συµπαρίσταται στους µαθητές και να τους καθοδηγεί κατά την επεξεργασία των

δεδοµένων της διδασκαλίας

18. Η γνωστική προετοιµασία των µαθητών κατά την εισαγωγή µιας διδασκαλίας γίνεται µε:
α) την παρουσίαση από τον εκπαιδευτικό των εργασιών που θα γίνουν προκειµένου να

υλοποιηθούν οι διδακτικοί στόχοι
β) την υπενθύµιση από τον εκπαιδευτικό στους µαθητές των µεθόδων που θα χρησιµοποιήσει
γ) τη βοήθεια στους µαθητές να συσχετίσουν δοµές και στοιχεία της παλιάς γνώσης µε

αντίστοιχα της νέας γνώσης
δ) την παρουσίαση από τον εκπαιδευτικό των κύριων σηµείων του νέου µαθήµατος

19. Με δεδοµένο ότι οι γνώσεις σήµερα έχουν ηµεροµηνία λήξης, κρίνεται παιδαγωγικά
σκόπιµο το σχολείο να:
α) προσφέρει στο µαθητή όσο το δυνατόν πιο σύγχρονες γνώσεις
β) αναπτύσσει στους µαθητές τις γνωστικές και µεταγνωστικές δεξιότητές τους
γ) αξιοποιεί τα πλέον σύγχρονα µέσα εκπαιδευτικής τεχνολογίας για απόκτηση γνώσεων από το

µαθητή
δ) να προβάλλει ως πρότυπα µίµησης σπουδαίους επιστήµονες στην ιστορία

20. Η εφαρµογή της διδακτικής αρχής της αυτενέργειας, κατά τη γνώµη σας, σηµαίνει:
α) έµµεση παρέµβαση του εκπαιδευτικού προκειµένου ο µαθητής να αυτενεργήσει
β) παροχή στο µαθητή εκ µέρους του εκπαιδευτικού δυνατοτήτων για εναλλακτικές επιλογές
γ) γνώση και εφαρµογή εκ µέρους του µαθητή τεχνικών εξοικονόµησης πνευµατικής ενέργειας
δ) αυθόρµητη κι ενεργητική εµπλοκή του µαθητή στις µαθησιακές δραστηριότητες

21. Ως εκπαιδευτικοί στο σύγχρονο σχολείο οφείλετε να προσφέρετε:
α) την ίδια ακριβώς βοήθεια σε όλους ανεξαιρέτως τους µαθητές
β) περισσότερη βοήθεια στους «αδύνατους» και περαιτέρω κίνητρα προόδου στους «καλούς»

µαθητές
γ) λιγότερη βοήθεια στους «καλούς» µαθητές
δ) περισσότερη βοήθεια στους «αδύνατους» µαθητές
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22. Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός προκειµένου να αυξήσει τη µαθητική συµµετοχή στο µάθηµα:
α) θέτει χαµηλού επιπέδου ερωτήσεις
β) αιφνιδιάζει µε ερωτήσεις τους µαθητές
γ) προσφέρει ποικίλες ευκαιρίες συµµετοχής
δ) αναθέτει εύκολες εργασίες

23. Η µέθοδος  Project (Σχέδιο εργασίας):
α) έχει όρια και διαδικασίες αυστηρά καθορισµένα
β) προγραµµατίζεται και υλοποιείται από τους µαθητές
γ) εξελίσσεται ανάλογα µε την εκάστοτε κατάσταση και τα ενδιαφέροντα των συµµετεχόντων
δ) λειτουργεί στη βάση σχετικής πρότασης που κάνει ο εκπαιδευτικός

24. Οι έννοιες και οι γενικεύσεις συµπεριλαµβάνονται, µε βάση τη σύγχρονη διδακτική, στη
διδασκαλία κυρίως διότι:
α) προσφέρονται ιδιαίτερα για ασκήσεις εµπέδωσης
β) οργανώνουν τη γνώση και διευκολύνουν την κατανόηση και τη µεταφορά της γνώσης
γ) συντοµεύουν την ύλη και εξοικονοµούν πολύτιµο διδακτικό χρόνο
δ) προετοιµάζουν τους µαθητές για τις εξετάσεις που ακολουθούν

25. Η κυρίαρχη άποψη της σύγχρονης διδακτικής αναφορικά µε τις µορφές διδασκαλίας είναι
ότι:
α) οι δασκαλοκεντρικές µορφές ανήκουν οριστικά στο παρελθόν
β) µόνο κάποια στοιχεία δασκαλοκεντρικά µπορούµε να χρησιµοποιούµε, ενταγµένα πάντοτε σε

µαθητοκεντρικά πλαίσια
γ) εναλλακτικά µε άλλες µορφές µπορούµε να χρησιµοποιούµε και τις δασκαλοκεντρικές µορφές
δ) η διδασκαλία κατά οµάδες αποτελεί «µονόδροµο» για το σύγχρονο σχολείο

26. Θετικό θεωρείται το ψυχολογικό κλίµα της τάξης που συνδυάζει:
α) χαµηλό βαθµό δυσκολίας µαθηµάτων και υψηλού επιπέδου υλικοτεχνική υποδοµή
β) υψηλού βαθµού συνεκτικότητα και µέτριο βαθµό δυσκολίας
γ) υψηλό βαθµό ανταγωνιστικότητας και ταχείς ρυθµούς εργασίας, στοιχεία που χαρακτηρίζουν

την κοινωνία µας
δ) χαµηλό βαθµό διενεκτικότητας και υψηλό βαθµό δραστηριοποίησης

27. Οι σχέσεις καθηγητών-µαθητών είναι σηµαντικές κυρίως διότι:
α) επηρεάζουν την αυτο-αντίληψη των εφήβων
β) υπενθυµίζουν και στις δύο πλευρές τους ρόλους τους
γ) µέσω αυτών παρέχονται στους εµπλεκόµενους οδηγίες και πληροφορίες
δ) µέσω αυτών εξασφαλίζεται η αποδοχή των κανόνων του σχολείου από τους µαθητές

28. Πώς κατά κανόνα τοποθετούνται οι εποικοδοµιστές (κονστρουκτιβιστές) απέναντι στις
ατοµικές-σιωπηρές εργασίες που γίνονται στην τάξη;
α) Τις στηρίζουν, διότι κάθε µαθητής  ακολουθεί τους δικούς του ρυθµούς
β) Τις αποφεύγουν, διότι οδηγούν εύκολα σε πλήξη τους µαθητές
γ) Τις στηρίζουν, διότι διασφαλίζουν ήρεµο πλαίσιο εργασίας
δ) Τις αποφεύγουν, διότι στερούν από τους µαθητές τη δυνατότητα διαλεκτικής αντιπαράθεσης

29. Η διερευνητική προσέγγιση που προτείνει ο J. Dewey:
α) είναι σχεδόν ταυτόσηµη µε τη µαιευτική του Σωκράτη
β) είναι σχεδόν ταυτόσηµη µε τους «προκαταβολικούς οργανωτές» του Ausubel
γ) κινείται στην ίδια λογική µε τον επιστηµονικό τρόπο εργασίας
δ) κινείται στο πλαίσιο του αριστοτελικού σχήµατος «θέση-αντίθεση-σύνθεση»

30. Η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία σύµφωνα µε την έρευνα:
α) συµβάλλει στην κοινωνικοποίηση των µαθητών αλλά σε βάρος της σχολικής γνώσης
β) στηρίζει και ωφελεί τους «αδύνατους» αλλά µάλλον αδικεί τους «καλούς» µαθητές
γ) βοηθά και τους «καλούς» µαθητές, διότι τους παρέχει τη δυνατότητα να αναλάβουν

διδακτικούς ρόλους
δ) προσφέρεται µόνο για µαθητές µεγάλων ηλικιών που ξέρουν πώς να συνεργασθούν
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31. Η διαθεµατική προσέγγιση της σχολικής γνώσης:
α) προσεγγίζει τη σχολική γνώση ως ολότητα και γι’ αυτό καταλύει τη στεγανότητα µεταξύ των

διακριτών µαθηµάτων του αναλυτικού προγράµµατος
β) υλοποιείται µέσα από τις συγκρίσεις των απόψεων που διατυπώνουν οι διαφορετικοί κλάδοι

για το ίδιο θέµα
γ) συνενώνει οργανικά δύο κλάδους σε ένα (π.χ. Βιοχηµεία)
δ) δεν βασίζεται στην επιστηµονική γνώση των επιµέρους επιστηµονικών κλάδων

32. Το περιεχόµενο της αξιολόγησης οφείλει να βρίσκεται σε άµεση αντιστοίχιση πρωτίστως
µε:
α) τα διδακτικά µέσα της διδασκαλίας
β) τους διδακτικούς στόχους της διδασκαλίας
γ) το χρονικό προγραµµατισµό της διδασκαλίας
δ) τις ασκήσεις εφαρµογής της διδασκαλίας


