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ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005

ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕ 13 ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

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

Κυριακή  10-4-2005

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 παρουσιάσετε το γενικό στόχο και τους ειδικούς στόχους του µαθήµατός

σας µε αντικείµενο το θεσµό του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και τις αρµοδιότητες

που του απονέµει το Σύνταγµα.  Να αναφέρετε τις µεθόδους διδασκαλίας, τις τεχνικές

και τα µέσα  που θα επιλέξετε, καθώς και τις µαθησιακές δραστηριότητες στις οποίες

θα εµπλέξετε τους µαθητές, προκειµένου να εµπεδώσουν τις νέες γνώσεις. Επίσης

να αναφέρετε τον τρόπο µε τον οποίο θα αξιολογήσετε τις νέες γνώσεις που

απέκτησαν οι µαθητές.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο:

Προκειµένου να κατανοήσουν οι µαθητές σας πώς λειτουργεί ένα δικαστήριο,

αποφασίσατε να οργανώσετε µια επίσκεψη στο Πρωτοδικείο της περιοχής σας.

Να προσδιορίσετε τις βασικές κινήσεις σχεδιασµού της επίσκεψης, την

οργάνωσή της, τον τρόπο µε τον οποίο θα παρουσιάσετε τη λειτουργία του

Πρωτοδικείου πριν και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, καθώς και τον τρόπο

αξιολόγησης των γνώσεων που θα αποκτήσουν οι µαθητές σας.
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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. Όταν οι µαθητές εκδηλώνουν παραβατική συµπεριφορά στο σχολείο, ο εκπαιδευτικός πρέπει:
α) να επιβάλλει ποινές και τιµωρίες
β) να αδιαφορεί  για τη συµπεριφορά αυτή
γ) να συζητά µε φιλικό τρόπο για το πρόβληµα και να αναζητούν µαζί λύσεις
δ) να ενηµερώνει τους γονείς και τις διωκτικές αρχές

2. Ποιο από τα παρακάτω δε συµβιβάζεται µε το αυταρχικό ύφος (στιλ) διδασκαλίας του
εκπαιδευτικού;
α) Κατευθύνει και χειραγωγεί τη συµπεριφορά των µαθητών
β) Έχει προσωρινή θετική επίδραση στις επιδόσεις των µαθητών
γ) ∆ηµιουργεί τις προϋποθέσεις για να αναπτύξουν οι µαθητές πρωτοβουλία και αυτονοµία
δ) Προκαλεί επιθετική συµπεριφορά των µαθητών

3. Στις παραβατικές δραστηριότητες κατά την εφηβική ηλικία, σύµφωνα µε τα δεδοµένα σύγχρονων
ερευνών, συµµετέχουν περισσότερο:

α) τα αγόρια 
β) τα κορίτσια
γ) οι έφηβοι µε αισθητηριακές αναπηρίες
δ) εξίσου και τα δύο φύλα

4. Η διάσπαση προσοχής µε ή χωρίς υπερκινητικότητα είναι: 
α) φυσιολογική και αναµενόµενη συµπεριφορά κατά την εφηβεία 
β) σοβαρή διαταραχή που απαιτεί ειδική αντιµετώπιση
γ) πρόδροµος για σοβαρές διαταραχές στην ενήλικη ζωή
δ) ένδειξη αντικοινωνικής συµπεριφοράς, κυρίως απειθαρχίας

5. Σε περίπτωση διαταρακτικής συµπεριφοράς ενός µαθητή (ο «ταραξίας» της τάξης), ποια από τις
παρακάτω στάσεις του εκπαιδευτικού θα µπορούσε να βοηθήσει;

α) Να κρατήσει το µαθητή µακριά από το επίκεντρο της προσοχής
β) Να επιβάλει στο µαθητή να θέσει πολύ υψηλούς στόχους και να αφοσιωθεί σε αυτούς
γ) Να κρατά αυστηρά όρια όσον αφορά τη συµπεριφορά που µπορεί να ανεχθεί και να τιµωρεί µε

συνέπεια την παραβίασή τους
δ) Να αγνοεί τελείως τη συµπεριφορά

6. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να βοηθήσει τον έφηβο να φτάσει στο επίπεδο της αυτόνοµης ηθικής
ανάπτυξης µε τις παρακάτω εκπαιδευτικο-διδακτικές ενέργειες:

α) παρουσιάζει και αναλύει το σύστηµα αξιών της κοινωνίας µας 
β) επισηµαίνει στους µαθητές ποιες από τις πράξεις τους είναι ηθικές και ποιες ανήθικες
γ) ζει και προβάλλει ο ίδιος το δικό του σύστηµα αξιών
δ) επισηµαίνει τις συνέπειες µιας ηθικής ή ανήθικης συµπεριφοράς 

7. Για τους έφηβους οι αµοιβές που παρέχει ο εκπαιδευτικός πρέπει να περιλαµβάνουν:

α) αρκετές υλικές αµοιβές (βραβεία, χρηµατικά ποσά, δώρα)
β) «απλόχερη» βαθµολογία
γ) ποικίλες κοινωνικές αµοιβές (αναγνώριση, λεκτικοί έπαινοι κτλ.)
δ) αρκετές υποσχέσεις για µελλοντικές αµοιβές
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8. Κάποιοι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η χρήση της έµµεσης τιµωρίας µπορεί να µειώσει µια
ανεπιθύµητη συµπεριφορά.  Σε ποια από τις παρακάτω ενέργειες θα προέβαιναν;

α) Θα αξιολογούσαν τους µαθητές µε κακή βαθµολογία
β) Θα ανέθεταν στους µαθητές επιπλέον εργασίες
γ) Θα τους στερούσαν κεκτηµένα προνόµια
δ) Θα τους επέπλητταν ενώπιον των συµµαθητών τους

9. Σύµφωνα µε την ολιστική/οικοσυστηµική προσέγγιση, η προβληµατική συµπεριφορά ενός
µαθητή µπορεί να αντιµετωπιστεί αν θεωρηθεί:
α) µέρος του κοινωνικού περίγυρου στον οποίο εµφανίζεται
β) συµπεριφορά που έχει αποκτηθεί µε µίµηση προτύπου
γ) συµπεριφορά που έχει αποκτηθεί µέσω ανεπιτυχών συνειρµικών συνεξαρτήσεων
δ) συµπεριφορά γενετικά προκαθορισµένη

10. Σύµφωνα µε τη γνωστική τους ανάπτυξη τα παιδιά στην εφηβική ηλικία:
α) αναπτύσσουν την ικανότητα να οµαδοποιούν και να ταξινοµούν δεδοµένα µε βάση κάποια

κριτήρια
β) αρχίζουν να µπορούν να γενικεύουν τις προηγούµενες εµπειρίες τους
γ) αρχίζουν να µπορούν να χρησιµοποιούν τη συµβολική σκέψη
δ) αναπτύσσουν τη συνδυαστική λογική

11. Σε ποιες παιδαγωγικο-διδακτικές ενέργειες πρέπει να προβαίνει ο εκπαιδευτικός, προκειµένου
να κινητοποιεί όλους τους µαθητές της τάξης;
α) Υπόσχεται πως, αν προσέχουν στο µάθηµα, θα τους συνοδεύσει στην εκδροµή της τάξης
β) Αναζητεί τρόπους ώστε να συνδέσει το µάθηµα µε τα ενδιαφέροντα των παιδιών
γ) Τιµωρεί συστηµατικά όσους δεν προσέχουν στο µάθηµα
δ) Αδιαφορεί για όσους δε συµµετέχουν στο µάθηµα

12. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις για τη δυσλεξία είναι επιστηµονικά ορθή;

α) Αποτελεί µια ειδική µαθησιακή δυσκολία
β) Αφορά µόνον προβλήµατα στον προφορικό λόγο
γ) Συνδέεται µε χαµηλή νοηµοσύνη
δ) Είναι αποτέλεσµα δυσµενών περιβαλλοντικών καταστάσεων

13. Ποιος από τους παρακάτω τρόπους δεν αποτελεί εκδήλωση επιθετικότητας των εφήβων;
α) Οι αυτοκαταστροφικές τάσεις
β) Η φθορά της ξένης ιδιοκτησίας
γ) Οι λεκτικοί χαρακτηρισµοί
δ) Το χαµηλό αυτοσυναίσθηµα

14. Έχει γίνει γενικά αποδεκτό το γεγονός ότι η δηµιουργία εσωτερικών κινήτρων κάνει τη µάθηση
περισσότερο αποτελεσµατική.  Αυτό µέσα από ποιες διαδικασίες µπορεί να το πετύχει ο
εκπαιδευτικός;

α) Όταν δίνει έµφαση στην αξιολόγηση και τη βαθµολογία των επιδόσεων των µαθητών
β) Όταν είναι επιεικής στη βαθµολογία και ανεκτικός µε τις αποτυχίες τους
γ) Όταν προϊδεάζει τους µαθητές για µελλοντικές αµοιβές
δ) Όταν θέτει προκλητικούς, αλλά και πραγµατοποιήσιµους, µαθησιακούς στόχους 

Οι επόµενες δύο (2) ερωτήσεις αναφέρονται στο ακόλουθο κείµενο:

Η Μαρία είναι µαθήτρια της Β΄ Γυµνασίου.  Είναι εύσωµη και αποτελεί
αντικείµενο πειραγµάτων από τους συµµαθητές της.  Συχνά θυµώνει εύκολα και
ξεσπά πολύ έντονα µε λεκτική κυρίως επιθετικότητα.  Είναι πολύ καλή στα
φιλολογικά µαθήµατα και όταν θέλει κάνει πολύ ωραία γράµµατα.  Συχνά
κουράζεται γρήγορα στην προσπάθειά της, αργεί να ολοκληρώσει τις εργασίες
της και µερικές φορές τα παρατάει.  Είναι µοναχοπαίδι και οι γονείς της έχουν
πάρει διαζύγιο.  Μένει µε τη µαµά της, που εργάζεται πάρα πολλές ώρες.  Τη
φροντίζει η γιαγιά της και µια κοπέλα που έχει αναλάβει την προετοιµασία της
για το σχολείο.  Και στις τρεις όµως λέει ψέµατα, µε αποτέλεσµα να έρχεται
απροετοίµαστη στο σχολείο.  Ο πατέρας της την παίρνει σε αραιά διαστήµατα
στο σπίτι του, γιατί λείπει συχνά.  Όταν είναι µε τον πατέρα της, αλλάζει ριζικά η
συµπεριφορά της προς το καλύτερο.
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15. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πρωτογενές πρόβληµα της Μαρίας;

α) Η παχυσαρκία της
β) Η διαταραγµένη σχέση µε τους γονείς της
γ) Η αδυναµία της να εργαστεί για πολλή ώρα
δ) Το οξύθυµο στοιχείο του χαρακτήρα της και οι επιθετικές αντιδράσεις της

16. Ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος για να αντιµετωπίσετε ως εκπαιδευτικοί την κατάσταση της
Μαρίας;

α) Αυστηρή βαθµολογία
β) Άµεση τιµωρία των επιθετικών αντιδράσεών της
γ) Μεγαλύτερη επιείκεια στη βαθµολογία
δ) Επιδίωξη και στήριξη συνεχών θετικών µορφών επικοινωνίας και µε τους δύο γονείς

17. Η βασική λειτουργία της αξιολόγησης στη διδασκαλία είναι:
α) ψυχολογική
β) κοινωνική
γ) παιδαγωγική
δ) φιλοσοφική

18. Κατά την εφαρµογή της τεχνικής των ερωταποκρίσεων στη διδασκαλία ο εκπαιδευτικός είναι
επιστηµονικά δόκιµο να αποφεύγει πρωτίστως:

α) τις πολύπλοκες και χαµηλής εστίασης ερωτήσεις
β) τις συγκεκριµένες και εξειδικευµένες ερωτήσεις
γ) τις ανοιχτές ερωτήσεις
δ) τις ερωτήσεις αξιολόγησης

19. Ένας σύγχρονος εκπαιδευτικός θα επέλεγε να χρησιµοποιήσει την άµεση διδασκαλία, εάν είχε
να διδάξει ένα:
α) κοινωνικό θέµα
β) µάθηµα πληροφοριακής φύσεως
γ) γνωστικό αντικείµενο που προάγει τη δηµιουργικότητα
δ) µάθηµα που προάγει νοητικές δεξιότητες

20. Νεοφερµένος στο «ζωηρό» τµήµα δέχεται τη φιλική συµβουλή του παλαιότερου συναδέλφου:
«πάρ’ τους τον αέρα από την αρχή και θα ’σαι ήσυχος …»  Στη θέση του θα:

α) ακολουθούσατε τη συµβουλή του συναδέλφου
β) αναζητούσατε τη βαθύτερη αιτία της «προβληµατικής» συµπεριφοράς των µαθητών
γ) δείχνατε ανοχή για να διάκεινται φιλικά απέναντί σας
δ) αφήνατε κάποιο περιθώριο για συµβιβασµό µαζί τους

21. Σύµφωνα µε τη σύγχρονη ∆ιδακτική ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει το µαθητή κυρίως όταν:

α) τον εµπιστεύεται εκ των προτέρων και δεν τον ελέγχει
β) δεν αντιδρά στην έλλειψη συνέπειας εκ µέρους του
γ) δε θεωρεί απαραίτητο να διορθώνει τα λάθη του
δ) του δηλώνει ότι έχει µεγάλες προσδοκίες από αυτόν

22. Η γνώση που µας προσφέρει η σύγχρονη διδασκαλία, για να είναι όχι µόνο ποσοτική αλλά και
ποιοτική, απαιτείται να:

α) µας δίνει ταυτόχρονα τη δυνατότητα κρίσης, αξιολόγησης και αµφισβήτησής της
β) προσφέρεται για εφαρµογή της σε διάφορους τοµείς του ανθρώπινου πολιτισµού
γ) είναι λειτουργική και αποτελεσµατική στον τοµέα εξειδίκευσής µας
δ) καλύπτει συγκεκριµένο φάσµα των πνευµατικών µας ενδιαφερόντων

23. Η αρχή της αυτενέργειας στη διδακτική πράξη σηµαίνει κυρίως: 
α) παροχή στο µαθητή εκ µέρους του εκπαιδευτικού δυνατοτήτων για εναλλακτικές επιλογές
β) έµµεση παρέµβαση του εκπαιδευτικού, προκειµένου ο µαθητής να αυτενεργήσει
γ) αυθόρµητη και ενεργητική εµπλοκή του µαθητή στις µαθησιακές διαδικασίες
δ) γνώση και εφαρµογή εκ µέρους του µαθητή τεχνικών εξοικονόµησης πνευµατικής ενέργειας
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24. Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός κρίνει αναπόφευκτη τη χρήση ποινών, αυτές ενδείκνυται
να:
α) είναι άµεσες και αυστηρές
β) είναι σύµφωνες µε τις καθιερωµένες στο σχολείο πρακτικές
γ) αποκαθιστούν το κύρος του καθηγητή και του σχολείου
δ) αποτελούν λογική συνέπεια της ανεπιθύµητης συµπεριφοράς

25. Η κοινοποίηση των διδακτικών στόχων στους µαθητές κατά τη διδασκαλία έχει απασχολήσει τη
διδακτική έρευνα, η οποία τείνει να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι:
α) αποτελεί περιττή σπατάλη χρόνου
β) βοηθάει τους µαθητές να οργανώσουν τις πληροφορίες και έτσι να κατανοήσουν το µάθηµα
γ) δεν είναι αναγκαία για τους εφήβους 
δ) αµβλύνει το ενδιαφέρον των µαθητών και γι’ αυτό καλό είναι να αποφεύγεται 

26. Οι δασκαλοκεντρικές µορφές διδασκαλίας, σύµφωνα µε τη σύγχρονη ∆ιδακτική:

α) πρέπει να αποφεύγονται ως αναποτελεσµατικές µορφές διδασκαλίας
β) είναι αξιοποιήσιµες, διότι µέσα από αυτές µπορεί ο εκπαιδευτικός να λειτουργήσει

«διαµεσολαβητικά» για την προσέγγιση της γνώσης 
γ) προσφέρονται µόνο για τις µικρές ηλικίες
δ) προσφέρονται µόνο για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση

27. Η εφαρµογή των αρχών της ανθρωπιστικής αγωγής στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση σηµαίνει
πρωτίστως ότι:
α) τονίζονται ιδιαίτερα τα ανθρωπιστικά µαθήµατα έναντι των θετικών και τεχνολογικών
β) τονίζεται ιδιαίτερα η ανάπτυξη της αυτο-αντίληψης και της αυτο-εκτίµησης του εφήβου
γ) αξιοποιούνται συστηµατικά οι αρχές του συµπεριφορισµού για την ανάπτυξη του ανθρώπου
δ) αξιοποιούνται συστηµατικά οι γνωστικές αρχές του µοντέλου της επεξεργασίας των πληροφοριών

28. Αναφορικά µε το είδος (στιλ) συµπεριφοράς του εκπαιδευτικού η κυρίαρχη άποψη στη σύγχρονη
βιβλιογραφία είναι ότι:

α) το ελευθεριάζον ή ανεκτικό στιλ  (laissez-faire) ευνοεί τη µάθηση και ενθαρρύνει όλους τους
µαθητές

β) το ελευθεριάζον στιλ δηµιουργεί ανασφάλεια στους περισσότερους µαθητές
γ) το αυταρχικό στιλ είναι αναγκαίο στοιχείο για την επιτυχία της διδασκαλίας
δ) το δηµοκρατικό στιλ βοηθάει τις γνωστικές διαδικασίες αλλά όχι τη συναισθηµατική ανάπτυξη των

µαθητών

29. Η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία σύµφωνα µε την έρευνα:

α) προσφέρεται µόνο για µαθητές µικρής ηλικίας, που τους αρέσει η βιωµατική µάθηση
β) προωθεί κυρίως τους δηµοκρατικούς αλλά όχι τους γνωστικούς σκοπούς της εκπαίδευσης
γ) είναι απρόσφορη για την ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα
δ) βοηθά και τους «καλούς» µαθητές, διότι τους παρέχει τη δυνατότητα να αναλάβουν διδακτικούς

ρόλους

30. Το σχολείο µε τα διαθεµατικά σχέδια εργασίας (projects):

α) προσφέρει πλαίσιο ενεργητικής µάθησης µέσα από θέµατα υψηλού µαθητικού ενδιαφέροντος
β) καλύπτει µε γοργότερους ρυθµούς τη διδακτέα ύλη
γ) παρέχει στον καθηγητή που τα εφαρµόζει την ευκαιρία να αποδείξει την «υπεροχή» των µεθόδων

της επιστήµης του
δ) προετοιµάζει άριστα τους µαθητές για τις τελικές εξετάσεις πάνω στη διδακτέα ύλη

31. Η κατανόηση, που είναι ζητούµενο σε κάθε διδασκαλία, εξασφαλίζεται  κυρίως µε:
α) την αναλυτική παράθεση των πληροφοριακών δεδοµένων
β) τη συστηµατική επανάληψη και εξάσκηση
γ) την ανάδειξη της χρησιµότητας της γνώσης
δ) την ανάδειξη των σχέσεων που διέπουν τα δεδοµένα της διδασκαλίας 

32. Ενδείκνυται από διδακτικής πλευράς οι εκπαιδευτικοί να χρησιµοποιούν σχήµατα και γραφικές
αναπαραστάσεις στον πίνακα κυρίως διότι:
α) ελκύουν την προσοχή των µαθητών
β) αναδεικνύουν τις σχέσεις που διέπουν τα πληροφοριακά δεδοµένα της διδασκαλίας
γ) ευχαριστούν το «µάτι»
δ) «σπάζουν» τη µονοτονία του µονολόγου
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