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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:

Vous avez à planifier votre enseignement sur la base du document ci-dessous :

SSaannss  ppoorrttaabbllee,,  cc’’eesstt  llaa  hhoonnttee  !!

Salut François ! Dans mon collège, c’est la mode des portables. Mes
copains ne parlent que de ça et se moquent de moi parce que je n’en ai
pas. Mais mes parents ne veulent pas m’en acheter. Que dois-je faire ?

Maxime, 11 ans

Les téléphones cellulaires se sont installés dans nos sacs et aux creux de nos oreilles
depuis un certain temps déjà, Maxime. Aujourd’hui, plus d’un tiers des 10-15 ans déclare
avoir un portable. Mais attention, si les « grands » ados de 13-15 ans sont 54% à en
posséder un, les 10-12 ans ne sont encore que 19% à frimer à coups de SMS et de
sonneries « spéc ».  Soit moins de 2 individus sur 10. Ton impression d’être le « dernier
des Mohicans » tient peut-être au fait que l’on remarque plus facilement ceux qui ont un
portable que ceux qui n’en ont pas. La vraie question n’est pas d’être à la mode ou non,
mais de savoir si tu en as vraiment besoin. Je ne vais pas te jouer le couplet de l’adulte
ronchonnant : « Et alors, comment crois-tu que je faisais lorsque j’avais ton âge ? Y avait
pas de portable et on a survécu ! » Prends tout de même le temps de faire la liste des
situations où cet accessoire est indispensable. Compare avec ton mode de vie. Peut-être
trouveras-tu de vrais arguments à opposer au refus de tes parents. Mais avant de les
relancer, discutes-en avec tes copains, surtout ceux qui n’ont pas de portable et qui le
vivent bien. Rappelle-toi aussi que ça coûte cher. Surtout si tu abuses de services
surtaxés (téléchargement de sonneries, d’icônes, consultation d’infos, tchats par SMS,
etc.). Enfin, une fois équipé, tu seras toujours joignable, même quand tu voudras avoir la
paix. Le portable, c’est la liberté surveillée !

François 

Okapi, n° 769, 1er nov. 2004, p. 36, Bayard jeunesse, rubrique On se dit tout entre garçons
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Pour ce faire, vous devez
 préciser le public de vos apprenants,
 définir des objectifs (généraux et spécifiques),
 désigner deux compétences au développement desquelles ce

document se prête.

Prenez soin de justifier vos réponses en vous référant au document de départ.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο:

Proposez un plan d’exploitation du document ci-dessus, en précisant  les
paramètres de votre enseignement, à savoir :
- le modèle ou la grille qui vous servira d’appui ;
- les étapes de travail ;
- la /les méthode(s) de travail ;
- les modes et les techniques de travail ;
- les moyens et les supports utilisés.
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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. Η διδασκαλία της ξένης γλώσσας στο σχολείο ευνοείται, αν η ακολουθούµενη πορεία είναι
α) γραµµική.
β) κυκλική.
γ) σπειροειδής.
δ) αποσπασµατική.

2. Η σύγχρονη διδακτική προσέγγιση στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας θέτει ως κύριο στόχο
α) την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων.
β) τον απόλυτο έλεγχο του γλωσσικού συστήµατος.
γ) τη διαµόρφωση οµιλητών µε προφορά αυτόχθονα οµιλητή.
δ) την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

3. Κατά τη διάταξη των µαθητών στην τάξη, σύµφωνα µε τη επικρατούσα διδακτική προσέγγιση, ο
εκπαιδευτικός θα πρέπει να φροντίζει
α) να τοποθετεί στις πρώτες σειρές τους ικανούς µαθητές και στις πίσω τους αδύνατους.
β) να τοποθετεί κοντά του τους αδύνατους µαθητές.
γ) να αναµιγνύει ικανούς και αδύνατους µαθητές οργανώνοντάς τους σε οµάδες.
δ) να αποµονώνει τους ζωηρούς και άτακτους µαθητές.

4. Η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται σε συνάρτηση µε
α) τα διδακτικά µέσα που χρησιµοποιήθηκαν.
β) τους στόχους της διδασκαλίας.
γ) το χρονικό προγραµµατισµό της διδασκαλίας.
δ) τις ασκήσεις που εφαρµόστηκαν.

5. Σε ποιον από τους παρακάτω τοµείς δεν αναφέρεται η συναισθηµατική νοηµοσύνη;
α) Στην αναγνώριση και τον έλεγχο των συναισθηµάτων.
β) Στη χρήση ανταµοιβών.
γ) Στη διαχείριση των συγκρούσεων.
δ) Στην ενσυναίσθηση.

6. Τι είδους στόχοι προέχουν στη διδασκαλία/εκµάθηση των ξένων γλωσσών στο σχολείο;
α) Επικοινωνιακοί και διαµορφωτικοί.
β) Γλωσσολογικοί και παιδαγωγικοί.
γ) Επικοινωνιακοί και γλωσσικοί.
δ) ∆ιαµορφωτικοί και γλωσσολογικοί.

7. Προκειµένου να οριστούν οι στόχοι της διδασκαλίας στο δηµόσιο σχολείο, ο εκπαιδευτικός
λαµβάνει υπόψη, κατά κύριο λόγο
α) το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες  του Συµβουλίου της Ευρώπης.
β) το ισχύον Πρόγραµµα Σπουδών.
γ) το διδακτικό εγχειρίδιο που χρησιµοποιεί η τάξη.
δ) τις οδηγίες του παλαιότερου συναδέλφου του.

8. Σε ποια τάξη της ελληνικής δηµόσιας εκπαίδευσης αρχίζει η εκµάθηση της πρώτης ξένης
γλώσσας;
α) Στην τρίτη τάξη του δηµοτικού σχολείου.
β) Στην τετάρτη τάξη του δηµοτικού σχολείου.
γ) Στην πέµπτη τάξη του δηµοτικού σχολείου.
δ) Στην πρώτη τάξη του γυµνασίου.
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9. Στο µάθηµα της ξένης γλώσσας, ο καθηγητής
α) οφείλει να χρησιµοποιεί αποκλειστικά την ξένη γλώσσα.
β) πρέπει να χρησιµοποιεί τη «µητρική» γλώσσα του µαθητή.
γ) πρέπει να χρησιµοποιεί όλες τις γλώσσες που γνωρίζει.
δ) µπορεί να χρησιµοποιεί και τη «µητρική» γλώσσα του µαθητή.

10. Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις θα µπορούσατε να υποθέσετε ότι ο µαθητής ανήκει στην
κατηγορία αυτών που ονοµάζονται «οπτικοί» τύποι;
α) Μαθαίνει το µάθηµα διαβάζοντάς το «φωναχτά».
β) Μιλάει κάνοντας πολλές χειρονοµίες και µετακινείται συνεχώς.
γ) Κρατάει λεπτοµερείς σηµειώσεις κατά τη διάρκεια του µαθήµατος.
δ) Μαθαίνει µέσα από κατασκευές και χρήση υλικών.

11. Πώς εκδηλώνεται η παιδαγωγικά ορθή συµπεριφορά του εκπαιδευτικού µε βάση τις σύγχρονες
αντιλήψεις;
α) Είναι προσιτός και φιλικός προς τους µαθητές του.
β) Εδραιώνει τη δεσπόζουσα θέση του από την πρώτη κιόλας µέρα.
γ) Τιµωρεί τους µαθητές που δεν συµπεριφέρονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις του.
δ) Ενηµερώνει εµφανώς τις καταστάσεις βαθµολογίας και το απουσιολόγιο.

12. Ποιον από τους παρακάτω τρόπους αντιµετώπισης των λαθών υιοθετείτε, θεωρώντας τον  ως
τον πιο ενδεδειγµένο, σύµφωνα µε τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις;
α) Αναδιατυπώνω τη φράση/την έκφραση του µαθητή χρησιµοποιώντας τον σωστό τύπο.
β) Προσπαθώ να κάνω τον µαθητή να δει το λάθος του και να το διορθώσει.
γ) Υπενθυµίζω στον µαθητή τον κανόνα της γραµµατικής.
δ) Επαναλαµβάνω το λάθος απευθυνόµενος/η στην τάξη,  για να το διορθώσουν οι άλλοι µαθητές.

13. Ποια από τις παρακάτω προσεγγίσεις, που συχνά ακολουθούν οι µαθητές, θεωρείτε ως την πιο
αναποτελεσµατική για την κατανόηση ενός ξενόγλωσσου κειµένου;
α) Προσπαθούν να συλλάβουν το γενικό νόηµα του κειµένου.
β) Προσπαθούν να χρησιµοποιήσουν στρατηγικές κατανόησης γραπτού λόγου.
γ) Επιστρατεύουν τους γραµµατικούς κανόνες που γνωρίζουν.
δ) Προσπαθούν να µεταφράσουν «λέξη προς λέξη» το κείµενο.

14. Σε τι θα µπορούσε να βοηθήσει η κατηγοριοποίηση του λεξιλογίου σε εννοιολογικές ενότητες;
α) Στην κατανόηση των κειµένων.
β) Στην αποµνηµόνευση περισσότερων λέξεων.
γ) Στη διευκόλυνση της επικοινωνίας.
δ) Στην ανάπτυξη της ευφράδειας των µαθητών στην ξένη γλώσσα.

15. Η έλλειψη συνεργασίας µεταξύ των µαθητών µπορεί να οδηγήσει
α) στη µείωση των προκαταλήψεων.
β) στην αύξηση των ευκαιριών µάθησης.
γ) στον περιορισµό της επιθετικότητας.
δ) στη µείωση των κινήτρων µάθησης.

16. Κατά τη γνώµη σας, η χρήση των πολυµέσων στην ξενόγλωσση τάξη,
α) αυξάνει τον χρόνο µελέτης του µαθητή.
β) υπονοµεύει τον ρόλο του εκπαιδευτικού.
γ) αυτονοµεί τον µαθητή στη µάθηση.
δ) καθιστά απαραίτητο το διδακτικό εγχειρίδιο.

17. «Γλωσσική επίγνωση» είναι
α) η ενσυνείδητη γνώση του σηµασιολογικού φορτίου και της επικοινωνιακής αξίας των γλωσσικών

τύπων.
β) η τέλεια γνώση ολων των κανόνων της γραµµατικής.
γ) η ενσυνείδητη γνώση του βαθµού στον οποίο ένα άτοµο µιλάει µια γλώσσα.
δ) η ενσυνείδητη γνώση του επιπέδου στο οποίο βρίσκονται οι µαθητές.
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18. Για ποια από τις παρακάτω ανάγκες της τάξης δεν θα βασιζόσασταν ιδιαίτερα στη χρήση του
∆ιαδικτύου; 
α) Για την ανεύρεση άφθονου γλωσσικού αυθεντικού υλικού
β) Για µια διαδραστική διαδικασία µάθησης.
γ) Για το συνδυασµό γραφικών, ήχου και κίνησης.
δ) Για την αύξηση της παραγωγής του προφορικού λόγου.

19. Η τάξη έχει σήµερα αρκετούς µαθητές που προέρχονται από άλλες χώρες, µε διαφορετική
κουλτούρα. Ποια στάση νοµίζετε ότι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να υιοθετήσει απέναντι στις νέες
αυτές συνθήκες;
α) Να θεωρήσει ότι είναι µια καλή ευκαιρία να γνωρίσουν οι Έλληνες µαθητές τους πολιτισµούς

άλλων λαών.
β) Να εστιάσει το ενδιαφέρον της τάξης του στις πιο διαδεδοµένες και επικρατέστερες κουλτούρες.
γ) Να ζητήσει, µαζί και µε άλλους συναδέλφους του, να δηµιουργηθούν χωριστές τάξεις για τους

ξένους µαθητές.
δ) Να επιβάλει στους ξένους µαθητές να µυηθούν στα της ελληνικής κουλτούρας.

20. ∆ιαβάσατε στο νέο Πρόγραµµα Σπουδών τον όρο διαθεµατικότητα. Τι καταλαβαίνετε µε τον όρο
αυτό;
α) Τα θέµατα του µαθήµατος προσεγγίζονται έτσι ώστε να εµπλέκονται και άλλα µαθήµατα.
β) Οι εξετάσεις οργανώνονται κατά θέµατα.
γ) Τα θέµατα του µαθήµατος παρουσιάζουν διαβαθµισµένη δυσκολία.
δ) Οι καθηγητές του ίδιου µαθήµατος συνεργάζονται έτσι ώστε να µοιράζονται µεταξύ τους τα θέµατα

του βιβλίου.

21. Κατά την παράδοση ένας µαθητής σηκώνει το χέρι και κάνει µια ερώτηση που δείχνει ότι δεν
κατάλαβε κάποιο σηµείο. Ποια αντίδραση του καθηγητή ενδείκνυται; 
α) Χαίρεται που του δίνεται η ευκαιρία να καταλάβει ότι ο µαθητής αυτός είναι αδύνατος.
β) Συµπεραίνει ότι η τάξη δεν είναι συγκεντρωµένη στο µάθηµα.
γ) Θεωρεί ότι είναι µια καλή ευκαιρία για να διευκρινίσει πλήρως το εν λόγω σηµείο ή και για να

ανακεφαλαιώσει.
δ) Θεωρεί ότι ο µαθητής ρωτάει επίτηδες, για να τον φέρει σε δύσκολη θέση.

22. Αποτελεσµατικό είναι το µάθηµα
α) που προετοιµάζει καλά τους µαθητές για τις εξετάσεις.
β) στο οποίο εξετάζεται κάθε φορά σε ποιο µέτρο οι µαθητές µπορούν να επαναλάβουν την ύλη που

παραδόθηκε.
γ) στο οποίο ο καθηγητής συντονίζει τις δραστηριότητες των µαθητών, έτσι ώστε να συµµετέχουν και

να συµβάλλουν όλοι ενεργά στη διεξαγωγή του.
δ) στο οποίο ο καθηγητής παραδίδει µετωπικά τη νέα ύλη, ώστε να ελέγχει την τάξη.

23. Το σχέδιο µαθήµατος
α) είναι ένα κανονιστικό κείµενο που περιορίζει τη δηµιουργικότητα και τη φαντασία του καθηγητή.
β) προδιαγράφει  την πορεία του µαθήµατος και περιορίζει τον κίνδυνο της άγονης χρήσης του

χρόνου.
γ) είναι το µυστικό όπλο του καθηγητή που δεν πρέπει να δουν οι µαθητές, για να µη χάσουν την

εµπιστοσύνη τους στις γνώσεις του καθηγητή τους.
δ) είναι  µια περιττή πολυτέλεια, αφού ούτως ή άλλως η τάξη καθορίζει την πορεία του µαθήµατος.

24. Αποτελεσµατικός καθηγητής είναι αυτός που
α) έχει καλή µνήµη και παραδίδει το µάθηµα όπως ακριβώς αναφέρεται στο διδακτικό εγχειρίδιο.
β) κάνει ερωτήσεις σχετικές µε το επόµενο κεφάλαιο, για να αναγκάσει τα παιδιά να διαβάζουν και για

το επόµενο µάθηµα. 
γ) φέρνει πρόσθετο υλικό και δίνει οδηγίες σχετικές µε το στόχο του µαθήµατος για την αξιοποίησή

του στην τάξη.
δ) δεν δίνει εξηγήσεις, αλλά προτρέπει την ώρα του µαθήµατος τους µαθητές να διαβάσουν το νέο

µάθηµα από το βιβλίο, για να το καταλάβουν.
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25. Οι µεταγνωστικές ικανότητες των µαθητών προάγονται όταν
α) καλούνται οι µαθητές να σκεφθούν πώς µαθαίνουν.
β) δίνεται στους µαθητές η ευκαιρία να γνωρίσουν τις θεωρητικές αρχές της επιστήµης που

υποστηρίζει το εν λόγω µάθηµα.
γ) το εγχειρίδιο προβλέπει την επανάληψη των θεµάτων σε κάποιο µεταγενέστερο στάδιο.
δ) µεταφέρονται στην πράξη οι θεωρητικές γνώσεις που αποκτούν οι µαθητές.

26. Ποια από τις παρακάτω µορφές αξιολόγησης της επίδοσης του µαθητή δεν υφίσταται;
α) Αρχική ή διαγνωστική.
β) Συγκλίνουσα ή επιβεβαιωτική.
γ) Σταδιακή ή διαµορφωτική.
δ) Τελική ή συνολική.

27. Ποια από τις παρακάτω αρχές της αξιολόγησης δεν είναι σωστή; 
α) Η αξιολόγηση είναι µια διαρκής και σκόπιµη λειτουργία που έπεται της διαδικασίας της µάθησης.
β) Η αξιολόγηση διενεργείται µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια.
γ) Η αξιολόγηση αφορά όχι µόνο την επίδοση αλλά και την πρόοδο του συγκεκριµένου µαθητή.
δ) Η αξιολόγηση διενεργείται µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια που πρέπει να γνωστοποιούνται

έγκαιρα στους µαθητές.
28. Η σύγχρονη ∆ιδακτική εκλαµβάνει τη διδασκαλία και τη µάθηση ως διαδικασία

α) µετάδοσης γνώσεων από το δάσκαλο στο µαθητή.
β) συµµετοχική, επικοινωνιακή και αµοιβαία µετασχηµατιστική.
γ) εξάσκησης για την απόκτηση απλών ψυχοκινητικών δεξιοτήτων.
δ) προσαρµογής εκπαιδευτικού και µαθητή στις απαιτήσεις του περιεχοµένου της διδασκαλίας.

29. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, ο σύγχρονος εκπαιδευτικός µπορεί να διατηρεί αµείωτο το
ενδιαφέρον των µαθητών του µε
α) την ένταση της φωνής του.
β) το µοντέρνο και ζωηρόχρωµο ντύσιµό του.
γ) τη συχνή και γρήγορη µετακίνησή του στην τάξη.
δ) την εκφραστικότητα του προσώπου και του τόνου της φωνής του.

30. Οι στόχοι στο µάθηµα της ξένης γλώσσας διατυπώνονται από τον σύγχρονο εκπαιδευτικό µε
όρους αναφοράς
α) στο γλωσσικό σύστηµα
β) σε ενότητες του διδακτικού βιβλίου
γ) σε συγκεκριµένες δεξιότητες
δ) στο αναλυτικό πρόγραµµα

31. Ποιος από τους παρακάτω τρόπους σας φαίνεται ικανός να προκαλέσει τη συµµετοχή όλων των
µαθητών στο µάθηµα;     
α) Η αφήγηση ανεκδότων από τον καθηγητή.
β) Η αυστηρή προειδοποίηση όσων δεν συµµετέχουν.
γ) Οι κατάλληλα επιλεγµένες τεχνικές.
δ) Ο θερµός έπαινος των συµµετεχόντων.

32. Αναφορικά µε τη χρήση των λεξικών στην τάξη, ποια από τις παρακάτω απόψεις συµµερίζεστε;  
α) Οι µαθητές δεν πρέπει να συµβουλεύονται στην τάξη λεξικά, γιατί έτσι αποσπάται η προσοχή τους

από το µάθηµα.
β) Τα λεξικά είναι µόνο για την προετοιµασία και τη µελέτη στο σπίτι.
γ) Είναι απαραίτητο να µάθουν τα παιδιά στο σχολείο πώς να χρησιµοποιούν τα λεξικά, γιατί αυτό

βοηθάει στην αυτονόµησή τους στη µάθηση.
δ) Αν τα παιδιά χρησιµοποιούν στην τάξη το λεξικό, θα αµφισβητηθούν οι γνώσεις του καθηγητή.


