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Τα Ερωτήματα 1 και  2 να απαντηθούν στο ένα από τα δύο τετράδια  που σας 

δόθηκαν και το Ερώτημα 3 στο άλλο.

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο:
Nα  σχεδιάσετε  δραστηριότητες  αξιολόγησης  μαθητών  στις  ακόλουθες 

θεματικές ενότητες.

α) Όριο,  συνέχεια,  παράγωγος  συνάρτησης,  με  τη  χρήση  τεσσάρων 

ερωτήσεων  σωστού - λάθους.

β)  Μονοτονία,  ακρότατα,  σημεία  καμπής  συνάρτησης,  με  τη  χρήση 

τεσσάρων ερωτήσεων αντιστοίχισης .

Να  εξηγήσετε  από  ποιους  συγκεκριμένους  διδακτικούς  στόχους 

υπαγορεύεται κάθε ερώτηση που προτείνετε.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο:
Να  αξιολογήσετε  τη  σημασία  των  ιστορικών  αναφορών  στη  διδακτική 

διαδικασία των Μαθηματικών. 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο:
Υποστηρίζεται  ότι  το  δημοκρατικό  κλίμα  στις  σχέσεις  καθηγητών-μαθητών 

είναι  το  καταλληλότερο  για  την  ανάπτυξη  των  γνωστικών  ικανοτήτων  των 

μαθητών  και  για  τη  διαμόρφωση  κοινωνικών  στάσεων  και  μορφών 

συμπεριφοράς από μέρους τους:

α)  Πώς  αντιλαμβάνεσθε  το  δημοκρατικό  κλίμα  στις  σχέσεις  καθηγητών-

μαθητών και γιατί  αυτό θεωρείται  ως το καταλληλότερο;

β)  Ποια  προβλήματα  αντιμετωπίζει  στην  πράξη  ο  καθηγητής  κατά  τη 

διαμόρφωση  του  δημοκρατικού  κλίματος  και  πώς  μπορεί  να  τα 

ξεπεράσει;  
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ:

1. Να  γράψετε  το  ονοματεπώνυμό  σας  στο  πάνω  μέρος  του 

φωτοαντιγράφου  αμέσως,  μόλις  σας  παραδοθεί.  Καμία  άλλη  σημείωση 

δεν  επιτρέπεται  να  γραφεί.   Κατά  την  αποχώρησή  σας  να  παραδώσετε 

μαζί  με  το  τετράδιο  και  τα  φωτοαντίγραφα,  τα  οποία  πρέπει  να 

καταστραφούν από τους επιτηρητές, παρουσία σας.

2. Στο  τετράδιο  να  γράψετε  μόνο  τα  προκαταρκτικά  (ημερομηνία, 

κατηγορία και εξεταζόμενο μάθημα).  Τα ζητήματα να μην τα αντιγράψετε 

στο τετράδιο.

3. Να  δοθούν  απαντήσεις  σε  όλα  τα  ερωτήματα,  τα  οποία  και  είναι 

ισοδύναμα.

4.  Κάθε άποψη επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 

5. Υπενθυμίζεται  ότι  η βαθμολόγηση της δεύτερης θεματικής ενότητας είναι 

ενιαία  και  θα  προκύψει  από  τις  απαντήσεις  στο  σύνολο  των  ερωτήσεων 

που δίνονται στην ενότητα αυτή.

Η  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  εύχεται  στους 

διαγωνιζομένους "ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ".

ΤΕΛΟΣ
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