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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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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ: 

 

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 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ εύχεται στους 

διαγωνιζοµένους "ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ". 

 

ΤΕΛΟΣ 


