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Α. Να απαληήζεηε ζηα επόκελα δύν εξσηήκαηα:  
 

 
ΔΡΩΣΗΜΑ  1ν: 

 Oι απανηήζεις να αναπηστθούν ζηο ειδικό ΤΕΤΡΑΔΙΟ. 
 Το ερώηημα ζσμμεηέτει καηά 25% ζηη διαμόρθωζη ηης βαθμολογίας. 

 
 Πξόθεηηαη λα δηδάμεηε ζε καζεηέο Λπθείνπ ηελ έλλνηα ηεο πηζαλόηεηαο ζηα 
πιαίζηα ελόο δίσξνπ καζήκαηνο.  Να πξνηείλεηε κε πνην ηξόπν ζα παξνπζηάζεηε 
ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ πξέπεη θαηά ηελ γλώκε ζαο λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο.  
Να πεξηιάβεηε: 
α) δύν δηαγξάκκαηα κε ζύληνκε επεμήγεζε 
β) ηξεηο εξσηήζεηο ηνπ ηύπνπ "ζσζηό - ιάζνο" 
γ) έλα παξάδεηγκα πνιιαπιήο επηινγήο κε ηέζζεξηο επηινγέο 
δ) ηξεηο εξσηήζεηο αληηζηνίρεζεο  

 
 

ΔΡΩΣΗΜΑ  2ν: 

 Oι απανηήζεις να αναπηστθούν ζηο ειδικό ΤΕΤΡΑΔΙΟ. 

 Το ερώηημα ζσμμεηέτει καηά 25% ζηη διαμόρθωζη ηης βαθμολογίας. 
 

 Δεδνκέλνπ όηη νη λέεο ηερλνινγίεο πξνζθέξνπλ λέεο δπλαηόηεηεο ζηελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, λα αλαπηύμεηε ηηο ηδέεο ζαο γηα ην πώο κπνξνύκε λα ηηο 
ρξεζηκνπνηήζνπκε, γηα λα επηηύρνπκε ηελ θαηαλόεζε από ηνπο καζεηέο ησλ 
ελλνηώλ θαη ησλ κεζόδσλ πνπ ζπλαληνύλ ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθώλ. 
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Β. Να απαληήζεηε ζηηο ζαξάληα (40) εξσηήζεηο ηνπ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ κε ηε κέζνδν ησλ πνιιαπιώλ επηινγώλ. 

 Oι απανηήζεις να δοθούν ζηο ειδικό ΑΠΑΝΣΗΣΙΚΟ ΦΤΛΛΟ. 

 Kάθε ζωζηή απάνηηζη ζσμμεηέτει καηά 1,25% ζηη διαμόρθωζη ηοσ 
βαθμού. 
 

 
ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

             ΚΩΓΙΚΟ ** Α Β Δ 
 
 

1. ύκθσλα κε ηνλ Ρνπζώ ν άλζξσπνο γελληέηαη θαιόο, αιιά δηαζηξεβιώλεηαη θαη αιινηώλεηαη 
θάησ από ηελ επίδξαζε ηεο θνηλσλίαο. πκθσλείηε κε ηελ άπνςή ηνπ; 

 α) Σπκθσλώ, γηαηί πξάγκαηη ν λένο άλζξσπνο έξρεηαη ζηνλ θόζκν ρσξίο λα έρεη δερζεί νπνηαδήπνηε 
αξλεηηθά εξεζίζκαηα 

 β) Δηαθσλώ, γηαηί ν λένο άλζξσπνο δελ γελληέηαη νύηε θαιόο νύηε θαθόο, αιιά δηακνξθώλεηαη ζηε 
ζπλέρεηα  ζε θαιό ή θαθό 

 γ) Δηαθσλώ, γηαηί  ε αγσγή  δελ παίδεη ζεκαληηθό  ξόιν ζηε δηακόξθσζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη 
ηνπ ραξαθηήξα ηνπ λένπ αλζξώπνπ 

 
 

δ) Δηαθσλώ, γηαηί νη θιεξνλνκηθέο πξνδηαζέζεηο είλαη δπλαηόλ λα παίδνπλ έλα ζρεηηθό ξόιν, αιιά ην 
πεξηβάιινλ θαη ε αγσγή κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηε δηακόξθσζε ηεο 
πξνζσπηθόηεηαο θαη ηνπ ραξαθηήξα ηνπ 

   
2. Η εθαξκνγή ηνπ Η/Τ  θαηά ηε δηδαζθαιία πξέπεη  θπξίσο λα γίλεηαη, γηαηί : 
 α) ζπκβάιιεη απνθιεηζηηθά ζηελ πξνζθνξά γλώζεσλ ζην καζεηή 
 β) ζπκβάιιεη ηόζν ζηελ πξνζθνξά γλώζεσλ όζν θαη ζηε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ζθέςεο ηνπ 
 γ) ν καζεηήο ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα ηε ρξήζε ηνπ, κηα πνπ έγηλε αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο 

δσήο καο 
 δ) Ο Η/Υ ζπάεη ηε κνλνηνλία ηεο δηδαζθαιίαο θαη  ειθύεη ην καζεηή 
   
3. Ο εθπαηδεπηηθόο, γηα λα επηηύρεη ζην έξγν ηνπ, ρξεηάδεηαη: 

 α) άξηηα εηδηθή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε( ζηα Μαζεκαηηθά, ζηελ Θζηνξία θιπ) 
 β) ηόζν εηδηθή επηζηεκνληθή όζν θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε 
 γ) παηδαγσγηθή θαηάξηηζε, αθνύ ε απόθηεζε  επηκέξνπο εηδηθώλ επηζηεκνληθώλ γλώζεσλ δελ παίδεη 

ζεκαληηθό ξόιν 
 δ) άξηηα επηζηεκνληθή θαηάξηηζε κόλν  ζηα θύξηα καζήκαηα (Γιώζζα θαη Μαζεκαηηθά), αθνύ απηά 

είλαη θαη ηα πιένλ ζεκαληηθά 
   
4. Ο εθπαηδεπηηθόο θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ: 

 α) Πξέπεη λα πξνζαλαηνιίδεη ην κάζεκα απνθιεηζηηθά ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ 
 β) Δελ πξέπεη λα παίξλεη ππόςε ηνπ ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ, αιιά λα ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά 

ζην ζρνιηθό εγρεηξίδην 
 γ) Πξέπεη λα παίξλεη ππόςε ηνπ ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ θαη λα ηα ζπλδπάδεη κε ην 

πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο 
 δ) Δελ πξέπεη λα παίξλεη ηδηαίηεξα ππόςε ηνπ ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ, αιιά λα ζπκπιεξώλεη 

ην ζρνιηθό εγρεηξίδην κε γλώζεηο νη νπνίεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ είλαη ζεκαληηθέο 
   
5.  Αλαθέξεηαη κεξηθέο θνξέο όηη ν εθπαηδεπηηθόο πξέπεη λα δηαηππώλεη θαη δύζθνιεο εξσηήζεηο: 
 α) Πξνο άηαθηνπο καζεηέο, γηα λα  ηνπο ηηκσξήζεη 
 β) Πξνο καζεηέο πνπ ηνπ έδσζαλ ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο ζε πξνεγνύκελεο εξσηήζεηο ηνπ 
 γ) Πξνο καζεηέο πνπ μέραζαλ λα θάλνπλ κηα εξγαζία γηα ην ζπίηη 
 δ) Πξνο καζεηέο πνπ θξίλεη όηη κπνξνύλ, ηνπιάρηζηνλ σο έλα βαζκό, λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο εξώηεζεο 
   

                                                           
*
 Ο κωδικός ασηός να μεηαθερθεί ζηο ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ 
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6. Καηά ηελ ελίζρπζε ηδηαίηεξα ησλ κεγαιύηεξσλ καζεηώλ ν εθπαηδεπηηθόο πξέπεη θπξίσο: 
 α) Να δηαηππώλεη ιεθηηθά επαίλνπο θαη εληζρπηηθνύο ραξαθηεξηζκνύο 
 β) Να ρακνγειάεη ζηνπο καζεηέο θαη έηζη λα ηνπο ελζαξξύλεη 
 γ) Να αμηνπνηεί θαη λα εληάζζεη ζην κάζεκα γλώκεο θαη απόςεηο ηνπο 
 δ) Να ηνπο βάδεη κεγάινπο βαζκνύο 
   

7. Ο εθπαηδεπηηθόο θαηά ηελ αμηνιόγεζε ελόο καζεηή ηνπ πξέπεη θπξίσο: 
 α) Να ηνλ ζπγθξίλεη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ 
 β) Να ηνλ ζπγθξίλεη κε ην ζηόρν κάζεζεο 
 γ) Να έρεη σο γλώκνλα ηελ ήδε  δηακνξθσκέλε άπνςή ηνπ γη' απηόλ 
 δ) Να ηνλ ζπγθξίλεη κε βάζε ην κέζν όξν επίδνζεο ηεο ηάμεο 
   
8. Γηα λα δξαζηεξηνπνηήζεη ηνπο αδύλαηνπο καζεηέο, ζα πξέπεη ν εθπαηδεπηηθόο: 
 α) Να ηνπο ζέηεη εύθνιεο εξσηήζεηο 
 β) Να ηνπο ζέηεη εξσηήζεηο πνπ είλαη δύζθνιεο, ώζηε λα ηνπο δξαζηεξηνπνηήζεη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ απαληήζνπλ 
 γ) Να ηνπο ζέηεη εξσηήζεηο, ζηηο νπνίεο πηζηεύεη όηη κπνξνύλ, ηνπιάρηζηνλ σο έλα βαζκό, λα 

αληαπνθξηζνύλ 
 δ) Να απνθεύγεη λα ηνπο ζέηεη εξσηήζεηο, γηα λα κελ απνθαιπθζεί ε άγλνηά ηνπο 
   
9. Γηα λα εμαζθαιίζεη ν εθπαηδεπηηθόο ζε κεγάιν βαζκό ηελ πξνζνρή ησλ καζεηώλ, ζα πξέπεη 

θπξίσο: 
 α) Να πξνθαιεί ηελ ζθέςε ησλ καζεηώλ θαη λα ηνπο ηνπνζεηεί κπξνζηά ζε πξνβιήκαηα 
 β) Να θαιιηεξγεί ηνλ ζπλαγσληζκό κεηαμύ ησλ καζεηώλ 
 γ) Να ηνπο ζέηεη δύζθνιεο εξσηήζεηο 
 δ) Να ηνπο παξαδίδεη κε απιό θαη θαηαλνεηό ηξόπν ην κάζεκα 
   
10. Καηά ην ζρεδηαζκό ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ν εθπαηδεπηηθόο πξέπεη λα δηαηππώλεη ζηόρνπο πνπ: 
 α) Είλαη εύθνια επηηεύμηκνη από όινπο ηνπο καζεηέο, ώζηε λα ηνπο ελζαξξύλεη 
 β) Είλαη  επηηεύμηκνη κόλνλ από ειάρηζηνπο καζεηέο, ώζηε λα αλεβάζεη ην επίπεδν ηεο ηάμεο 
 γ) Είλαη  θαηά έλα πνζνζηό επηηεύμηκνη από όινπο θαη θαηά έλα άιιν πνζνζηό είλαη επηηεύμηκνη από 

ιίγνπο καζεηέο 
 δ) Είλαη επηηεύμηκνη από καζεηέο κέηξησλ επηδόζεσλ 
   
11. `Όηαλ έλαο καζεηήο αηαθηεί, ν εθπαηδεπηηθόο πξέπεη: 
 α) Να ηνλ ειέγμεη κε κε ιεθηηθά ζήκαηα (κε ην βιέκκα, κε θηλήζεηο ησλ ρεξηώλ θιπ) 
 β) Να ηνλ επηπιήμεη ελώπηνλ ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπ 
 γ) Να ηνπ αλαζέζεη κηα δύζθνιε εξγαζία γηα ην ζπίηη 
 δ) Να αδηαθνξεί, ώζηε λα ηνλ ππνρξεώζεη λα επαλέιζεη ζηελ ηάμε 
   
12. Γηα λα εμαζθαιίζεη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζα πξέπεη ν εθπαηδεπηηθόο ήδε θαηά ηελ έλαξμε 

ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ: 
 α) Να έρεη δεκηνπξγήζεη ζεηηθό ζπλαηζζεκαηηθό θιίκα 
 β) Να θάλεη κηα εύθνιε εξώηεζε 
 γ) Να πξνβάιεη ηελ αξλεηηθή εηθόλα πνπ έρεη ζρεκαηίζεη γηα ηηο επηδόζεηο ηνπο 
 δ) Να θαιιηεξγήζεη ηνλ αληαγσληζκό, πξνβάιινληαο ηηο επηδόζεηο ζπγθεθξηκέλσλ καζεηώλ 
   
13. `Όηαλ έλαο καζεηήο δηαηππώζεη κηα ιαλζαζκέλε απάληεζε, ν εθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη: 
 α) Να δώζεη ην ιόγν ζε άιιν καζεηή πνπ ζεθώλεη ην ρέξη 
 β) Να επηκείλεη θαη λα  επαλαδηαηππώζεη ηελ εξώηεζε κε ηηο ίδηεο ιέμεηο. πξνο ηνλ ίδην καζεηή. 
 γ) Να δηαηππώζεη κηα πνιύ εύθνιε εξώηεζε, ώζηε λα κπνξέζεη ν καζεηήο λα απαληήζεη 
 δ) Να επηκείλεη θαη λα επαλαδηαηππώζεη ηελ εξώηεζε, ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθή δηαηύπσζε θαη 

πξνζθέξνληαο ζρεηηθή βνήζεηα 
   
14. Καηά ηε δηδαζθαιία ν εθπαηδεπηηθόο νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο ηεο κεηαγλώζεο, γηαηί νη 

καζεηέο: 
 α) μαλαζπκνύληαη νξηζκέλα πξάγκαηα 
 β) ειέγρνπλ ην πώο καζαίλνπλ 
 γ) αζθνύληαη ζην γξάςηκν 
 δ) παίξλνπλ ζπρλά απνθάζεηο 
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15. Οη εθπαηδεπηηθνί δελ πξέπεη λα απνθεύγνπλ ηνλ νκαδηθό ηξόπν εξγαζίαο ησλ καζεηώλ ζηηο 
ηάμεηο, γηαηί απηόο: 

 α) επηηξέπεη λα αλαδεηρζνύλ νη καζεηέο πνπ είλαη αζηέξηα 
 β) αλαδεηθλύεη ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε καζεηή 
 γ) δίλεη έλα ηόλν παηρληδηνύ ζηηο νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
 δ) αζθεί ηνπο καζεηέο ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο 
   
16. Σν θιίκα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη νθείιεηαη 

βαζηθά: 
 α) ζηελ επθνιία ή δπζθνιία ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ 
 β) ζην σξνιόγην πξόγξακκα καζεκάησλ 
 γ) ζην ζηπι αγσγήο θαη δηδαζθαιίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 
 δ) ζηελ πεηζαξρία πνπ δείρλνπλ νη καζεηέο 
   
17. Η δηαζεκαηηθόηεηα σο ηξόπνο πξνζέγγηζεο ηεο λέαο ύιεο από ηνπο καζεηέο: 
 α) παξέρεη ηε δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο ελόο ζέκαηνο από ηελ πιεπξά δηαθνξεηηθώλ γλσζηηθώλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ζπζρέηηζεο ηεο γλώζεο πνπ πξνθύπηεη 
 β) δίλεη ηελ επθαηξία αληηπαξαβνιήο πεξηερνκέλσλ, πνπ αλήθνπλ ζε δηαθξηηά γλσζηηθά αληηθείκελα 
 γ) επηηξέπεη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γλώζεο σο εληαίαο νιόηεηαο κε ηελ θαηάξγεζε ησλ δηαθνξεηηθώλ 

γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη ηε δεκηνπξγία κηαο νιηζηηθήο θπξίσο αληίιεςεο γηα ηε γλώζε 
 δ) επηβάιιεη ηε δηεξεύλεζε δπν ή πεξηζζνηέξσλ ζεκάησλ κε ζηόρν ηνλ εληνπηζκό νκνηνηήησλ θαη 

δηαθνξώλ κεηαμύ ηνπο 
   
18. Ο έπαηλνο πνπ ελέρεη ηε κεγαιύηεξε παξσζεηηθή αμία γηα ηνπο καζεηέο είλαη απηόο πνπ 

παξέρεηαη κε: 
 α) ηελ αξηζκεηηθή θιίκαθα 1 – 20 
 β) ηα ζηεξεόηππα ζρόιηα 
 γ) ηα πξνζσπηθά ζρόιηα 
 δ) ηα πξώηα γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ 
   
19. 0 εθπαηδεπηηθόο ελζαξξύλεη ην καζεηή, όηαλ: 
 α) έρεη εκπηζηνζύλε ζηελ αμία θαη ζηηο ηθαλόηεηέο ηνπ 
 β) εθδειώλεη ππεξπξνζηαζία γη’ απηόλ 
 γ) δείρλεη πνιιή επηείθεηα θαη αλνρή γη’ απηόλ 
 δ) αγλνεί ηα ζθάικαηά ηνπ 
   
20. Με ηελ αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ, ν εθπαηδεπηηθόο: 
 α) βαζκνινγεί ηελ πξόνδό ηνπο ζηα καζήκαηα 
 β) ειέγρεη ην βαζκό θαηάθηεζεο ησλ ζηόρσλ ελόο καζήκαηνο από ηνπο καζεηέο 
 γ) εμεηάδεη ην πόζν θαιά ζπκνύληαη νη καζεηέο ηελ ύιε πνπ δηδάρζεθε 
 δ) δηαπηζηώλεη αλ ν ίδηνο είλαη θαηαλνεηόο από ηνπο καζεηέο 
   
21. Σν ηεζη ηεο πνιιαπιήο επηινγήο νλνκάδεηαη αληηθεηκεληθό, γηαηί: 
 α) νη εξσηήζεηο ηνπ έρνπλ επηιεγεί κε αληηθεηκεληθό ηξόπν 
 β) νη απαληήζεηο ηνπ είλαη αλνηθηνύ ηύπνπ 
 γ) αλεμάξηεηνη βαζκνινγεηέο ην βαζκνινγνύλ δηαθνξεηηθά 
 δ) δηαθνξεηηθνί βαζκνινγεηέο απνλέκνπλ ηνλ ίδην βαζκό ζην ηεζη 
   
22. Οη θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ ζηελ ηάμε ηεξνύληαη, όηαλ: 
 α) εθαξκόδνληαη ζηνπο καζεηέο κε ζπλέπεηα από ηνλ εθπαηδεπηηθό 
 β) έρνπλ δηαηππσζεί κε ζαθήλεηα θαη ζπληνκία 
 γ) παξακέλνπλ ακεηάβιεηνη 
 δ) επηηξέπεη επηιεθηηθά ν εθπαηδεπηηθόο κηθξέο παξαβηάζεηο ηνπο 
   
23. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο άηαθηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ ν Dreikurs ζπληζηά: 
 α) ηελ ηηκσξία 
 β) ηελ απνδνθηκαζία 
 γ) ηηο ινγηθέο ζπλέπεηεο ηεο πξάμεο 
 δ) ηελ επηείθεηα 
   
24. Η απζηεξόηεηα ηεο πνηλήο, πνπ επηβάιιεηαη ζε παξεθηξεπόκελν καζεηή, εμαξηάηαη 

πεξηζζόηεξν από: 
 α) ηε θύζε θαη ηε ζπρλόηεηα επαλάιεςεο ηεο παξάβαζεο 
 β) ηνλ αληίθηππν πνπ ζα έρεη ε πνηλή ζηνπο άιινπο 
 γ) ηε ζπγθηλεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 
 δ) ην βαζκό πξνζαξκνγήο πνπ εκθαλίδεη ν καζεηήο-παξαβάηεο 
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25. Ο πίλαθαο κπνξεί λα απνηειέζεη ρξήζηκν κέζν δηδαζθαιίαο, όηαλ ν εθπαηδεπηηθόο: 
 α) γξάθεη ζ’ απηόλ έρνληαο ζηξακκέλα ηα λώηα ζηνπο καζεηέο 
 β) θξνληίδεη λα ππάξρνπλ όζα είλαη ζπλαθή θαη απαξαίηεηα γηα ην κάζεκα 
 γ) αλαγξάθεη εθηελή θαη ζεκαληηθά θείκελα 
 δ) θηηάρλεη ζύλζεηα ζρέδηα θαη ζρεδηαγξάκκαηα 
   
26. Ο εθπαηδεπηηθόο θαζίζηαηαη πην απνηειεζκαηηθόο ζηελ άζθεζε ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ, θπξίσο 

όηαλ: 
 α) γλσξίδεη θαη εθαξκόδεη άξηζηα ζπγθεθξηκέλε κέζνδν δηδαζθαιίαο 
 β) δείρλεη ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δηδαζθαιία γεληθά 
 γ) δηαηεξεί θηιηθέο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο ηνπ 
 δ) ρξεζηκνπνηεί πνηθηιία πεγώλ, ηερληθώλ, εληζρύζεσλ θαη αλαηξνθνδνηήζεσλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ 
   
27. Σν βαζηθόηεξν θίλεηξν γηα κάζεζε ζην παηδί είλαη: 
 α) Ο έπαηλνο 
 β) Η αλαγλώξηζε 
 γ) Η βαζκνινγία 
 δ) Η ηηκσξία 
   
28. Η επηζεηηθόηεηα ηνπ παηδηνύ πεγάδεη θπξίσο από: 
 α) ηελ πνηόηεηα αγσγήο 
 β) ηηο αλάγθεο 
 γ) ηελ ηάζε γηα θπξηαξρία 
 δ) ηα έλζηηθηά ηνπ 
   
29. Η ηηκσξία σο κέζνλ θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ αηόκνπ, παηδαγσγηθά απαγνξεύεηαη, γηαηί έρεη κόλν 

αλαζηαιηηθό ραξαθηήξα. Παξόια απηά όκσο, ζηελ νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία ε 
ηηκσξία ησλ «παξαβαηηθώλ αηόκσλ» βξίζθεηαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Δπνκέλσο απηό ην  
παηδαγσγηθό αμίσκα ζεκαίλεη όηη βαζηθά είλαη: 

 α) παηδαγσγηθή πιάλε 
 β) εθπαηδεπηηθή αδπλακία 
 γ) θνηλσληθή αδπλακία 
 δ) Ζεηνύκελν 
   
30. Ο J. J. Rousseau ππνζηεξίδνληαο ηελ άπνςε όηη: "Ο αληηθεηκεληθόο κνπ ζθνπόο δελ είλαη 

θαζόινπ λα ηνπ κεηαδώζσ (καζεηή) ηελ επηζηήκε αιιά λα ηνπ κάζσ λα ηελ απνθηά ζε ώξα 
αλάγθεο..." επηδηώθεη λα: 

 α) πεξάζεη ην κήλπκα ηεο αμίαο ηεο απηνκόξθσζεο 
 β) ππνδείμεη ηελ αμία ηεο δηδαζθαιίαο 
 γ) επηζεκάλεη ην δηδαθηηθό ξόιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 
 δ) ηνλίζεη όηη ε κάζεζε είλαη απνηέιεζκα ηεο δηδαζθαιίαο 
   
31. Η  παξαπνίεζε ηεο  γιώζζαο από ηα παηδηά νθείιεηαη θπξίσο ζηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο: 
 α) νηθνγέλεηαο 
 β) γεηηνληάο 
 γ) εθπαίδεπζεο 
 δ) θνηλσλίαο 
   
32. Μία από ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ην παηδί: 
 α) ε αλαπαξαγσγηθή 
 β) ε θνηλσληθή 
 γ) ε ςπρνινγηθή 
 δ) ε νηθνλνκηθή 
   
33. Η ζρνιηθή ζπκβνπιεπηηθή ζήκεξα  είλαη αλαγθαία, δηόηη θπξίσο: 
 α) ε εθπαίδεπζε είλαη δηαπνιηηηζκηθή  
 β) νη πιεξνθνξίεο είλαη πνιιέο 
 γ) νη αμίεο είλαη ζπγθερπκέλεο 
 δ) νη ζρέζεηο καζεηώλ - θαζεγεηώλ είλαη αληηπαξαζεηηθέο 
   
34. Ο εθπαηδεπηηθόο αδπλαηεί λα πεηύρεη θαζώο πξέπεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ ζην ζρνιείν, δηόηη θπξίσο 

είλαη: 
 α) δηδαθηηθά κε θαηαξηηζκέλνο 
 β) νηθνλνκηθά ππνβαζκηζκέλνο 
 γ) ν ξόινο ηνπ ζπγθερπκέλνο 
 δ) νη ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο καζεηέο αληηπαξαζεηηθέο 
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35. Σν ζρνιηθό Stress ζήκεξα πξνθαιεί ζηνπο θαζεγεηέο,  θπξίσο: 
 α) δηδαθηηθέο αδπλακίεο 
 β) ξνπή ζην θάπληζκα 
 γ) ηάζε ζην πνηό 
 δ) ςπρνζσκαηηθέο αζζέλεηεο 
   
36. Οη ηειεηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ζην ζρνιείν (αγηαζκόο, απνλνκή ηίηισλ ζπνπδώλ, έλαξμε θαη ιήμε 

ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο) έρνπλ σο βαζηθό ζθνπό λα: 
 α) δηδάμνπλ ό,ηη  δελ είλαη δπλαηόλ αιιηώο λα δηδαρζεί 
 β) εθπαηδεύζνπλ ηνπο καζεηέο 
 γ) θνηλσληθνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο 
 δ) ςπραγσγήζνπλ ηνπο καζεηέο 
   
37. ε ό,ηη αθνξά ηελ πξόνδν θαη πξνθνπή ηνπ αηόκνπ, ην θηιειεύζεξν θνηλσληθό ζύζηεκα, 

ππνζηεξίδεη όηη «όπνηνο δελ ηα θαηαθέξλεη είλαη ν ίδηνο ππαίηηνο  γηα ηνλ εαπηόλ ηνπ». Γη΄απηό ε 
αμηνιόγεζε έρεη σο βαζηθό ζθνπό: 

 α) ην ζρεκαηηζκό ηεο εηθόλαο ηεο απηνεθηίκεζεο ηνπ καζεηή 
 β) ηελ ππνηαγή ηνπ ζηε λνκηκόηεηα ησλ πξαγκάησλ 
 γ) ηελ πξνεηνηκαζία επηινγήο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ εθπαίδεπζεο 
 δ) ηε δηαβάζκηζε ηεο θνηλσληθήο ηνπ ζέζεο 
   
38. Η θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνύ ζεσξείηαη όηη είλαη κηα δηαδηθαζία θπξίσο: 
 α) γλσζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο 
 β) ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο σξίκαλζεο 
 γ) πξνζαξκνγήο ζε κηα θνηλσλία εμάξηεζεο 
 δ) αληηπαξάζεζεο βηνγελεηηθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ 
   
39. Σν δεκνθξαηηθό ζηπι δηδαζθαιίαο είλαη ην δπζθνιόηεξν ζηελ πξάμε, δηόηη ν θαζεγεηήο είλαη: 
 α) απηαξρηθά εθπαηδεπκέλνο 
 β) δηνηθεηηθά εμαξηεκέλνο 
 γ) δηδαθηηθά ππεξθνξησκέλνο 
 δ) θνηλσληθά παξακειεκέλνο 
   
40. "Ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο" ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα πξνζθέξνληαη ζηνπο καζεηέο: 
 α) νη ίδηεο γλώζεηο κε ηνλ ίδην ηξόπν 
 β) δηαθνξεηηθέο γλώζεηο αλάινγα κε ην λνεηηθό ηνπο επίπεδν 
 γ) νη ίδηεο επθαηξίεο κάζεζεο, αιιά ε δηδαζθαιία λα αληαπνθξίλεηαη ζην ξπζκό θαη ζην επίπεδν 

κάζεζεο ηνπ θάζε καζεηή 
 δ) νη ίδηεο επθαηξίεο κάζεζεο θαη ν θάζε καζεηήο λα αληαπνθξίλεηαη ζ' απηέο αλάινγα κε ηηο ηθαλόηεηέο 

ηνπ   
 

 
 
 


