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ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ 
 

1. Οι συγκλίνουσες ερωτήσεις κατά τη διδακτική διαδικασία: 
 
Α) στοχεύουν σε ευρύτερη και βαθύτερη εξέταση του θέµατος 
Β) απαιτούν από τους µαθητές να δώσουν συγκεκριµένη απάντηση 
Γ) χρησιµεύουν για τη µεταφορά της συζήτησης σε άλλες περιοχές της γνώσης 
∆) ωθούν στην ανακάλυψη µιας απάντησης µε πολύ λίγη βοήθεια από τον 
εκπαιδευτικό 
 
2.    Η µάθηση του παιδιού στο σχολείο επιτυγχάνεται καλύτερα: 
 
Α) ατοµικά 
Β) στη δυάδα 
Γ) στη συνεργαζόµενη οµάδα 
∆) είναι ανεξάρτητη από τα παραπάνω 
 
2. Ποια κατά την γνώµη σας είναι η καταλληλότερη µέθοδος προκειµένου ένας 

«αδύνατος» µαθητής να βελτιώσει την επίδοσή του: 
 
Α) Τιµωρούµε τον µαθητή 
Β) Του αναθέτουµε λιγότερες ασκήσεις 
Γ) Τον παραπέµπουµε σε ειδική τάξη 
∆) Του αφιερώνουµε περισσότερο χρόνο 
 
3.  Κατά τον J.Bruner, ο εκπαιδευτικός µπορεί να διδάξει οποιαδήποτε γνώση 
στους µαθητές αρκεί να : 
 
Α)  χρησιµοποιεί παραδείγµατα στη διδασκαλία 
Β) συνδέει την παλιά µε τη καινούργια γνώση  
Γ) απλουστεύει τη γνώση ανάλογα προς το πνευµατικό επίπεδο των µαθητών 
∆) παρέχει τα απαραίτητα µέσα για να εργάζονται οι µαθητές µόνοι τους 
 
4.  Κατά την αξιολόγηση ενός µαθητή ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να: 
 
Α) τον συγκρίνει µε άλλους µαθητές 
Β) τον κρίνει µε βάση το στόχο που καλείται να πετύχει 
Γ) τον συγκρίνει πάντοτε µε τον καλύτερο µαθητή 
∆) τον συγκρίνει µε έναν αδύνατο µαθητή 
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5.   Η κύρια αποστολή της ερώτησης του εκπαιδευτικού είναι να: 
 
Α) ελέγχει αν οι µαθητές απέκτησαν γνώσεις 
Β) δραστηριοποιεί τη σκέψη των µαθητών, προκαλώντας προβληµατισµό 
Γ) επιβάλλει την πειθαρχία 
∆) προβάλλει την αυθεντία του 
 
 
6.  Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών για τις δυνατότητες που έχουν οι µαθητές     
αποδεικνύεται ότι: 
 
Α) δικαιώνονται, διότι βασίζονται σε αντικειµενικά δεδοµένα 
Β) διαφοροποιούν τη διδακτική συµπεριφορά τους και µέσω αυτής της 
διαφοροποίησης «δικαιώνονται»  
Γ) δεν επηρεάζουν τη συµπεριφορά των εκπαιδευτικών 
∆) δε συσχετίζονται µε την πορεία µάθησης των µαθητών 
 
7.  Ποια από τις παρακάτω µορφές διαµαθητικών σχέσεων θεωρείτε τη 
καταλληλότερη: 
 
Α) Την ανταγωνιστική µορφή 
Β) Την ατοµική µορφή 
Γ) Τη συνεργατική µορφή 
∆) Τη συναγωνιστική µορφή 
 
8.  Τα εποπτικά µέσα διδασκαλίας χρησιµοποιούνται στις σχολικές τάξεις, 
διότι: 
 
Α) εκσυγχρονίζουν τη διδασκαλία 
Β) υπηρετούν τους στόχους της διδασκαλίας 
Γ) διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό 
∆) προσελκύουν το ενδιαφέρον των µαθητών 
  
9. Έχει παρωθητική  αξία και εποµένως αποτελεί κίνητρο µάθησης των 
µαθητών: 
 
Α) η φανερή ανακοίνωση της βαθµολογίας των µαθητών στη τάξη 
Β) η ανακοίνωση της βαθµολογίας στο κάθε µαθητή ατοµικά και µυστικά 
Γ) να µη γίνει ανακοίνωση της βαθµολογίας 
∆) τίποτα από τα παραπάνω 
 
10.  Οι µεταγνωστικές ικανότητες  των µαθητών προάγονται όταν: 
 
Α) καλούνται οι µαθητές να σκεφτούν πως µαθαίνουν 
Β) δίνεται στους µαθητές η ευκαιρία να γνωρίσουν τις θεωρητικές αρχές της επιστήµης 
που υποστηρίζει το εν λόγω µάθηµα 
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Γ) το εγχειρίδιο προβλέπει την επανάληψη των θεµάτων σε κάποιο µεταγενέστερο 
στάδιο 
∆) µεταφέρονται στην πράξη οι θεωρητικές γνώσεις που αποκτούν οι µαθητές 

 
11.  Ποιες από τις παρακάτω µορφές αξιολόγησης της επίδοσης των µαθητών 
δεν υφίσταται: 
 
Α) Αρχική ή διαγνωστική 
Β) Συγκλίνουσα ή επιβεβαιωτική 
Γ) Σταδιακή ή διαµορφωτική 
∆) Τελική ή συνολική 

 
12. 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 
∆) Η αξιολόγηση διενεργείται µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια που πρέπει να 
γνωστοποιούνται στους µαθητές  

 
13.  Η σύγχρονη διδακτική εκλαµβάνει τη διδασκαλία και τη µάθηση ως 
διαδικασία: 
 
Α) µετάδοση γνώσεων από το δάσκαλο στο µαθητή 
Β) συµµετοχική, επικοινωνιακή και αµοιβαία µετασχηµατιστική 
Γ) εξάσκησης για την απόκτηση απλών ψυχοκινητικών δεξιοτήτων 
∆) προσαρµογής εκπαιδευτικού και µαθητή στις απαιτήσεις του περιεχοµένου της 
διδασκαλίας 

 
 

14.  Σύµφωνα µε τη Συµπεριφοριστική Θεωρία Μάθησης, οι διάφορες µορφές 
ενίσχυσης δηµιουργούν κίνητρα και βελτιώνουν τη µάθηση όταν : 
 
Α) παρέχονται άµεσα και αναφέρονται σε συγκεκριµένα αποτελέσµατα µάθησης 
Β) παρέχονται έµµεσα και αναφέρονται στη συνολική συµπεριφορά του µαθητή 
Γ) παρέχονται ετεροχρονισµένα 
∆) παρέχονται άµεσα και αναφέρονται στη διαδικασία της µάθησης 

 
15.  Σύµφωνα µε το µοντέλο της ανακαλυπτικής µάθησης του J.Bruner, η 
ενίσχυση (αµοιβή) έχει σχέση µε: 
 
Α) τη βαθµολογία του µαθητή 
Β) την αποδοχή του µαθητή από τον εκπαιδευτικό 
Γ) την πεποίθηση του µαθητή ότι είναι ικανός να λύσει κάποιο πρόβληµα µόνος του  
∆) την υλική ανταµοιβή του µαθητή 
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16.  Σύµφωνα µε τα στάδια ανάπτυξης του Piaget, ο έφηβος διανύει το : 
 
Α) στάδιο συγκεκριµένων λογικών πράξεων 
Β) αισθησιοκινητικό στάδιο  
Γ) προσυλλογιστικό στάδιο 
∆) στάδιο της τυπικής και αφαιρετικής σκέψης 
 
17.  Οι εκπαιδευτικοί που υιοθετούν τις αρχές του συµπεριφορισµού: 
 
Α) επιλέγουν τις διερευνητικές προσεγγίσεις 
Β) βασίζουν τη διδασκαλία τους στα εσωτερικά κίνητρα 
Γ) επιλέγουν  µορφές άµεσης διδασκαλίας 
∆) αποφεύγουν τις ποινές και τις αµοιβές 
 
18.  Χαµηλότερου συγκριτικά επιπέδου θεωρούνται οι ερωτήσεις: 
 
Α) ανάλυσης 
Β) κατανόησης 
Γ) αξιολόγησης 
∆) σύνθεσης 

 
19.  Το σχέδιο ωριαίας διδασκαλίας (µαθήµατος) είναι χρήσιµο στον 
εκπαιδευτικό κυρίως διότι: 
 
Α) του παρέχει κάθε απαραίτητη λεπτοµέρεια για την διεξαγωγή της διδασκαλίας 
Β) τον διευκολύνει να µην αποκλίνει καθόλου από το σχεδιασµό του 
Γ) τον βοηθάει στην ακριβή τήρηση του χρονοδιαγράµµατος της διδασκαλίας 
∆) αποτελεί για αυτόν τον ασφαλέστερο οδηγό και σύµβουλο για την επιτυχία της 
διδασκαλίας 
 
20.  Οι λανθασµένες απαντήσεις των µαθητών σε ένα µάθηµα: 
 
Α) εµποδίζουν τη διαδικασία της µάθησης 
Β) πρέπει να αγνοούνται 
Γ) µπορούν να αποτελέσουν χρήσιµο εργαλείο όταν ο εκπαιδευτικός τις χειριστεί 
κατάλληλα 
∆) πρέπει να διορθώνονται ετεροχρονισµένα από τον εκπαιδευτικό 

 
21.  Οι έννοιες και οι γενικεύσεις συµπεριλαµβάνονται, µε βάση τη σύγχρονη 
διδακτική, στη διδασκαλία κυρίως διότι: 
 
Α) προσφέρονται ιδιαίτερα για ασκήσεις εµπέδωσης 
Β) οργανώνουν τη γνώση και διευκολύνουν τη κατανόηση και τη µεταφορά της γνώσης 
Γ) συντοµεύουν την ύλη και εξοικονοµούν πολύτιµο διδακτικό χρόνο 
∆) προετοιµάζουν τους µαθητές για τις εξετάσεις που ακολουθούν 
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22. Η κυρίαρχη άποψη της σύγχρονης διδακτικής αναφορικά µε τις µορφές 
διδασκαλίας είναι ότι: 
 
Α) οι δασκαλοκεντρικές µορφές ανήκουν οριστικά στο περελθόν 
Β) µόνο κάποια στοιχεία δασκαλοκεντρικά µπορούµε να χρησιµοποιούµε, ενταγµένα 
πάντοτε σε µαθητοκεντρικά πλαίσια 
Γ) εναλλακτικά µε άλλες µορφές µπορούµε να χρησιµοποιούµε και τις 
δασκαλοκεντρικές µορφές 
∆) η διδασκαλία κατά οµάδες αποτελεί «µονόδροµο» για το σύγχρονο σχολείο 

 
23.  Πως κατά κανόνα τοποθετούνται οι εποικοδοµιστές (κονστρουκτιβιστές) 
απέναντι στις ατοµικές-σιωπηρές εργασίες που γίνονται στη τάξη: 
Α) τις στηρίζουν διότι κάθε µαθητής ακολουθεί τους δικούς του ρυθµούς 
Β) τις αποφεύγουν διότι οδηγούν εύκολα σε πλήξη τους µαθητές 
Γ) τις στηρίζουν, διότι διασφαλίζουν ήρεµο πλαίσιο εργασίας 
∆) τις αποφεύγουν, διότι στερούν από τους µαθητές τη δυνατότητα διαλεκτικής 
αντιπαράθεσης 

 
24. Κατά τη εφαρµογή της µαιευτικής µεθόδου του Σωκράτη στη διδακτική 
πράξη : 
 
Α) οι µαθητές διερευνούν µόνοι τους χωρίς εξωτερικές επεµβάσεις του δασκάλου 
Β) οι µαθητές εργάζονται πάντοτε σε οµάδες 
Γ) συµµετέχει στη διερεύνηση ώριµο άτοµο το οποίο κατευθύνει διακριτικά τη 
διερευνητική διαδικασία 
∆) γίνονται µόνο εξατοµικευµένης µορφής διδασκαλίες  
 
25. Η διδακτική έρευνα απέδειξε ότι η ανακεφαλαίωση ως στοιχείο της 
διδασκαλίας  : 
 
Α) είναι καλό στοιχείο εµπλουτισµού, που όµως µπορεί και να απουσιάζει  
Β) πρέπει να υπάρχει σχεδόν πάντοτε 
Γ) αποτελεί περιττή ενασχόληση 
∆) δεν είναι αναγκαίο για εφήβους 

 
26.  Η αυτοαξιολόγηση του µαθητή ως µαθησιακή διαδικασία προτείνεται από 
τη σύγχρονη βιβλιογραφία κυρίως διότι: 
 
Α) εξοικονοµεί πολύτιµο διδακτικό χρόνο στο δάσκαλο 
Β) αναπτύσσει τις µεταγνωστικές δεξιότητες του µαθητή 
Γ) εθίζει το µαθητή στη διαδικασία της αξιολόγησης που αποτελεί στοιχείο πολλών 
εκφάνσεων της ζωής 
∆) συµβάλλει στην εµπέδωση της νέας γνώσης µέσα από διαδικασίες επανάληψης που 
συνεπάγεται 
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27. Σύµφωνα µε τον Σκιννερ, η ενίσχυση και η τιµωρία του µαθητή είναι 
αποτελεσµατικές όταν : 
 
Α) χορηγούνται άµεσα και χωρίς προειδοποίηση 
Β) χορηγούνται σταδιακά 
Γ) ο µαθητής γνωρίζει εκ των προτέρων τι πρόκειται να συµβεί 
∆) συµφωνεί και ο µαθητής µε το είδος του 
 
28.  Η γνωστική ανάπτυξη του παιδιού κατά τον Bruner περιλαµβάνει  
 
Α) την αφοµοίωση των πληροφοριών αι την ετοιµότητα του µαθητή  
Β) την πραξιακή, εικονιστική και συµβολική αναπαράσταση των γνώσεων 
Γ) την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων 
∆) την αποµνηµόνευση γνώσεων και πληροφοριών 

 
29.  Ο εκπαιδευτικός επιλέγει να χρησιµοποιήσει τη µέθοδο του διαλόγου στη 
διδασκαλία κυρίως όταν: 
 
Α) επιθυµεί να αποσαφηνίσει στους µαθητές τη δοµή του περιεχοµένου της 
διδασκαλίας του   
Β) επιδιώκει να καλλιεργήσει την κριτική-διεισδυτική σκέψη των µαθητών του 
Γ) στοχεύει να εξασκήσει τους µαθητές στην απόκτηση δεξιοτήτων 
∆) θέλει να ενισχύσει τις µνηµονικές ικανότητες των µαθητών 
 
 
30. Η σύγχρονη παιδαγωγική επιστήµη θεωρεί ότι τα οµοιογενή τµήµατα από 
πλευράς µαθητικού δυναµικού είναι επιλογή  : 
 
Α) παιδαγωγικά ορθή, αλλά οργανωτικά δύσκολη 
Β) παιδαγωγικά λανθασµένη 
Γ) παιδαγωγικά αδιάφορη 
∆) παιδαγωγικά χρήσιµη και κοινωνικά επιβεβληµένη 

 
31.  Λέγοντας «διαθεµατική διδασκαλία» εννοούµε : 
 
Α) τη σύνδεση θεµάτων που διδάσκονται στο δηµοτικό σχολείο µε θέµατα που 
διδάσκονται στο γυµνάσιο 
Β) το συνδυασµό γνώσεων από διάφορες γνωστικές περιοχές για τη προσέγγιση και 
την επεξεργασία ενός θέµατος 
Γ) αποκλειστικά την επιλογή θεµάτων που προσφέρονται για την απόκτηση γνώσεων 
οι οποίες δε διδάσκονται σε κανένα µάθηµα, ώστε οι µαθητές να µάθουν όσο το 
δυνατόν περισσότερα πράγµατα  
∆) την επιλογή θεµάτων που ενδιαφέρουν κυρίως τους αδύνατους µαθητές, ώστε να 
ενδιαφερθούν για το µάθηµα 

 
32.  Κατά τη διδασκαλία ο εκπαιδευτικός οφείλει να χρησιµοποιεί τεχνικές της 
µεταγνώσης, γιατί οι µαθητές: 
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Α) ξαναθυµούνται ορισµένα πράγµατα 
Β) ελέγχουν το πώς µαθαίνουν 
Γ) ασκούνται στο γράψιµο 
∆) παίρνουν συχνά αποφάσεις 
 
33. Κατά τον σχεδιασµό της διδασκαλίας του ο εκπαιδευτικός πρέπει να 
διατυπώνει τους στόχους του που: 
 
Α) είναι εύκολα επιτεύξιµο από όλους τους µαθητές, ώστε να τους ενθαρρύνει 
Β) είναι επιτεύξιµοι µόνο από ελάχιστους µαθητές, ώστε να ανεβάσει το επίπεδο της 
τάξης 
Γ) είναι κατά ένα ποσοστό επιτεύξιµοι από όλους και κατά ένα άλλο ποσοστό είναι 
από λίγους  
∆) είναι επιτεύξιµοι από µαθητές µέτριων επιδόσεων 
 
34.  Μετά την διατύπωση µιας ερώτησης προς ένα µαθητή που αδυνατεί να 
απαντήσει, ο εκπαιδευτικός πρέπει να: 
 
Α) καλέσει άλλον µαθητή να απαντήσει 
Β) διατυπώσει την ερώτηση για δεύτερη φορά και αν πάλι δε λάβει απάντηση, µόνο 
τότε να στραφεί προς άλλο µαθητή 
Γ) διατυπώσει την ερώτηση µε διαφορετικές λέξεις ή να προσπαθήσει να διατυπώσει 
µια σχετική αλλά πιο εύκολη ερώτηση σε σύγκριση µε την πρώτη 
∆) να διατυπώσει µια πάρα πολύ εύκολη, ακόµα και άσχετη ερώτηση προς την πρώτη 
ερώτηση, ώστε να µην αποθαρρύνει τον µαθητή 
 
35.  Εφαρµόζοντας ένα σχέδιο εργασίας (project) προβαίνουµε: 
 
Α) στην παρουσίαση ενός θέµατος από τον εκπαιδευτικό δειγµατικά στην τάξη 
Β) στην επεξεργασία ενός θέµατος από τον µαθητή στο σπίτι 
Γ) στην καταγραφή των απόψεων κάθε µαθητή για ένα θέµα 
∆) στην ανοικτή εκπαιδευτική διαδικασία κατά την οποία οι µαθητές επεξεργάζονται 
ενεργά ένα θέµα από διαφορετικές οπτικές και εκτελούν τις σχεδιασµένες 
δραστηριότητες 

 
36.  Σύµφωνα µε την µπιχεβιοριστική (συµπεριφοριστική) εκδοχή της µάθησης, 
η ενίσχυση λειτουργεί ως κίνητρο για µάθηση, όταν: 
 
Α) παρέχεται άµεσα 
Β) παρέχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
Γ) παρέχεται έµµεσα 
∆) παρέχεται άµεσα και επαναληπτικά 
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37. Για την αξιολόγηση γνώσεων επί πολλών θεµάτων, σε µικρό χρονικό διάστηµα 
και  µε αντικειµενικό τρόπο βαθµολόγησης, προσφέρονται ιδιαίτερα ερωτήσεις : 

 
Α) ανοιχτής απάντησης 
Β) πολλαπλής επιλογής 
Γ) συµπλήρωσης κενών 
∆) συµπλήρωσης κενών 

 
 38.  Για την αξιολόγηση του βάθους της γνώσης που κατέχει ο µαθητής σε 
συγκεκριµένο θέµα, αλλά και του τρόπου σκέψης και έκφρασης, προσφέρονται 
ιδιαίτερα οι ερωτήσεις: 

 
Α) ανοιχτής απάντησης 
Β) πολλαπλής επιλογής  
Γ) συµπλήρωσης κενών 
∆) διάταξης δεδοµένων 
 

39.  Η αθροιστική αξιολόγηση: 
 
Α) είναι τεχνοκρατικά κατευθυνόµενη και λειτουργεί υπέρ των  αδύνατων µαθητών 
Β) στοχεύει να αποτιµήσει τη συνολική επίδοση µε αντικειµενικό τρόπο 

      Γ) αποτελεί διαδικασία σταδιακής αποτύπωσης της επίδοσης του µαθητή 
∆) στοχεύει στις βελτιωτικές παρεµβάσεις υπέρ του µαθητή 
 

40. Η διδασκαλία ορίζεται ως   : 
 
Α) σύστηµα µεθοδικών ενεργειών που αποσκοπούν στη µάθηση 
Β) σύνολο από ενορατικές και αυθόρµητες ενέργειες 
Γ) µετάδοση γνώσεων από τον δάσκαλο στον µαθητή 
∆) το αποτέλεσµα των αλληλεπιδράσεων εκπαιδευτικού – µαθητή 

 
41. Η έρευνα επισηµαίνει ότι, όταν η αρχική απάντηση των µαθητών είναι ελλιπής, 
ο εκπαιδευτικός πρέπει να αποφεύγει κατά κανόνα να: 
 
 Α) επαναλαµβάνει την αρχική του ερώτηση 
 Β) ζητά διευκρινήσεις 
 Γ) αναδιατυπώνει την αρχική του ερώτηση 
 ∆) ζητά παραδείγµατα 
 
42. Η εφαρµογή του Η/Υ κατά την διδασκαλία πρέπει να γίνεται κυρίως γιατί: 
 
 Α) συµβάλλει αποκλειστικά στην προσφορά γνώσεων 
 Β) συµβάλλει τόσο στην προσφορά γνώσεων όσο και στη δραστηριοποίηση της 
 σκέψης του 
 Γ) ο µαθητής πρέπει να ενηµερωθεί για τη χρήση του µια που έγινε αναπόσπαστο 
 τµήµα της ζωής µας 
 ∆) ο Η/Υ σπάει τη µονοτονία της διδασκαλίας και ελκύει τον µαθητή 
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43.  Ο εκπαιδευτικός κατά την αξιολόγηση ενός µαθητή του πρέπει κυρίως: 
 
 Α) να τον συγκρίνει µε τους συµµαθητές του 
 Β) να τον συγκρίνει µε το στόχο µάθησης 
 Γ) να έχει γνώµονα την ήδη διαµορφωµένη άποψη του γι αυτόν 
 ∆) να τον συγκρίνει µε βάση το µέσο όρο επίδοσης της τάξη 
 
44. Κατά τη διδασκαλία ο εκπαιδευτικός οφείλει να χρησιµοποιεί τεχνικές της      

µεταγνώσης γιατί οι µαθητές: 
 
 Α) ξαναθυµούνται ορισµένα πράγµατα 
 Β) ελέγχουν το πώς µαθαίνουν 
 Γ) ασκούνται στο γράψιµο 
 ∆) παίρνουν συχνά αποφάσεις 
 
45. Κατά την εφαρµογή της διερευνητικής µορφής διδασκαλίας: 
 
 
 Α) ο εκπαιδευτικός διερευνά από πριν ποιο υλικό είναι απαραίτητο για τη 
 διδασκαλία του  
 Β) ακολουθείται η πορεία: καθορισµός προβλήµατος, διτύπωση υποθέσεων, 
 συγκέντρωση πληροφοριών, έλεγχος υποθέσεων, συµπεράσµατα 
 Γ) ακολουθείται η πορεία: προσφορά γνώσεων και πληροφοριών από τις οποίες 
 προκύπτει ένα πρόβληµα 
 ∆ )καλείται ένας ερευνητής στη τάξη, ο οποίος επιδεικνύει τον τρόπο επίλυσης 
 ενός προβλήµατος 

 
46.  Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών για τις δυνατότητες που έχουν οι µαθητές 
 αποδεικνύεται ότι: 
 
 Α) δικαιώνονται γιατί βασίζονται σε αντικειµενικά δεδοµένα  
 Β) διαφοροποιούν τη διδακτική συµπεριφορά τους και µέσω αυτής της 
 διαφοροποίησης «δικαιώνονται»  
 Γ) δεν επηρεάζουν την συµπεριφορά των εκπαιδευτικών 
 ∆) δεν συσχετίζονται µε την πορεία µάθησης των µαθητών 
 
47. Το σχέδιο διδασκαλίας µιας ώρας θεωρείται απαραίτητο, περισσότερο γιατί: 

 
 Α) διευκολύνει τη κατάκτηση της νέας ύλης 
 Β) δεν επιτρέπει τη χαλάρωση των µαθητών 
 Γ) αποκλείει παρεκκλίσεις άσχετες προς τους στόχους της διδασκαλίας 
 ∆) εκµεταλλεύεται πλήρως τον παρεχόµενο διδακτικό χρόνο 

 
48. Παράλληλα µε την κριτική σκέψη, το σχολείο επιδιώκει να αναπτύξει και τη 

δηµιουργική. Σε αυτό συµβάλλει και η συχνή χρήση ερωτήσεων του τύπου: 
 α) συγκλίνουσας σκέψης 
 β) αποκλίνουσας σκέψης 
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 γ) επαγωγικού συλλογισµού 
 δ) ανάκλησης και αναγνώρισης δεδοµένων 

 
49. Κατά τη διαµορφωτική αξιολόγηση οι εκπαιδευτικοί: 
 α) διαπιστώνουν τον τελικό βαθµό επίτευξης των στόχων της διδασκαλίας 
 β) εντοπίζουν τα αδύνατα σηµεία της διδασκαλίας προκειµένου να τα διορθώσουν 
 γ) πληροφορούνται για την ποσότητα και την ποικιλία των γνώσεων που απέκτησαν οι 

µαθητές 
 δ) συγκρίνουν τις επιδόσεις των µαθητών µε τις αναµενόµενες από το Αναλυτικό Πρόγραµµα 

 
50. Το µοντέλο της ευρετικής-ανακαλυπτικής µάθησης και διδασκαλίας δίνει  ιδιαίτερη 

έµφαση: 
 

 α) στην άµεση εµπέδωση και  συστηµατική εφαρµογή  της νέας γνώσης 

 β) στην ανάδειξη  της δοµής (έννοιες, γενικεύσεις και αρχές) του διδασκόµενου  γνωστικού 
αντικειµένου 

 γ) στην ανάπτυξη θετικών διαπροσωπικών σχέσεων ανάµεσα στους συνεργαζόµενους 
µαθητές 

 δ) στην ανάδειξη της πρακτικής αξίας που έχουν οι αποκτώµενες γνώσεις 
 

51. Οι µεταγνωστικές ερωτήσεις κατά τη µαθησιακή διαδικασία βοηθούν τους µαθητές να: 
 α) παρακολουθούν τη διαδικασία της σκέψης τους 
 β) ασκούνται σε σηµαντικές µνηµονικές τεχνικές 
 γ) κάνουν συχνές επαναλήψεις 
 δ) θυµούνται και µετά το µάθηµα τα βασικά του στοιχεία 
 
52. Εφαρµόζοντας ένα σχέδιο εργασίας (project) προβαίνουµε : 
 

α) στην παρουσίαση ενός θέµατος από τον εκπαιδευτικό δειγµατικά στην τάξη 
β) στην επεξεργασία ενός θέµατος από τον µαθητή στο σπίτι 
γ) στην καταγραφή των απόψεων κάθε µαθητή για ένα θέµα 
δ) στην ανοικτή εκπαιδευτική διαδικασία κατά την οποία οι µαθητές επεξεργάζονται 
ενεργά ένα θέµα από διαφορετικές οπτικές και εκτελούν τις σχεδιασµένες δραστηριότητες 
 

53. Η διδασκαλία ορίζεται ως: 
Α) σύστηµα µεθοδικών ενεργειών που αποσκοπούν στη µάθηση 
β) σύνολο από ενορατικές και αυθόρµητες ενέργειες 
γ) µετάδοση γνώσεων από τον δάσκαλο στον µαθητή 
δ) το αποτέλεσµα των αλληλεπιδράσεων εκπαιδευτικού – µαθητή 

 
54. Η αθροιστική αξιολόγηση: 

Α) είναι τεχνοκρατικά κατευθυνόµενη και λειτουργεί υπέρ των  αδύνατων µαθητών 
Β) στοχεύει να αποτιµήσει τη συνολική επίδοση µε αντικειµενικό τρόπο 
Γ) αποτελεί διαδικασία σταδιακής αποτύπωσης της επίδοσης του µαθητή 
δ) στοχεύει στις βελτιωτικές παρεµβάσεις υπέρ του µαθητή 

 
∆.Γκίνης 


