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Α. Να απαντήσετε στα επόµενα δύο ερωτήµατα 
 

ΕΡΩΤΗΜΑ  1ο: 
• Oι απαντήσεις να αναπτυχθούν στο ειδικό ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ κατά βούληση 

στη Γαλλική ή την Ελληνική γλώσσα. 
• Το ερώτηµα συµµετέχει κατά 25% στη διαµόρφωση της βαθµολογίας 

 
Vous trouvez le document qui suit intéressant pour vos apprenants et vous décidez 
de l’exploiter  en classe. Justifiez votre choix en traitant les deux points suivants : 
a) Après avoir précisé le public-cible, repérez dans le document les éléments qui 
permettraient le développement  
• d’une compétence générale (savoir/savoir faire/savoir être/savoir apprendre), et  
• d’une compétence linguistique (phonétique/grammaticale/lexicale/sémantique). 

b) Quel/s est/sont l’objectif/les objectifs communicatif/s qui peut/peuvent être 
atteint/s par le développement de ces deux compétences ?  
 

 
VVooss  pprreemmiieerrss  ppaass  ssuurr  IInntteerrnneett  

Vous avez loupé les débuts d’Internet et vous n’osez plus demander ? Petit cours 
de rattrapage pour prendre le train en marche. 
 

PPCC  oouu  MMaacc  ??  
 
Difficile de se connecter régulièrement à Internet sans un ordinateur. Le néophyte 
aura bien du mal à faire l’économie des milliards de conseils de ses proches, de 
ses collègues, voire des journaux, spécialisés ou non… La plupart n’ont comme 
effet que d’embrouiller un peu plus le candidat au cyberplongeon. Mac ou PC, 
modem ou câble ? Portable ou fixe ? Les PC offrent, sans doute, à terme, plus de 
possibilités pour l’utilisation d’Internet que les Mac. Mais ces derniers sont plus 
simples d’accès  pour les débutants. Aujourd’hui, les ordinateurs sont équipés de 
modems intégrés, qui permettent de transmettre des données sur le réseau 
téléphonique. Mais si vous possédez un modèle plus ancien, il faudra vous 
équiper d’un modem (boîtier ou carte) : 

• Pour acheter un PC :  
Dell      www.dell.fr  ou 0803 387 133. 
A partir de: 8 958 F. 
 

• Pour acheter un Mac : 
Apple  www.apple.fr  ou 088 046 046. 
A partir de : 6 990 F. 
Pour le modem, sur Mac ou sur PC, à partir de 420 F. 
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ΕΡΩΤΗΜΑ  2ο: 
• Oι απαντήσεις να αναπτυχθούν στο ειδικό ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ κατά βούληση 

στη Γαλλική ή την Ελληνική γλώσσα. 
• Το ερώτηµα συµµετέχει κατά 25% στη διαµόρφωση της βαθµολογίας. 

 
 

Proposez une activité qui serait appropriée au développement d’une des 
compétences retenues ci-dessus. (ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο) 
Lors de sa description, vous devez  

- définir l’objectif communicatif visé, 
- choisir une situation de communication, 
- déterminer les éléments linguistiques/sociolinguistiques requis, 
- indiquer le(s) mode(s) de travail (directif/interactif, en groupes/avec 

l’ensemble de la classe…), 
- désigner les moyens utilisés (équipement, supports, éventuellement 

sources linguistiques complémentaires…), 
- formuler la consigne adressée aux apprenants. 

 
 
 

Β. Να απαντήσετε στις σαράντα (40) ερωτήσεις του 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ µε τη µέθοδο των πολλαπλών επιλογών. 

• Oι απαντήσεις να δοθούν στο ειδικό ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ. 
• Kάθε σωστή απάντηση συµµετέχει κατά 1,25% στη διαµόρφωση του 

βαθµού. 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

             ΚΩ∆ΙΚΟΣ ** Γ Α ∆
 

 
1. Οι προσδοκίες του δασκάλου για τον κάθε µαθητή πηγάζουν κατά βάση από:  
 α) το κοινωνικό -οικονοµικό Status του µαθητή 
 β) το φύλο του παιδιού 
 γ) τις επιδόσεις του µαθητή 
 
 

δ) τ
 
η στάση του δασκάλου στο µαθητή 

 
2. Ο µαθητής χαρακτηρίζεται ως άτοµο µε κοινωνική απόκλιση εξαιτίας:  
 α) της ανεπάρκειάς του στη µάθηση 
 β) της αυτο- αποµόνωσής του σ΄ ένα θρανίο 
 γ) της λησµονιάς κυρίως των τετραδίων-εργασιών του στο σπίτι 
 
 

δ) της απασχόλησής του µε ζωγραφιά αντί µε ανάγνωση 
  

3. Η αποδοχή του δασκάλου από τους µαθητές και τους γονείς τους οφείλεται κυρίως: 
 α) στη νοµιµότητά του. 
 β) στη δύναµη της εξουσίας του 
 γ) στην αίγλη της προσωπικότητάς του 
 
 

δ) σ
 
τις ειδικές ικανότητες και  γνώσεις 

 

                                                           
* Ο κωδικός αυτός να µεταφερθεί στο ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ 
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4. Όταν ένας µαθητής, µε τις αταξίες του, παρεµποδίζει τη διεξαγωγή της διδακτικής πράξης, ο 
δάσκαλος: 

 α) τον επιπλήττει 
 β) τον αποβάλλει από την τάξη 
 γ) του αλλάζει θέση  µέσα στην τάξη 
 
 

δ) α
 
ναζητά τα αίτια 

 
5. Στο µαθητή που διστάζει να αναλάβει µαθησιακές δραστηριότητες λόγω έλλειψης 

αυτοπεποίθησης, ο εκπαιδευτικός θα ήταν προτιµότερο να έλεγε: 
 α) "Προσπάθησε, νοµίζω ότι έχεις κάποιες δυνατότητες." 
 β) "∆οκίµασε κάτι πολύ απλό για να έχεις σίγουρη την επιτυχία." 
 γ) "Είµαι βέβαιος ότι µπορείς να τα καταφέρεις." 
 
 

δ) "
 
Προχώρα, οι συγκυρίες αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας σου." 

 
6. Ο έπαινος προς τους µαθητές γίνεται πιο αξιόπιστος και παιδαγωγικά ορθός, όταν ο 

εκπαιδευτικός: 
 α) µεγιστοποιεί τις πράξεις των µαθητών, 
 β) εκφράζει τα συναισθήµατά του, 
 γ) παρακινεί τους µαθητές για περαιτέρω προσπάθεια, 
  δ) α ναγνωρίζει την καταβολή µόχθου και προσπάθειας των µαθητών.  
7. Οι µαθητές προσαρµόζονται καλύτερα στο σχολικό περιβάλλον, όταν: 
 α) οι εκπαιδευτικοί είναι πιο αυστηροί, 
 β) τα σχολεία διαθέτουν πλούσιο εξοπλισµό, 
 γ) η διεύθυνση του σχολείου τους ενηµερώνει συχνά για τις υποχρεώσεις τους, 
  δ ) ο ι  γονείς τους και οι εκπαιδευτικοί επικοινωνούν τακτικά και συνεργάζονται. 

8. Στις φθορές της περιουσίας του σχολείου από µαθητές ο εκπαιδευτικός πρέπει να απαντήσει µε: 
 α) επιπλήξεις για τη συµπεριφορά τους, 
 β) κηρύγµατα και νουθεσίες προς αυτούς, 
 γ) πληρωµή των ζηµιών από τους ίδιους, 
  δ ) χ αρακτηρισµούς και απειλές για µείωση της βαθµολογίας τους. 
9. Ίσες ευκαιρίες µάθησης” σηµαίνει ότι πρέπει να προσφέρονται στους µαθητές 
 α) οι ίδιες γνώσεις και µε τον ίδιο τρόπο 
 β) ∆ιαφορετικές γνώσεις ανάλογα µε το νοητικό τους επίπεδο 
 γ) οι ίδιες ευκαιρίες µάθησης, αλλά η διδασκαλία να ανταποκρίνεται στο ρυθµό και στο επίπεδο  

µάθησης του κάθε µαθητή 
 δ) οι ίδιες ευκαιρίες µάθησης και ο κάθε µαθητές να ανταποκρίνεται σε αυτές ανάλογα µε τις 

ανότητές του. ικ
   

10. Για τις γνωστικές επιδόσεις και γενικότερα τη διαµόρφωση της προσωπικότητας και της 
συµπεριφοράς του µαθητή καθοριστικό ρόλο: 

 α) παίζει µόνον η κληρονοµικότητα, οπότε οποιαδήποτε ερεθίσµατα από το περιβάλλον είναι 
αναποτελεσµατικά 

 β) παίζει µόνον το περιβάλλον (αγωγή και εκπαίδευση), οπότε οποιεσδήποτε κληρονοµικές 
προδιαθέσεις δεν έχουν καµιά επίδραση 

 γ) δεν παίζουν  ούτε η κληρονοµικότητα ούτε το περιβάλλον, αφού δεν έχουν ακόµα εντοπισθεί οι 
σχετικές αιτίες 

 δ) παίζουν τόσο η κληρονοµικότητα όσο και το περιβάλλον και µάλιστα τα ερεθίσµατα του 
περιβάλλοντος µπορούν να αξιοποιήσουν τα περιθώρια που προσφέρουν οι κληρονοµικές 
προδιαθέσεις. 

   
11. Η νοηµοσύνη κι η δηµιουργικότητα: 
 α) Ταυτίζονται απόλυτα, πράγµα που σηµαίνει  ότι µόνον οι µαθητές µε υψηλό δείκτη νοηµοσύνης 

µπορούν να είναι δηµιουργικοί 
 β) δεν ταυτίζονται, πράγµα που σηµαίνει ότι, όταν ένας µαθητής έχει υψηλό δείκτη νοηµοσύνης, αυτό 

είναι σηµάδι έλλειψης δηµιουργικότητας 
 γ) είναι εντελώς άσχετες µεταξύ τους, γιατί ένας µαθητής µε χαµηλό δείκτη νοηµοσύνης είναι 

οπωσδήποτε δηµιουργικό άτοµο 
 δ) Συνάπτονται θετικά, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν µαθητές µε χαµηλό δείκτη  

οηµοσύνης και υψηλό δείκτη δηµιουργικότητας ν
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12. Σύµφωνα µε τα πορίσµατα ερευνών σχετικά µε την αυταρχική και την αντιαυταρχική 
συµπεριφορά του εκπαιδευτικού: 

 α) οι µαθητές του  αυταρχικού εκπαιδευτικού σηµειώνουν διαρκώς υψηλές επιδόσεις και είναι 
περισσότερο δηµιουργικοί 

 β) οι µαθητές του αντιαυταρχικού εκπαιδευτικού µαθαίνουν αυτόνοµα και  είναι πιο δηµιουργικοί 
 γ) δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο η συµπεριφορά του εκπαιδευτικού, αφού η αποτελεσµατικότητα των 

µαθητών εξαρτάται αποκλειστικά από τις γνώσεις που θα τους προσφέρει εκπαιδευτικός 
 δ) οι µαθητές του αυταρχικού εκπαιδευτικού δεν δηµιουργούν προβλήµατα πειθαρχίας, µε 

ποτέλεσµα να κυριαρχεί ένα ήρεµο και  συνεργατικό κλίµα στην τάξη α
   

13. Για την προσαρµογή του µαθητή στο σχολικό κλίµα κατά κύριο λόγο απαιτείται: 
 α) Η λήψη µιας σειράς µέτρων από τον εκπαιδευτικό.  
 β) Η κινητοποίηση της  οικογένειας. 
 γ) Η εµπλοκή ενός ψυχολόγου. 
 
 

δ) Είναι θέµα χρόνου, θα έρθει µόνη της η προσαρµογή. 
  

14. Οι µαθητές του Λυκείου κατά τη µετάβασή τους από το Λύκειο στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, 
έχουν να αντιµετωπίσουν το βασικό πρόβληµα της ζήτησης των θέσεων στην Ανώτατη, την 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, οι οποίες όµως υπερβαίνουν τις δυνατότητες της προσφοράς. Για τη 
λύση του προβλήµατος αυτού προτείνετε: 

 α) Να θεσπιστεί κλειστός αριθµός εισακτέων στα πανεπιστήµια. 
 β) Να διαχωριστούν οι µαθητές σε διάφορους «κάθετους» τύπους σχολείων, τα οποία θα οδηγούν σε 

διάφορες σχολές των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι. 
 γ) Αντί των «κάθετων» αυτών τύπων σχολείων, να υπάρχουν «επάλληλοι» τύποι σχολείων και οι 

µαθητές να µεταβαίνουν από τη µια βαθµίδα στην άλλη µε εισιτήριες εξετάσεις.  
 δ) Αντί των «κάθετων» αυτών τύπων σχολείων, να υπάρχουν «επάλληλοι» τύποι σχολείων και οι 

µαθητές να µεταβαίνουν από τη µια βαθµίδα στην άλλη ελεύθερα και ανεµπόδιστα, χωρίς καµιά 
ξεταστική διαδικασία. ε   

15. Έχει παρωθητική αξία και εποµένως αποτελεί κίνητρο µάθησης των µαθητών: 
 α) Η φανερή ανακοίνωση της βαθµολογίας όλων των µαθητών στην τάξη. 
 β) Η ανακοίνωση της βαθµολογίας στον κάθε µαθητή ατοµικά και µυστικά. 
 γ) Το να µη γίνει ανακοίνωση της βαθµολογίας.    
  δ ) Τ ίποτε από τα παραπάνω. 
16. Οι παράγοντες της µαθητικής παραβατικότητας είναι αποκλειστικά:  
 α) Ενδοατοµικοί. 
 β) Κοινωνικοί.  
 γ) Σχολικοί.  
  δ )  ́Ολοι οι προηγούµενοι.  
17. Σχετικά µε τους κανονισµούς συµπεριφοράς µέσα στην τάξη οι περισσότεροι παιδαγωγοί: 
 α) προτείνουν να τους συντάσσει ο σύλλογος των εκπαιδευτικών για να έχουν κύρος 
 β) πιστεύουν ότι δεν είναι αναγκαίοι, διότι παραµένουν κενός λόγος 
 γ) υποστηρίζουν την ανάγκη συµµετοχής των µαθητών στη σύνταξή τους  
 
 

δ) π
 
ιστεύουν ότι πρέπει να είναι αναλυτικοί, για να είναι λειτουργικοί 

 
18. Η πλειονότητα των σύγχρονων παιδαγωγών αντιµετωπίζουν µε επιφύλαξη και προβληµατισµό  
 α) την επανάληψη της τάξης από τους αδύνατους µαθητές  
 β) τη δηµιουργία ανοµοιογενών τάξεων 
 γ) τη λειτουργία σχολικών µονάδων µεσαίου µεγέθους 
 
 

δ) τη συστέγαση «ειδικών τάξεων» στο κανονικό σχολείο 
  

19. Οι σχέσεις καθηγητών – µαθητών είναι σηµαντικές, κυρίως διότι: 
 α) επηρεάζουν την αυτο-αντίληψη των µαθητών  
 β) υπενθυµίζουν τους ρόλους εκπαιδευτικών και µαθητών 
 γ) παρέχουν οδηγίες και πληροφορίες στους µαθητές 
 δ) ενεργοποιούν, καθοδηγούν και ολοκληρώνουν τις διαδικασίες που αναπτύσσουν οι µαθητές για 

την οικοδόµηση της γνώσης  
   
20. Το ελευθεριάζον (laissez- faire) στυλ του εκπαιδευτικού: 
 α) συµβάλλει στην αυτόνοµη κοινωνική ανάπτυξη των µαθητών 
 β) εθίζει τους µαθητές στις δηµοκρατικές διαδικασίες 
 γ) δηµιουργεί σύγχυση στους µαθητές και γι’ αυτό τους επηρεάζει αρνητικά  
 
 

δ) δ
 
εν επηρεάζει ούτε την ανάπτυξη ούτε τη µάθηση 
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21. Tο σχολικό εγχειρίδιο που χρησιµοποιεί η τάξη σας δεν καλύπτει τις ανάγκες του αναλυτικού 
προγράµµατος. Tι κάνετε; 

 α) Aποφασίζετε να καλύψετε το ωρολόγιο πρόγραµµα του έτους µόνο µε τα µαθήµατα του βιβλίου 
που συµπίπτουν µε το αναλυτικό πρόγραµµα και ενηµερώνετε γραπτώς το ∆ιευθυντή του 
Σχολείου. 

 β) Eξηγείτε το πρόβληµα στο σύλλογο γονέων και του ζητάτε να αγοράσει άλλα βιβλία που εσείς 
κρίνετε κατάλληλα. 

 γ) Aναπληρώνετε την έλλειψη του βιβλίου µε υλικό που ετοιµάζετε εσείς, σύµφωνα µε το αναλυτικό 
πρόγραµµα. 

 δ) Zητάτε από το ∆ιευθυντή του Σχολείου να σας αλλάξει τάξη, γιατί το βιβλίο δεν σας επιτρέπει να 
κάνετε σωστά τη δουλειά σας. 

22. Με ποια από τις παρακάτω θέσεις που αφορούν στην αντιµετώπιση του λάθους θα 
διαφωνούσατε;   

 α) Πρέπει να διορθώνονται αµέσως κατά την εκφορά τους. 
 β) Πρέπει να δίνεται µεγαλύτερη βαρύτητα στα εκφραστικά λάθη που έχουν να κάνουν µόνο µε τις 

γλωσσικές επικοινωνιακές δεξιότητες. 
 γ) Πρέπει να διορθώνονται τα λάθη που αφορούν στον εκάστοτε διδακτικό στόχο. 
 
 

δ) Το λάθος πρέπει να επισύρει κάποια ποινή. 
  

23. Στην τάξη σας έχετε έναν µαθητή µε σοβαρό πρόβληµα άρθρωσης. Mε ποιον από τους 
παρακάτω τρόπους θα τον αντιµετωπίζατε; 

 α) Θα απέφευγα να τον κοιτάξω την ώρα που θα σήκωνε το χέρι για να µιλήσει. 
 β) Θα του έλεγα να µου απαντάει γραπτώς. 
 γ) ∆εν θα έκανα τίποτε το ιδιαίτερο, θα του φερόµουν όπως και σε όλους τους άλλους. 
  δ) Θ α του απηύθυνα µόνον τις ερωτήσεις που θα απαιτούσαν µονολεκτική απάντηση.  
24. Στην τάξη σας έχετε αρκετούς µαθητές µε γλώσσες καταγωγής άλλες από την ελληνική. Πώς θα 

χαρακτηρίζατε την κατάσταση; 
 α) Προβληµατική. 
 β) Yποβαθµιστική. 
 γ) Aπαράδεκτη. 
  δ ) A παιτητική. 
25. Σας αναθέτουν την οργάνωση του χώρου διδασκαλίας προκειµένου να επεξεργαστείτε 

δραστηριότητες που απαιτούν διάδραση µεταξύ των µαθητών. Ποια διάταξη θεωρείτε ότι 
εξυπηρετεί καλύτερα τη µαθησιακή διαδικασία; 

 α) Σε δύο σειρές απέναντι από την έδρα, ώστε όλοι οι µαθητές να βλέπουν τον καθηγητή και τον 
πίνακα. 

 β) Σε τρεις σειρές, ώστε να βρίσκονται όλοι πιο κοντά στον πίνακα και στην έδρα του καθηγητή. 
 γ) Σε σχήµα Π, απέναντι από τον καθηγητή, ώστε ο καθένας να µπορεί να βλέπει όλους τους 

υπολοίπους. 
 δ) Mε τις καρέκλες γύρω από κάθε τραπέζι, ώστε να µπορούν οι µαθητές να συνεργάζονται κατά 

ικρές οµάδες. µ   
26. H απάντηση που έδωσε ο µαθητής στην ερώτησή σας δεν ήταν η προβλεπόµενη από εσάς ή η 

αναµενόµενη.  Πώς αντιδράτε; 
 α) Tου λέω να σκεφτεί περισσότερο. 
 β) Eξετάζω µήπως η διατύπωση της ερώτησης νοµιµοποιεί αυτή την απάντηση. 
 γ) Ρωτώ άλλον µαθητή. 
 
 

δ) Tου λέω ότι κάνει λάθος. 
  

27. Ποιαν από τις παρακάτω λειτουργίες θεωρείτε ως τη σηµαντικότερη του ρόλου ενός σύγχρονου 
εκπαιδευτικού; 

 α) Eλέγχει και αξιολογεί τις επιδόσεις των µαθητών. 
 β) Συνιστά την κυριότερη πηγή γνώσης για τους µαθητές. 
 γ) Aποτελεί προέκταση της κεντρικής εξουσίας και επιβάλλει την πειθαρχία. 
 
 

δ) Προκαλεί και συντονίζει δραστηριότητες και υποστηρίζει τη µαθησιακή διαδικασία. 
  

28. Έχετε κάνει στην τάξη σας ένα επαναληπτικό τεστ και διαπιστώνετε ότι οι βαθµοί των 
περισσότερων µαθητών είναι χαµηλότεροι της βάσης. Ποια από τις παρακάτω ερµηνείες θα 
αποκλείατε; 

 α) Tο επίπεδο της τάξης είναι εξαιρετικά χαµηλό. 
 β) Tα θέµατα ήταν πιο δύσκολα από όσο θα ταίριαζε στις γνώσεις που τους εξασφάλισε το µάθηµα. 
 γ) Tα κριτήρια βαθµολόγησης ήταν ιδιαζόντως αυστηρά. 
 
 

δ) O τρόπος διεξαγωγής του µαθήµατος δεν ήταν αποδοτικός. 
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29. Εφηµερεύετε στο διάλειµµα και παρατηρείτε ένα µαθητή που µένει µόνος και δεν συµµετέχει στα 
παιγνίδια και στις παρέες των συµµαθητών του. Πώς αντιδράτε; 

 α) Tον πλησιάζω και πιάνω κουβέντα µαζί του. 
 β) Πάω και τον ρωτώ: «Γιατί κάθεσαι µόνος σου και δεν παίζεις µε τους άλλους;» 
 γ) Φωνάζω στα άλλα παιδιά να τον παίξουν και αυτόν. 
  δ ) ∆ εν κάνω τίποτε, γιατί δεν είναι δική µου δουλειά 
30. Ποια είναι κατά τη γνώµη σας η σύγχρονη µεθοδολογική προσέγγιση στην ξενόγλωσση τάξη;   
 α) Η δοµική προσέγγιση. 
 β) Η παραδοσιακή προσέγγιση. 
 γ) Η επικοινωνιακή προσέγγιση. 
  δ ) Η  άµεση προσέγγιση. 
31. Σχετικά µε τους τρόπους αξιολόγησης των µαθητών, πιστεύετε ότι 
 α) Ο εκπαιδευτικός είναι ο µόνος που µπορεί και πρέπει να αξιολογεί τους µαθητές. 
 β) Ο εκπαιδευτικός πρέπει να εφαρµόζει πρακτικές ετεροαξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης στους 

µαθητές του. 
 γ) Ο µαθητής δεν πρέπει να γνωρίζει τα κριτήρια αξιολόγησής του. 
 
 

δ) Η
 

 αξιολόγηση πρέπει να εφαρµόζεται µόνον για τη βαθµολόγηση των µαθητών. 
 

32. Σε ποιο είδος µαθησιακού τύπου πιστεύετε ότι ανήκουν οι περισσότεροι µαθητές µιας ξένης 
γλώσσας; 

 α) Στον οπτικό τύπο. 
 β) Στον κιναισθητικό τύπο. 
 γ) Στον ακουστικό τύπο. 
 
 

δ) Σ
 
το µεικτό τύπο. 

 
33. Ένας µαθητής της A’ Λυκείου συµπεριφέρεται µε τρόπο που θεωρείτε προσβλητικό. Πώς 

αντιδράτε; 
 α) Tου λέω να βγει αµέσως έξω από την τάξη. 
 β) Tον οδηγώ στο γραφείο του ∆ιευθυντή, για να του επιβάλει ποινή. 
 γ) Tου λέω ότι θέλω να συζητήσω µαζί του µόλις τελειώσει το µάθηµα. 
 
 

δ) T
 
ου δηλώνω ότι η συµπεριφορά του θα έχει συνέπειες στη βαθµολογία του. 

 
34. Ο σχεδιασµός των βασικών συνιστωσών της διδασκαλίας (στόχοι, περιεχόµενα µάθησης, 

µεθοδολογική προσέγγιση…) στην ξενόγλωσση τάξη του δηµόσιου σχολείου 
 α) είναι έργο του εκπαιδευτικού. 
 β) προσδιορίζεται από το θεσµικό όργανο. 
 γ) προσδιορίζεται κατόπιν συνεργασίας εκπαιδευτικού - µαθητών. 
 
 

δ) π
 
ροσδιορίζεται από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς των µαθητών. 

 
35. Σε ποιον από τους παρακάτω ρόλους δεν πρέπει να περιορίζεται η συµβολή του καθηγητή  στο 

πλαίσιο  της πραγµατοποίησης µιας σύνθετης δηµιουργικής εργασίας; 
 α) στο ρόλο του οργανωτή. 
 β) στο ρόλο του αξιολογητή. 
 γ) στο ρόλο του συντονιστή. 
  δ) σ το ρόλο του συµβούλου.  
36. Ποια είναι η κυριότερη προϋπόθεση για τη δηµιουργία καλών σχέσεων µεταξύ καθηγητή-

∆ιευθυντή σχολείου ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία του σχολείου; 
 α) Έλλειψη φανατισµού και προκατάληψης. 
 β) Αµοιβαία κατανόηση, εµπιστοσύνη, διάλογος. 
 γ) Τήρηση του ωραρίου µε ακρίβεια. 
  δ ) Π ροθυµία του καθηγητή για ανάληψη εργασιών που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου. 
37. Πώς δηµιουργούνται εποικοδοµητικές διαπροσωπικές σχέσεις µεταξύ καθηγητή-µαθητή που να 

προάγουν διδακτικούς στόχους; 
 α) µε το σεβασµό και τη θετική στάση του καθηγητή προς το µαθητή. 
 β) µε την πλήρη κατοχή του γνωστικού αντικειµένου εκ µέρους του καθηγητή. 
 γ) µε την προσφώνηση του µαθητή µε το µικρό του όνοµα. 
 
 

δ) µ
 
ε τη συζήτηση πολύ προσωπικών θεµάτων στην τάξη. 

 
38. Προκειµένου να οργανώσετε τη διδασκαλία σας,  σε ποιαν από τις παρακάτω πηγές οδηγιών θα 

στηριζόσαστε κατά προτεραιότητα; 
 α) Στις συµβουλές του παλαιότερου συναδέλφου. 
 β) Στο αναλυτικό πρόγραµµα. 
 γ) Στο περιεχόµενο του σχολικού βιβλίου. 
 
 

δ) Π
 
ουθενά· θα κάνω αυτό που νοµίζω εγώ σωστό. 
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39. Eπιµένετε για τρίτη φορά στην ίδια ερώτηση και οι µαθητές σας, που είναι στην A’ Γυµνασίου, 
συνεχίζουν να σας κοιτούν σιωπηλοί. Ποια από τις παρακάτω ερµηνείες θα δίνατε; 

 α) Tο επίπεδό τους είναι µάλλον πολύ χαµηλό. Xρειάζεται να δουλέψουµε σκληρά. 
 β) Προφανώς θέλουν να µε εκνευρίσουν, και αποφάσισαν να µην απαντούν. 
 γ) Mήπως δεν κατανοούν την ερώτηση και πρέπει να τη διατυπώσω µε διαφορετικό τρόπο; 
 
 

δ) Aπλώς ήρθαν αδιάβαστοι. Θα πρέπει να ληφθούν κάποια µέτρα. 
  

40. Tέσσερις συνάδελφοί σας συζητούν εκπαιδευτικά θέµατα. Mε ποιο από τα παρακάτω σχόλια θα 
συµφωνούσατε; 

 α) O καθηγητής συχνά πρέπει να παρεµβαίνει διορθωτικά στις οδηγίες των ασκήσεων του βιβλίου, 
ώστε τα παιδιά να µπορούν να καταλάβουν αµέσως τι ακριβώς τους ζητείται να κάνουν. 

 β) H ποιότητα του εκπαιδευτικού είναι θέµα χαρισµατικής προσωπικότητας. 
 γ) Όταν ο καθηγητής είναι βαθύς γνώστης του αντικειµένου του, ξέρει και πώς να το διδάξει. 
 δ) Oι καθηγητές των µικρών τάξεων  δεν χρειάζονται προετοιµασία. 
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