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ΣΥΝΟΛΟ 35 ΜΟΝΑΔΕΣ

Ερώτηση 1
Να μελετήσετε το πιο κάτω σενάριο.
Ένας/Μία εκπαιδευτικός έχει αναλάβει τη διδασκαλία ενός τμήματος. Η
πλειονότητα των μαθητών/τριών μιλούν μεταξύ τους, διακόπτουν τη ροή του
μαθήματος και αναστατώνουν με τις παρεμβάσεις τους.
Να χαρακτηρίσετε τις πιο κάτω ενέργειες, στις οποίες μπορεί να προβεί
ο/η εκπαιδευτικός, ως Κατάλληλες ή Ακατάλληλες ως προς τη
διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών/τριών.
Α. Καθορίζει μόνος/η του/της τους κανονισμούς της τάξης, στην αρχή της
σχολικής χρονιάς, και τους κοινοποιεί στους/στις μαθητές/τριες,
ενημερώνοντάς τους/τις για τις επιπτώσεις που προκύπτουν από τη μη
τήρησή τους.
Β. Αποφασίζει να αναβάλει την ενασχόλησή του/της με την ενοχλητική
συμπεριφορά των μαθητών/τριών, ώστε να μην λειτουργήσει εις βάρος της
μαθησιακής διαδικασίας.
Γ. Αναπτύσσει και κοινοποιεί διδακτικές ρουτίνες (π.χ. ποιοι/ποιες
μαθητές/τριες χειρίζονται υλικά, ποιοι/ποιες διανέμουν και μαζεύουν Φύλλα
Εργασίας κ.τ.λ.), ζητώντας από τους/τις μαθητές/τριες να τις εφαρμόσουν
άμεσα.
Δ. Υπενθυμίζει τους Κανονισμούς Λειτουργίας Σχολείων Μέσης Γενικής και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που
αφορούν στις συνέπειες σε μη αποδεκτές συμπεριφορές.
Να σημειώσετε στο Τετράδιο Απαντήσεων το κάθε γράμμα με τον
αντίστοιχο χαρακτηρισμό (π.χ. 1Α. Κατάλληλη ή 1Α. Ακατάλληλη).
(Μονάδες 4)
Απάντηση Ερώτησης 1
Α. Ακατάλληλη
Β. Ακατάλληλη
Γ. Ακατάλληλη
Δ. Κατάλληλη
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Ερώτηση 2
Να μελετήσετε το πιο κάτω σενάριο.
Ένας/Μία εκπαιδευτικός εφαρμόζει διαμορφωτική αξιολόγηση. Για αυτό τον
σκοπό, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, χορηγεί στους/στις μαθητές/τριες
ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης, τα οποία επεξεργάζεται. Ταυτόχρονα,
κάνει ένα γραπτό διαγώνισμα στο τέλος της ενότητας, το οποίο επιστρέφει
μετά από έναν μήνα. Επιπλέον, αναθέτει μικρές γραπτές δραστηριότητες, στις
οποίες σημειώνει τι είναι σωστό και τι λάθος, χρησιμοποιώντας τα σύμβολα √
και Χ, αντίστοιχα, και τις επιστρέφει στους/στις μαθητές/τριες. Την ημέρα που
τις επιστρέφει, παρέχει προφορική ανατροφοδότηση, επισημαίνοντας κάποια
από τα λάθη ορισμένων μαθητών/τριών στην ολομέλεια της τάξης.
Να εντοπίσετε τρεις (3) ακατάλληλες ενέργειες του/της εκπαιδευτικού
για την εφαρμογή της διαμορφωτικής αξιολόγησης και να τις
μετασχηματίσετε, ώστε να γίνουν κατάλληλες. Η απάντησή σας δεν
πρέπει να υπερβαίνει τις 100 λέξεις.
(Μονάδες 9)
Απάντηση Ερώτησης 2
Λανθασμένες ενέργειες:
1. «το οποίο επιστρέφει μετά από έναν μήνα.»
2. «στις οποίες σημειώνει τι είναι σωστό και τι λάθος, χρησιμοποιώντας τα
σύμβολα √ και Χ, αντίστοιχα»
3. «κάποια από τα λάθη ορισμένων μαθητών/τριών στην ολομέλεια της
τάξης»
Μετασχηματισμός σε ορθές:
1. Η επιστροφή των διαγωνισμάτων πρέπει να γίνεται άμεσα.
2. Η γραπτή ανατροφοδότηση δεν πρέπει να είναι μόνο
αξιολογητική/αξιολογική (χρήση συμβόλων √ και Χ), αλλά να
περιλαμβάνει ενημέρωση για τα θετικά στοιχεία της απάντησης και τα
σημεία που χρήζουν βελτίωσης/αναθεώρησης καθώς και καθοδήγηση
για το πώς θα γίνει αυτό (περιγραφική αξιολόγηση).
3. Η ανατροφοδότηση πρέπει να γίνεται ατομικά/εξατομικευμένα και όχι
στην ολομέλεια. Ή αν γίνει στην ολομέλεια, ο/η εκπαιδευτικός αξιοποιεί
τα κοινά/συνηθέστερα λάθη των μαθητών/τριών για να τους/τις
καθοδηγήσει. Επίσης, πρέπει να επισημαίνονται και να επεξηγούνται
τα λάθη.
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Ερώτηση 3
Να αναφέρετε τέσσερις (4) λειτουργίες που θεωρείτε ότι πρέπει να
επιτελεί μια καλή αφόρμηση σε μια εποικοδομητική διδασκαλία. Η
απάντησή σας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 100 λέξεις.
(Μονάδες 8)
Απάντηση Ερώτησης 3
Θεωρείται ορθή η απάντηση που περιλαμβάνει τέσσερα (4) από τα πιο κάτω:
1. Ενημέρωση/Προϊδεασμός των μαθητών/τριών για το περιεχόμενο του
μαθήματος.
2. Πρόκληση του ενδιαφέροντος, της προσοχής και της περιέργειας των
μαθητών/τριών - Παροχή κινήτρων για συμμετοχή στο μάθημα.
3. Σύνδεση και επαναφορά προϋπαρχουσών γνώσεων/εμπειριών/ιδεών
με τη νέα γνώση (π.χ. σύνδεση με προηγούμενο μάθημα, ομαλή
μετάβαση από το προηγούμενο μάθημα/για τις επόμενες
δραστηριότητες).
4. Δημιουργία κλίματος απορίας και ερευνητικής διάθεσης για τους/τις
μαθητές/τριες.
5. Δημιουργία κατάλληλου πλαισίου – προϋποθέσεων για την κατάκτηση
του νέου γνωστικού αντικειμένου (π.χ. προοργανωτές, χρήση
σεναρίου, προβληματισμού, γενικού/διερευνητικού ερωτήματος,
έμφαση στις έννοιες-κλειδιά του μαθήματος κ.λπ.).
6. Δημιουργία φιλικού κλίματος στην τάξη (π.χ. δημιουργία ευχάριστης
διάθεσης, δημιουργία κλίματος μαθησιακής ετοιμότητας, ψυχολογική
προετοιμασία μαθητών/τριών κ.λπ.).
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Ερώτηση 4
Να μελετήσετε το πιο κάτω σενάριο. Σημειώνεται ότι η αναφορά στο
φύλο του εκπαιδευτικού και του μαθητή είναι τυχαία.
Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, ένας μαθητής προσεγγίζει έναν από τους
διδάσκοντες που εμπιστεύεται. Ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός δεν είναι ο
Υπεύθυνος του τμήματος του μαθητή. Κατά τη συζήτηση που αναπτύσσουν, ο
μαθητής τού εκμυστηρεύεται ότι κάνει περιστασιακά χρήση ναρκωτικών
ουσιών και δηλώνει πρόθυμος να παραπεμφθεί σε εξειδικευμένο κέντρο.
Να αναφέρετε τρεις (3) ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί άμεσα ο
εκπαιδευτικός για διαχείριση της κατάστασης (εντός της σχολικής
μονάδας). Η απάντησή σας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 100 λέξεις.
(Μονάδες 6)

Απάντηση Ερώτησης 4
Θεωρείται ορθή η απάντηση που περιλαμβάνει τρία (3) από τα πιο κάτω:
1. Αντιμετωπίζει υποστηρικτικά, χωρίς κριτική στάση τον μαθητή.
2. Ο εκπαιδευτικός του επεξηγεί ότι ο/η υπεύθυνος/η για την προώθηση
της παραπομπής σε εξειδικευμένο κέντρο είναι ο/η Σχολικός
Σύμβουλος, προτρέποντας τον μαθητή να έρθει σε επαφή μαζί του ή
να τον συνοδεύσει και να διασφαλίσει ότι το αίτημά του θα φτάσει.
3. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να γνωστοποιήσει στον μαθητή ότι το
περιεχόμενο της συζήτησης θα παραμείνει μεταξύ του μαθητή, του
εκπαιδευτικού και του/της Συμβούλου.
4. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός αποτυγχάνει να πείσει τον μαθητή
να απευθυνθεί στον/στη Σύμβουλο, τότε ο εκπαιδευτικός οφείλει να
ενημερωθεί ο ίδιος από τον/τη Σύμβουλο για τις διαδικασίες
παραπομπής εντός δύο ημερών και αναλαμβάνει να προωθήσει τη
διαδικασία με την καθοδήγηση του/της Συμβούλου.
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Ερώτηση 5
Να μελετήσετε το πιο κάτω σενάριο.
Ένας/Μία εκπαιδευτικός έχει εντοπίσει ότι ορισμένοι/ες μαθητές/τριες δεν
λαμβάνουν ενεργά μέρος στο μάθημα. Υποθέτει ότι μπορεί η συμπεριφορά
τους αυτή να σχετίζεται με το είδος των δραστηριοτήτων που οργανώνει κατά
τη διάρκεια του μαθήματος. Έτσι, ζητά από έναν/μία συνάδελφο να
παρακολουθήσει ένα μάθημά του/της και να του/της δώσει ανατροφοδότηση.
Παρακάτω, σας δίνονται ορισμένα ενδεικτικά
συναδέλφου που παρακολούθησε το μάθημα.

σχόλια

του/της

Στο Τετράδιο Απαντήσεων να σημειώσετε μόνο αυτό/αυτά που
αποτελεί/ούν αποτελεσματική μορφή ανατροφοδότησης, με σκοπό τη
βελτίωση του/της συναδέλφου που διεξήγαγε το μάθημα, και να
δικαιολογήσετε την απάντησή σας σε 30 λέξεις για το καθένα.
Α: «Πρέπει να προσέξεις τον τρόπο που οργανώνεις τις δραστηριότητες στο
μάθημα. Για παράδειγμα, η τρίτη δραστηριότητα ήταν αχρείαστη».
Β: «Η πρώτη δραστηριότητα ήταν πολύ καλή και τράβηξε το ενδιαφέρον. Στη
δεύτερη δραστηριότητα, όμως, έπρεπε να δώσεις λιγότερες και πιο ξεκάθαρες
οδηγίες».
Γ: «Εμένα μου άρεσαν όλες οι δραστηριότητες που έκανες. Πιστεύω και οι
τρεις ήταν πολύ καλές και ενδιαφέρουσες. Η δεύτερη, όμως, είχε προβλήματα
κατανόησης».
Δ: «Υπήρχε καλή εναλλαγή δραστηριοτήτων και ο βαθμός δυσκολίας ήταν
ικανοποιητικός. Διαφοροποίησες το μάθημά σου και χρησιμοποίησες το υλικό
με ουσιαστικό τρόπο, για τους στόχους του μαθήματος».
Ε: «Νομίζω ότι θα πρέπει να μειώσεις τον αριθμό των μαθητών/τριών στις
ομάδες από πέντε σε τέσσερις. Αυτό θα δίνει περισσότερο χρόνο σε όλους/ες
τους/τις μαθητές/τριες να δουλεύουν. Κατά τ’ άλλα, ο τρόπος που οργάνωσες
τις δραστηριότητές σου ήταν αρκετά καλός και κατανοητός για τους/τις
μαθητές/τριες».
(Μονάδες 8)
Απάντηση Ερώτησης 5
Αποτελεσματική μορφή ανατροφοδότησης αποτελούν τα σχόλια Β και Ε.
Για το σχόλιο Β: Η ανατροφοδότηση περιέχει αξιολογητικό σχόλιο, εντοπίζει
την αδυναμία σε σχέση με το είδος των δραστηριοτήτων και προτείνει λύση.
Για το σχόλιο Ε: Η ανατροφοδότηση συνοψίζει τα θετικά του τρόπου
οργάνωσης των δραστηριοτήτων, εντοπίζει το πρόβλημα στον αριθμό των
μελών των ομάδων, προτείνει λύση και τεκμηριώνει.
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