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Κυριακή 3-4-2005
ΕΡΩΤΗΜΑ 1Ο :
Σε µια δραστηριότητα που έχει ως στόχο την ταξινόµηση αντικειµένων µε
βάση δύο κριτήρια ο νηπιαγωγός παρατηρεί τα εξής: Τα µισά παιδιά
καταφέρνουν να χρησιµοποιήσουν και τα δύο κριτήρια και να συµπληρώσουν
έναν «πίνακα διπλής εισόδου». Από τα υπόλοιπα παιδιά, άλλα
χρησιµοποιούν κάθε φορά ένα µόνο κριτήριο και άλλα άλλοτε ταξινοµούν µε
βάση ένα κριτήριο και άλλοτε στην τύχη. Ο νηπιαγωγός επαναλαµβάνει αυτή
τη δραστηριότητα µέχρι να µπορέσουν τα περισσότερα παιδιά να
χρησιµοποιήσουν ταυτόχρονα και τα δύο κριτήρια.
α)
Να τεκµηριώσετε γιατί δεν µπορούν όλα τα παιδιά να χρησιµοποιήσουν
και τα δύο κριτήρια.
β)

Να σχολιάσετε τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζει ο εκπαιδευτικός
αυτή την εκπαιδευτική κατάσταση αναφέροντας αν συµφωνείτε ή όχι
και γιατί.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2Ο :
Να αντιδιαστείλετε τους όρους «σκοποί» και «στόχοι» και να προσδιορίσετε
το ρόλο του νηπιαγωγού στη διαµόρφωση και την επιλογή τους. Να
αναφέρετε τα προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζει ο νηπιαγωγός κατά την
υλοποίηση των σκοπών και των στόχων γενικώς και ειδικότερα κατά την
υλοποίησή τους στο ηµερήσιο πρόγραµµα ενασχόλησης των νηπίων,
σύµφωνα µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα του 1989.
ΕΡΩΤΗΜΑ 3Ο :
Οι επόµενες 25 ερωτήσεις να απαντηθούν µε τη µέθοδο των πολλαπλών επιλογών.
Οι ορθές απαντήσεις να σηµειωθούν στο τετράδιό σας, αναγράφοντας το γράµµα (α,
β, γ, δ) που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθµό της ερώτησης ως
εξής:
1………………..α) ή β) ή γ) ή δ)
2………………. α) ή β) ή γ) ή δ)
...........................
25………..……. α) ή β) ή γ) ή δ)
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1.

Το ηµερολόγιο παρατήρησης του νηπιαγωγού έχει στόχο:
α) Να µπορεί ο νηπιαγωγός να κατατάσσει τα παιδιά σε κατηγορίες ανάλογα µε τις επιδόσεις τους.
β) Να του επιτρέπει να παρακολουθεί την πορεία των παιδιών και να την ερµηνεύει ώστε να
ανατροφοδοτεί τη δράση του.
γ) Να του επιτρέπει στο τέλος της χρονιάς να ξέρει ποια παιδιά είναι ώριµα να παρακολουθήσουν
την Α΄ ∆ηµοτικού.
δ) Να θυµάται ο νηπιαγωγός ποιες δραστηριότητες έχει ήδη κάνει για να µην τις επαναλάβει.

2.

Οι παράγοντες, οι οποίοι παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην άσκηση αγωγής, είναι και πολλοί και
σηµαντικοί. Ποιος, όµως, από τους παρακάτω συνδυασµούς είναι τόσο απαραίτητος, ώστε,
χωρίς αυτόν να µην είναι δυνατή η άσκηση της αγωγής;
α) Ο νηπιαγωγός και ο µαθητής.
β) Ο νηπιαγωγός, ο µαθητής και οι κτιριακές εγκαταστάςεις.
γ) Ο νηπιαγωγός, ο µαθητής και τα εποπτικά µέσα.
δ) Τίποτε από τα παραπάνω.

3.

Με βάση το νέο Πρόγραµµα της Νεοελληνικής Γλώσςας για το Νηπιαγωγείο, όταν τα παιδιά
τελειώνουν µια ζωγραφιά:
α) Πρέπει να γράφουν το όνοµά τους.
β) Πρέπει να γράφουν τι απεικονίζει η ζωγραφιά τους.
γ) Πρέπει να υπαγορεύσουν στο νηπιαγωγό µια πρόταση για τη ζωγραφιά τους και να την
αντιγράψουν.
δ) Πρέπει να είναι ελεύθερα να αποφασίσουν τι από τα παραπάνω θέλουν να κάνουν.

4.

Ανάµεσα στο νηπιαγωγό και στους µαθητές δηµιουργούνται στενές διαπροσωπικές σχέσεις
όταν:
α) Ο νηπιαγωγός αποδέχεται όλους τους µαθητές και σέβεται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
καθενός.
β) Ο νηπιαγωγός αγαπά όλους τους µαθητές.
γ) Οι µαθητές συµπεριφέρονται σωστά και έχουν καλές επιδόσεις.
δ) Ο νηπιαγωγός έχει ιδιαίτερο ταλέντο.

5.

Συχνά οι νηπιαγωγοί επιβραβεύουν τα παιδιά που κάνουν σωστά µια εργασία δίνοντάς τους
αυτοκόλλητα. Αυτού του είδους η επιβράβευση:
α) Είναι αναγκαία προκειµένου τα παιδιά να ενδιαφερθούν να κάνουν σωστά τις εργασίες τους.
β) Είναι αναγκαία προκειµένου να ενηµερώνονται τα παιδιά για τις επιδόσεις τους.
γ) ∆εν είναι αναγκαία όταν ο νηπιαγωγός οργανώνει την τάξη του µε τρόπο που να δηµιουργεί στα
παιδιά ενδογενή κίνητρα.
δ) Είναι αναγκαία µόνο στις περιπτώσεις παιδιών µε ιδιαίτερες δυσκολίες.

6.

Στο νέο αναλυτικό Πρόγραµµα της Νεοελληνικής Γλώσσας για το Νηπιαγωγείο, όταν τα παιδιά
γράφουν αυθόρµητα, ο νηπιαγωγός διορθώνει τα λάθη τους:
α) Κάθε φορά.
β) Όταν το ίδιο το παιδί ζητήσει άµεσα ή έµµεσα διόρθωση.
γ) Ποτέ.
δ) Όταν κρίνει ότι ένα παιδί προχωρά µε πιο αργούς ρυθµούς σε σχέση µε τα υπόλοιπα.

7.

Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά δεν προσιδιάζει στον ιδανικό εκπαιδευτικό:
α) Το να αγαπά το παιδί και να αφοσιώνεται σε αυτό και στο παιδοκεντρικό του έργο.
β) Το να κατέχει το κέντρο κάθε µαθησιακής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας.
γ) Το να έχει αναπτυγµένες διδακτικές ικανότητες.
δ) Το να διακρίνεται από συναισθηµατική σταθερότητα.

8.

Ο κύριος στόχος των αυθόρµητων δραστηριοτήτων είναι:
α) Να αναπτύξουν τα παιδιά την κοινωνικότητά τους µέσα από παιχνίδια ρόλων και αξιοποίηση
υλικού.
β) Να απασχοληθούν τα παιδιά µέχρι να ξεκινήσει το ηµερήσιο πρόγραµµα.
γ) Να µπορεί ο νηπιαγωγός να κάνει ενισχυτική παρέµβαση σε κάποια παιδιά.
δ) Να εξοικειωθούν τα παιδιά µε το σχολείο.
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9.

Στο παιδαγωγικό ζεύγος παιδαγωγός-παιδαγωγούµενος
εκπαιδευτική σχέση είναι:
α) Σχέση ισότητας.
β) Σχέση ανισότητας.
γ) Σχέση ανισότητας και αµοιβαιότητας.
δ) Τίποτε από τα παραπάνω.

10.

Σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα του 1989, η γνώση του φυσικού περιβάλλοντος
οικοδοµείται:
α) Με παρατήρηση και διερεύνηση.
β) Με λεκτική εξήγηση από τον εκπαιδευτικό.
γ) Με χειρισµούς που κάνουν τα ίδια τα παιδιά.
δ) Με συνδυασµό του α και του γ.

11.

Στο χώρο του Νηπιαγωγείου ο προφορικός λόγος:
α) Καλλιεργείται µέσα από συγκεκριµένες δραστηριότητες.
β) Καλλιεργείται µε την ανάγνωση ιστοριών µε πλούσιο λεξιλόγιο.
γ) Καλλιεργείται κυρίως όταν ζητάµε από τα παιδιά να αφηγηθούν.
δ) Καλλιεργείται µε κάθε αφορµή σε κάθε δραστηριότητα.

12.

Συνθήκες στην οικογένεια που µπορεί να δηµιουργήσουν άµεσα ή έµµεσα προβλήµατα
συµπεριφοράς στο παιδί, τόσο στο σχολικό όσο και στο κοινωνικό περιβάλλον και στη
µετέπειτα ζωή είναι:
α) Η αυταρχική και καταπιεστική αλλά και υπέρµετρα επιεικής και επιτρεπτική ή υπερπροστατευτική,
καθώς και αλλοπρόσαλλη µεταχείριση των παιδιών.
β) Το κοινωνικό – οικονοµικό επίπεδο σε συνδυασµό µε άλλες συνθήκες.
γ) Η διαλυµένη οικογένεια.
δ) Ο κακός χαρακτήρας, η επισφαλής ψυχική υγεία και η δυσαρµονική συµβίωση των γονέων.

13.

Τα φύλλα εργασίας στο Νηπιαγωγείο πρέπει να αντιµετωπίζονται ως:
α) δραστηριότητες εµπέδωσης – αξιολόγησης.
β) δραστηριότητες µάθησης.
γ) ένας τρόπος απασχόλησης των παιδιών κατά τις αυθόρµητες δραστηριότητες.
δ) ένας από τα πιο χρήσιµα εργαλεία διδασκαλίας για το νηπιαγωγό.

14.

Τόσο ο έπαινος όσο και η αποδοκιµασία ως εξωτερικά παρωθητικά µέσα πρέπει να επιλέγονται
µε ιδιαίτερη προσοχή και δεν µπορεί να είναι σταθερά, αλλά εξαρτώνται:
α) Από την προσωπικότητα του µαθητή.
β) Από την αιτία, για την οποία επαινείται ή µέµφεται ο µαθητής.
γ) Από την ψυχολογική κατάσταση του µαθητή.
δ) Από το συνδυασµό όλων των παραπάνω.

15.

Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας:
α) ∆εν είναι ακόµη ώριµα συναισθηµατικά για να δουλέψουν σε οµάδες.
β) Μπορούν να µάθουν να δουλεύουν σε οµάδες.
γ) Πρέπει κυρίως να µάθουν να εργάζονται ατοµικά.
δ) ∆εν µπορούν να δουλέψουν σε οµάδες γιατί δεν έχουν ακόµη µάθει να επιχειρηµατολογούν και να
υποστηρίζουν τις απόψεις τους.

16.

Προκειµένου να αξιολογήσει ο νηπιαγωγός έναν µαθητή:
α) Πρέπει να συγκρίνει αυτό που έκανε µε ένα πρότυπο έργο που το θεωρεί άριστο.
β) Πρέπει να συγκρίνει αυτό που έκανε µε έργα συµµαθητών του που τα θεωρεί άριστα.
γ) Πρέπει να συγκρίνει αυτό που έκανε ο µαθητής µε προηγούµενα έργα του ίδιου µαθητή.
δ) ∆εν πρέπει να κάνει καµία σύγκριση

17.

Τα αίτια της µειωµένης ενεργητικότητας του δειλού παιδιού είναι πολλά, από τα οποία, όµως, το
σοβαρότερο είναι:
α) Η σωµατική µειονεξία του.
β) Το αυστηρό ή το υπερπροστατευτικό οικογενειακό περιβάλλον του.
γ) Οι αντίξοες σχολικές συνθήκες.
δ) Η µειωµένη αυτοεκτίµησή του.
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18.

Τα παιδιά µιας τάξης Νηπιαγωγείου αποφασίζουν να κάνουν µια αφίσα για τη γιορτή της τάξης
τους. ∆ιαλέξτε µε ποιον τρόπο θα τα οδηγούσατε στη δηµιουργία της.
α) Θα τους ζητούσα να µου υπαγορεύσουν αυτά που θα ήθελαν να γράψουµε.
β) Θα έγραφα το κείµενο της αφίσας και θα τους ζητούσα να τη διακοσµήσουν.
γ) Θα επεξεργαζόµουν µαζί τους άλλες αφίσες για να καταλάβουν τη δοµή και το περιεχόµενο µιας
αφίσας και στη συνέχεια θα συζητούσα µαζί τους για το περιεχόµενό της.
δ) Θα τα άφηνα τελείως ελεύθερα να τη φτιάξουν, όπως θα ήθελαν.

19.

Στο παιδαγωγικό ζεύγος παιδαγωγός-Παιδαγωγούµενος
εκπαιδευτική σχέση είναι:
α) Αµφίδροµη
β) Ανάδροµη
γ) Μονόδροµη
δ) Τίποτε από τα παραπάνω.

20.

Ποια από τις Παρακάτω εκφράσεις δεν ταιριάζει µε το ρόλο του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο
Νηπιαγωγείο:
α) ∆ηµιουργεί πλούσιο σε ερεθίσµατα περιβάλλον.
β) Καθοδηγεί διακριτικά τους µαθητές.
γ) Ελέγχει κάθε εκπαιδευτική κατάσταση εφόσον βρίσκεται στο κέντρο της κάθε δραστηριότητας.
δ) Αποτελεί µέλος της οµάδας.

21.

Από τα αίτια που προκαλούν την έλλειψη ενδιαφέροντος για µάθηση στο παιδί, το πιο σοβαρό
είναι:
α) Η έλλειψη συνεργασίας των γονέων µε το σχολείο.
β) Η έλλειψη ενδιαφέροντος των ίδιων των γονέων για µάθηση, ώστε να διδάσκουν µε το
παράδειγµά τους.
γ) Η έλλειψη κατάλληλου οικογενειακού περιβάλλοντος για µελέτη του παιδιού.
δ) Η έλλειψη εφαρµογής κατάλληλων διδακτικών µεθόδων στο Νηπιαγωγείο.

22.

Η οµαλή µετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο ∆ηµοτικό απαιτεί:
α) Στενή συνεργασία µεταξύ των βαθµίδων.
β) ∆ραστηριοποίηση της βαθµίδας υποδοχής.
γ) Ειδική προετοιµασία της βαθµίδας προέλευσης.
δ) Τίποτε από τα παραπάνω.

23.

Ο προσανατολισµός στο χώρο διδάσκεται στο Νηπιαγωγείο για πολλούς λόγους. Σηµειώστε
ποιος από τους παρακάτω λόγους δεν ισχύει:
α) Γιατί σχετίζεται µε την ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού.
β) Γιατί είναι αναγκαίος προκειµένου να εξοικειωθούν τα παιδιά µε τη φορά της ανάγνωσης και της
γραφής.
γ) Γιατί αποτελεί βασική ύλη του Αναλυτικού Προγράµµατος για τις Προµαθηµατικές έννοιες.
δ) Για να µπορούν τα παιδιά να προσανατολίζονται σε έναν χάρτη.

24.

Το διδακτικό έργο του νηπιαγωγού αποβλέπει κυρίως:
α) Στη κατάκτηση δεξιοτήτων από το µαθητή.
β) Στην πλήρη αφοµοίωση γνώσεων από το µαθητή.
γ) Στην πλήρη και ολοκληρωµένη προπαρασκευή του παιδιού για το ∆ηµοτικό
δ) Σε τίποτε από τα παραπάνω.

25.

Με βάση τις θεωρίες µάθησης που αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο για την προσχολική
εκπαίδευση, η αξιοποίηση των βιωµάτων των παιδιών είναι σηµαντική γιατί:
α) Τα παιδιά πρέπει να νιώθουν ότι το σχολείο είναι οικείος χώρος.
β) Οι νέες γνώσεις οικοδοµούνται µε βάση τις παλιότερες.
γ) Τα παιδιά έχουν ανάγκη να µεταφέρουν στο σχολείο αυτά που γίνονται στο σπίτι.
δ) Τα παιδιά πρέπει να µάθουν να ακούν τις εµπειρίες των άλλων παιδιών.
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