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ΕΠΠΑΙΚ Θεςςαλονύκησ, 2010-2011  

21/02/2011 

Εξετϊςεισ ςτη Γενικό και Εξελικτικό Ψυχολογύα 

Διδϊςκων: Οικονόμου Ανδρϋασ 

Όνομα φοιτητό / φοιτότριασ:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Τμόμα:     E1     E2     E3     E4    E5 

Βαθμόσ: …………. 

 

Προςοχό: ϊριςτα οι 100 μονϊδεσ 

Προςοχό: ιςχύει διορθωτικόσ ςυντελεςτόσ: β= ς-λ*[1/(ε-1)] 

 

ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ – ΛΑΘΟΤ (24*2=48) 

1.   Λ 
O Vygotsky, ςε αντύθεςη με τον Piaget, δύνει ϋμφαςη ςτισ κοινωνικϋσ και 
πολιτιςτικϋσ επιδρϊςεισ ςτη γνωςτικό ανϊπτυξη του ατόμου: 

2.   Λ 
Η εκτύμηςη είμαι καλόσ ςτη Ζωγραφική αλλά όχι ςτα Μαθηματικά που διατυπώνει 
ϋνα ϊτομο προϋρχεται από το υποςύςτημα του υπεργνωςτικού ςυςτόματοσ 
που αναφϋρεται ςτον γνωςτικό εαυτό. 

3.   Λ 
Μια δεδομϋνη χρονικό ςτιγμό, η Ζώνη τησ Επικεύμενησ Ανϊπτυξησ ενόσ παιδιού 
εύναι το πεδύο ςτο οπούο μπορεύ μόνο του να επιλύει νϋα προβλόματα που 
αντιςτοιχούν ςε αυτό τη ςτιγμό τησ ανϊπτυξόσ του. 

4.   Λ 
Η ιςχυρό τϊςη του εφόβου να θεωρεύ ότι τα προςωπικϊ βιώματϊ του εύναι 
μοναδικϊ και ανεπανϊληπτα ορύζεται ωσ προςωπικόσ μύθοσ. 

5.   Λ 
Η κατϊκτηςη τησ λογικόσ ςκϋψησ εύναι αναγκαύα για την κατανόηςη ζητημϊτων 
ςχετικών με την εργαςύα και το επϊγγελμα, όπωσ π.χ. ο προςδιοριςμόσ των 
αιτιών τησ ανεργύασ. 

6.   Λ 
Τα παιδιϊ των 10-11 χρονών μπορούν πλϋον να ςυλλϊβουν του ςυνδυαςμούσ 
ανϊμεςα ςε πολλούσ παρϊγοντεσ. 

7.   Λ Εφαρμογό των θεωριών του Vygotsky εύναι η μϋθοδοσ ςυνεργατικόσ μϊθηςησ. 

8.   Λ 
Με την ολοκλόρωςη τησ εφηβεύασ όλοι οι ϋφηβοι επιτυγχϊνουν τα ανώτερα 
επύπεδα τησ αιτιώδουσ ςκϋψησ. 

9.   Λ 
Η απόκτηςη τησ ικανότητασ να ςκϋφτεται ο ϋφηβοσ ςτο επύπεδο του δυνατού 
του επιτρϋπει να δει τον εαυτό του από πολλϋσ διαφορετικϋσ ςκοπιϋσ.  

10.   Λ 
Κοινωνικού εποικοδομιςτϋσ, όπωσ ο Vygotsky, αναγνωρύζουν ότι η γνώςη εύναι 
ϋνα κοινωνικϊ ανεπτυγμϋνο και διατηρούμενο οικοδόμημα.  

11.   Λ 
Ο Vygotsky ςυμφωνεύ με τον Piaget ότι τα παιδιϊ οικοδομούν τη δικό τουσ 
κατανόηςη του περιβϊλλοντόσ τουσ εργαζόμενα μόνα τουσ  

12.   Λ Ο Vygotsky εύναι ο ειςηγητόσ τησ δαςκαλοκεντρικόσ διδαςκαλύασ. 

13.   Λ 
Ο ϋφηβοσ δυςκολεύεται να αναγνωρύςει την πιθανό ςυμπληρωματικότητα των 
απόψεων διαφορετικών ανθρώπων. 

   
Βαθμόσ πρώτησ ςελύδασ: 
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14.   Λ 
Με την εύςοδο ςτην εφηβεύα, το ϊτομο το ϊτομο επικεντρώνεται, μεταξύ ϊλλων, 
ςτην κατανόηςη των μηχανιςμών που διϋπουν τη λειτουργύα του κόςμου.  

15.   Λ 
Οι ϋφηβοι των 15 χρόνων μπορούν να διακρύνουν τη διαφορϊ μεταξύ των 
κοινωνικών θεςμών των προςώπων που τουσ υπηρετούν. 

16.   Λ 
Ο ϋφηβοσ των 15 χρόνων (μϋςη εφηβεύα) μπορεύ να διαμορφώςει υποθϋςεισ και 
ατελεύσ πειραματικούσ χειριςμούσ για τον ϋλεγχό τουσ. 

17.   Λ 
Ποςοτικό εύναι η ςφαύρα των εξειδικευμϋνων ικανοτότων που μασ 
επιτρϋπουν να κατηγοριοποιούμε πρϊγματα, πρόςωπα και ιδϋεσ. 

18.   Λ 
Στην αρχόμενη εφηβεύα η αυτοεικόνα εύναι διαφοροποιημϋνη και 
περιλαμβϊνει τόςο τα ιςχυρϊ ςημεύα όςο και τισ αδυναμύεσ. 

19.   Λ 
Στην ωριμότητα η αυτοεικόνα δημιουργεύται με βϊςη τισ υποχρεώςεισ που 
ϋχει το ϊτομο προσ  τα ϊλλα ϊτομα. 

20.   Λ Σύμφωνα  με τουσ επικριτϋσ του ο Piaget υπερεκτύμηςε τισ ατομικϋσ διαφορϋσ. 

21.   Λ 
Σύμφωνα με τη θεωρύα του Vygotsky, η γλώςςα αποτελεύ το ςημαντικότερο 
ςυμβολικό εργαλεύο που παρϋχει η κοινωνύα ςτα μϋλη τησ. 

22.   Λ 
Σύμφωνα με τη θεωρύα του Δημητρύου, οι πραγματικϊ μεγϊλεσ αλλαγϋσ που 
παρατηρούνται ςτη γνωςτικό ανϊπτυξη οφεύλονται ςε αλλαγϋσ ςτη δυναμικό 
ςχϋςη των τριών επιπϋδων του γνωςτικού ςυςτόματοσ. 

23.   Λ Σύμφωνα με το Vygotsky η γνωςτικό ανϊπτυξη προηγεύται τησ μϊθηςησ. 

24.   Λ 
Σύμφωνα με τον Piaget, ο ϋφηβοσ μπορεύ να κατανοόςει αρχϋσ όπωσ δημοκρατία 
και ελευθερία αλλϊ δεν μπορεύ να κατανοόςει τισ ϋννοιεσ αδράνεια και ενέργεια. 

   
Βαθμόσ δεύτερησ ςελύδασ: 
 

ΕΡΩΣΗΕΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ (20*2=40) 

25.  Η ςκϋψη του  παιδιού πριν τα 12 χρόνια εύναι  
a) ςυγκεκριμϋνη, περιγραφικό, βραχυπρόθεςμη 
b) αφηρημϋνη, υποθετικοπαραγωγικό, ςυςτηματικό 
c) εγωκεντρικό, ςυγκεκριμϋνη, ςυςτηματικό 
d) περιγραφικό, ανιμιςτικό, αιςθηςιοκινητικό 

26.  Η αιτιώδησ ςκϋψη περιλαμβϊνει  
a) ςυνδυαςτικό ςκϋψη, ικανότητα διαμόρφωςησ υποθϋςεων, ικανότητα επύλυςησ 

προβλημϊτων 
και ικανότητα λόψησ αποφϊςεων, 

b) ςυςτηματικό ςκϋψη, ικανότητα λόψησ αποφϊςεων, ικανότητα επύλυςησ προβλημϊτων 
και ικανότητα ελϋγχου υποθϋςεων 

c) ςυςτηματικό ςκϋψη, ικανότητα διαμόρφωςησ υποθϋςεων,  ικανότητα ελϋγχου 
υποθϋςεων και ικανότητα οικοδόμηςησ μοντϋλων,  

d) ςυνδυαςτικό ςκϋψη, ικανότητα λόψησ αποφϊςεων, δημιουργικό και 
υποθετικοπαραγωγικό ςκϋψη. 

27.  Ο νουσ των εφόβων 11-13 ετών εύναι 
a) θεωρητικόσ 
b) εικοτολογικόσ 
c) διερευνητικόσ 
d) πρακτικόσ 

 
 
Βαθμόσ δεύτερησ ςελύδασ: 
 



3 

 

28.  ε ποιο από τα ςτϊδια γνωςτικόσ ανϊπτυξησ του Piaget, το παιδύ μαθαύνει να εξετϊζει 
διϊφορεσ πιθανότητεσ και εναλλακτικϋσ λύςεισ ςε μύα κατϊςταςη; 
a) ςτο αιςθηςιοκινητικό ςτϊδιο 
b) ςτο προςυλλογιςτικό ςτϊδιο 
c) ςτο ςτϊδιο τησ ςυγκεκριμϋνησ ςκϋψησ 
d) ςτο ςτϊδιο τησ τυπικόσ/αφηρημϋνησ ςκϋψησ 

29.  Ποια από τισ παρακϊτω τϊςεισ δεν ςυνιςτϊ γνώριςμα τησ εφηβικόσ ηλικύασ; 
a) Η προςκόλληςη 
b) Το φανταςτικό ακροατόριο 
c) Ο προςωπικόσ μύθοσ 
d) Η αυτόνομη ηθικό 

30.  ύμφωνα με τον Piaget, ο ϋφηβοσ κατϊ τη φϊςη των αφηρημϋνων νοητικών 
λειτουργιών: 
a) χρηςιμοποιεύ ϋντονα τη ςυμβολικό λειτουργύα για να αναπαραςτόςει ϋνα αντικεύμενο 

μϋςα από κϊποιο ϊλλο 
b) εύναι ικανόσ μϋχρι ϋνα βαθμό να αναςτρϋφει νοητικϋσ ενϋργειεσ, να ομαδοποιεύ και να 

ςυγκρύνει  
c) ελϋγχει τισ ςκϋψεισ του χρηςιμοποιώντασ υποθϋςεισ, αφηρημϋνεσ ϋννοιεσ και τη 

φανταςύα του  
d) αποκτϊ ςυναιςθηματικό αυτονομύα από τουσ γονεύσ και διαμορφώνει μύα ςαφό και 

ολοκληρωμϋνη εικόνα για τον εαυτό του 

31.  Kατϊ τον Bruner ο εκπαιδευτικόσ μπορεύ να διδϊξει οποιαδόποτε γνώςη ςτουσ μαθητϋσ αρκεύ 
να: 
a. απλουςτεύει τη γνώςη ανϊλογα προσ το πνευματικό επύπεδο των μαθητών, 
b. χρηςιμοποιεύ παραδεύγματα ςτη διδαςκαλύα, 
c. ςυνδϋει την παλιϊ με την καινούρια γνώςη, 
d. παρϋχει τα απαραύτητα μϋςα για να εργϊζονται οι μαθητϋσ μόνοι τουσ. 

32.  Ποια εύναι η θϋςη του Bruner ςχετικϊ με το ρόλο τησ ενύςχυςησ ςτη διδαςκαλύα; 
a. ο δϊςκαλοσ πρϋπει να αυξϊνει τα εξωτερικϊ κύνητρα  
b. η διδαςκαλύα πρϋπει να μετατρϋπει τα εξωτερικϊ ςε εςωτερικϊ κύνητρα 
c. η εξωτερικό ενύςχυςη (υλικϋσ αμοιβϋσ και κοινωνικϋσ αμοιβϋσ) εύναι η πλϋον ςημαντικό 

ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα. 
d.  ο δϊςκαλοσ πρϋπει να αξιοποιεύ τα εξωτερικϊ κύνητρα μϊθηςησ 

33.  Σε ποιο ςτϊδιο κατϊ τον Bruner ο μαθητόσ μπορεύ να μϊθει δια μϋςου του γραπτού και 
προφορικού λόγου; 
a. ςτο πραξιακό 
b.  ςτο εικονιςτικό  
c. ςτο ςυμβολικό 
d.  ςε όλα τα ςτϊδια 

34.  Σύμφωνα με το μοντϋλο τησ ανακαλυπτικόσ μϊθηςησ του Bruner η ενύςχυςη ϋχει ςχϋςη με: 
a. την υλικό ανταμοιβό του μαθητό. 
b. τη βαθμολογύα του μαθητό 
c.  την αποδοχό του μαθητό από τον εκπαιδευτικό 
d. την πεπούθηςη του μαθητό ότι εύναι ικανόσ να λύςει κϊποιο πρόβλημα μόνοσ του 

  
Βαθμόσ τρύτησ ςελύδασ: 
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35.  Σε ποιον ανόκει η φρϊςη: «O άνθρωποσ πρέπει να διδάςκεται ό,τι είναι περιςςότερο χρήςιμο 
και περιςςότερο ελκυςτικό»; 
a. Piaget 
b. Vygotsky 
c. Δημητρύου 
d. Bruner 

36.  Σε ποιον ανόκει η φρϊςη: «Ένα μάθημα μπορεί να διδαχθεί αποτελεςματικά ςε οποιοδήποτε 
παιδί, άςχετα από το ςτάδιο τησ ανάπτυξήσ του, αρκεί να χρηςιμοποιηθεί η γλώςςα που αυτό 
καταλαβαίνει;» 
a. Bandura 
b. Piaget  
c. Bruner  
d. Δημητρύου 

37.  O εκπαιδευτικόσ, ςύμφωνα με τον Bruner, θα πρϋπει: 
a. να δύνει ςτουσ μαθητϋσ τη νϋα γνώςη ςτην ολότητϊ τησ 
b. να δημιουργεύ εκεύνεσ τισ ςυνθόκεσ όπου οι μαθητϋσ θα ανακαλύπτουν τη μϊθηςη 

μϋςω των δικών τουσ διερευνόςεων. 
c. να αποτελεύ πρότυπο μύμηςησ για τουσ μαθητϋσ του. 
d. να μεταδύδει τη γνώςη ςτουσ μαθητϋσ και εκεύνοι να την κωδικοποιούν 

38.  Σε ποιο ςημεύο ςυγκλύνουν οι απόψεισ του Bruner με τισ απόψεισ του Piaget ςχετικϊ με τη 
γνωςτικό ανϊπτυξη του παιδιού και την κατϊκτηςη τησ γνώςησ; 
a. η γνωςτικό ανϊπτυξη του ατόμου εξαρτϊται κυρύωσ από το βαθμό ωρύμαςησ. 
b. η γνωςτικό ανϊπτυξη του ατόμου πραγματώνεται ςε επϊλληλα εξελικτικϊ ςτϊδια 

και ο ρόλοσ του εύναι ενεργητικόσ 
c. η γνωςτικό ανϊπτυξη του ατόμου επηρεϊζεται περιςςότερο από το κοινωνικό-πολιτιςτικό 

περιβϊλλον 
d. η γνωςτικό ανϊπτυξη του ατόμου επηρεϊζεται περιςςότερο από τα εγγενό του 

χαρακτηριςτικϊ 

39.  Το να επιτρϋπεται ςτουσ μαθητϋσ να ανακαλύπτουν αρχϋσ μόνοι τουσ εύναι ιδιαύτερα 
ςημαντικό ςε ποιον από τουσ παρακϊτω θεωρητικούσ; 
a. Vygotsky 
b. Bruner     
c. Piaget 
d. Δημητρύου 

40.  Ποιοσ θεωρητικόσ παρακινεύ τουσ εκπαιδευτικούσ να αφόνουν τουσ μαθητϋσ τουσ να 
«γεμύζουν τα κενϊ τουσ» μόνοι τουσ;  
a. Bruner  
b. Δημητρύου 
c. Vygotsky 
d. Piaget 

41.  Oι απόψεισ του Bruner για τη νοητικό ανϊπτυξη του παιδιού και τη μϊθηςη δεν 
περιλαμβϊνουν: 
a. την αφομούωςη αρχών και ςτϊςεων 
b. την πραξιακό, εικονικό, ςυμβολικό αναπαρϊςταςη των γνώςεων 
c. την απομνημόνευςη πληροφοριών 
d. το ςπειροειδϋσ πρόγραμμα 

  
Βαθμόσ τϋταρτησ ςελύδασ: 
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42.  Η Θεωρύα τησ Ζώνησ Επικεύμενησ Ανϊπτυξησ του Vygotsky προτεύνει ότι οι δϊςκαλοι θα 
πρϋπει  
a. να λϋνε τισ απαντόςεισ ςτουσ μαθητϋσ 
b. να αφόνουν τουσ μαθητϋσ να λύνουν τα προβλόματα μόνοι τουσ 
c. να επιτρϋπουν ςτουσ μαθητϋσ να ςυνεργϊζονται για να λύνουν τα προβλόματα 
d. να περιμϋνουν μϋχρι να δεύξουν ενδιαφϋρον για ϋνα θϋμα οι μαθητϋσ, πριν το διδϊξουν 

 

43.  Tο ςπειροειδϋσ ςχολικό πρόγραμμα του Bruner βαςύζεται: 
a. ςτη μϊθηςη ςε ςυγκεκριμϋνο ςχολικό ορύζοντα 
b. ςτη μϊθηςη γνώςεων αρχικϊ ςε απλό μορφό και ςτη ςυνϋχεια ςε πιο 

προχωρημϋνο επύπεδο 
c. ςτη μετϊδοςη των βαςικών γνώςεων ςε όλουσ τουσ μαθητϋσ ανεξαιρϋτωσ. 
d. ςτην πολύπλοκη μετϊδοςη γνώςεων από τα πρώτα ςχολικϊ χρόνια 

 

44.  H ενύςχυςη ςτην ανακαλυπτικό μϊθηςη του Bruner δεν ϋχει ςχϋςη: 
a. με την εςωτερικό παρότρυνςη του μαθητό 
b. με την αυτοεκπλόρωςη του μαθητό 
c. με τη βαθμολογύα του μαθητό. 
d. με τη διϊλεξη 

 

 Βαθμόσ πϋμπτησ ςελύδασ: 

 

Από τις παρακάτω ερωτήσεις αναπτύξτε μόνο τη μία (1*22=22). 

1. Σε μια τάξη πρώτης Λυκείου, στην οποία καλείστε το Σεπτέμβριο να διδάξετε μάθημα της 
ειδικότητάς σας, διαπιστώνετε ότι υπάρχουν μαθητές που δεν μπορούν να κατανοήσουν 
αφηρημένες έννοιες πάνω στις οποίες θα βασίσετε τη διδασκαλία σας. Πώς θα αντιμετωπίσετε το 
θέμα προκειμένου να επιτύχετε στο έργο σας; 

2. Υποθέστε ότι είστε εκπαιδευτικός που υιοθετεί, προς στιγμήν, τον κονστρουκτιβισμό. Σε αυτό το 
πλαίσιο, πώς θα διαχειρίζεστε τα λάθη των μαθητών σας; Δώστε παραδείγματα σχετικά με την 
ειδικότητά σας.  

Γράψτε την απάντησή σας χρησιμοποιώντας την επόμενη σελίδα (200 περίπου λέξεις):  

 

 

 

 


