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ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κλάδος-Ειδικότητα: ΠΕ 15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
(Γνωστικό αντικείμενο)
Σάββατο 27-1-2007

Να απαντήσετε στα επόμενα τέσσερα (4) ισοδύναμα ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ. Να αναπτύξετε τις
απαντήσεις σας στο ειδικό ΤΕΤΡΑΔΙΟ.

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο:
«Όταν ένα αγαθό γίνει φθηνότερο, είναι βέβαιο ότι ο καταναλωτής του θα αυξήσει την
ποσότητα που αγοράζει. Είναι δε το ίδιο βέβαιο ότι τελικά θα αυξήσει και τις ποσότητες
κάποιων άλλων αγαθών που αγοράζει, έστω και εάν η τιμή τους παραμένει σταθερή».
α)

Συμφωνείτε με τη δήλωση αυτή; Εάν όχι, ποια είναι τα αδύνατα σημεία της;

β)

Σε ποια περίπτωση, και γιατί, μια αύξηση της τιμής του αγαθού έχει ως συνέπεια την
επιβάρυνση της δαπάνης που κάνει ο καταναλωτής για το αγαθό αυτό;

(Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κατάλληλα διαγράμματα, όπου θεωρείτε ότι η
χρησιμοποίησή τους είναι απαραίτητη).

ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο:
Ποια είναι τα σημαντικότερα αέρια που προκαλούν το ανθρωπογενές φαινόμενο του
θερμοκηπίου; Να παρουσιάσετε τις σημαντικότερες ανθρωπογενείς πηγές τους. Ποιος είναι ο
μηχανισμός δράσης των αερίων αυτών;

ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο:
Να αναφέρετε συγκεκριμένα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας για καθέναν από τους παρακάτω
τομείς οικιακής δραστηριότητας:
α)

Θέρμανση και ψύξη χώρων.

β)

Φωτισμός χώρων.

γ)

Θέρμανση νερού.

δ)

Χρήση πλυντηρίων ρούχων και πιάτων.

ΕΡΩΤΗΜΑ 4ο:
Ποια είναι τα πιθανά αποτελέσματα:
i) της χρήσης αλκοόλ
ii) του καπνίσματος
iii) της διαιτητικής πρόσληψης καφεΐνης
στην έκβαση μιας εγκυμοσύνης; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας.
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ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Κυριακή 28-1-2007

ΕΙΔΙΚΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

(συντελεστής βαρύτητας 60%)

Να απαντήσετε στα επόμενα δύο (2) ισοδύναμα ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ. Για τις απαντήσεις σας να
χρησιμοποιήσετε το ειδικό ΤΕΤΡΑΔΙΟ.

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο:
Να παρουσιάσετε αναλυτικά την πορεία της διδασκαλίας που θα ακολουθήσετε κατά τη
διδακτική προσέγγιση της υποενότητας «Διατροφή και Υγεία» της Β΄ Γυμνασίου.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο:
Ποιος είναι, κατά τη γνώμη σας, ο ρόλος του καθηγητή Οικιακής Οικονομίας σε επίπεδο
διδακτικής πράξης και σε επίπεδο κοινωνικής λειτουργίας; Να τεκμηριώσετε τις απαντήσεις σας.
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