2. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Κατά τη συγγραφή των διδακτικών βιβλίων και την εκπόνηση του λοιπού διδακτικού υλικού πρέπει απαραίτητα να
λαµβάνονται υπόψη οι παρακάτω παράµετροι:
−
Το περιεχόµενο του γνωστικού αντικειµένου και το αντίστοιχο ∆.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ.
−
Οι σκοποί και οι στόχοι της σχολικής εκπαίδευσης
−
Οι ανάγκες και οι δυνατότητες του µαθητή-αναγνώστη
−
Οι αρχές της σύγχρονης διδακτικής κάθε γνωστικού αντικειµένου
−
Οι κειµενογλωσσολογικές προϋποθέσεις της κατανόησης
−
Τα τεχνο-τυπογραφικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες της σύγχρονης τυπογραφικής τέχνης
−
Οι βασικοί κανόνες αισθητικής
−
Το µέγεθος
i) Το περιεχόµενο του γνωστικού αντικειµένου και το αντίστοιχο ∆.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ..
Τα σχολικά βιβλία και το διδακτικό υλικό πρέπει:
− Να είναι συµβατά µε το περιεχόµενο του γνωστικού αντικειµένου και το αντίστοιχο ∆.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ. Επίσης να
είναι συµβατά µε τις αρχές της διαθεµατικότητας, η οποία πρέπει να διαχέεται τόσο στο περιεχόµενο όσο και στις
ασκήσεις (δραστηριότητες) όλων των διδακτικών ενοτήτων, σε ποσοστό τουλάχιστον 10% του διδακτικού χρόνου
που προβλέπεται για το µάθηµα, σύµφωνα και µε τις σχετικές οδηγίες για τους συγγραφείς. Στο Γυµνάσιο,
παρουσιάζονται -όπου κρίνεται σκόπιµο και όταν υπάρχουν - πέρα από τις κυρίαρχες, και άλλες εναλλακτικές
θεωρήσεις και θεωρίες, για να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές ότι στον επιστηµονικό χώρο δεν κυριαρχεί πάντοτε η
απόλυτη συµφωνία, αλλά συχνά υπάρχουν και έντονες επιστηµονικές αντιπαραθέσεις.
− Να προσφέρουν τις επιστηµονικές γνώσεις (πληροφορίες, έννοιες, γενικεύσεις και δεξιότητες) όχι αυτούσιες, όπως
παρουσιάζονται στα επιστηµονικά συγγράµµατα, αλλά µε την κατάλληλη παιδαγωγική µορφή.
− Να εκπονούνται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να λαµβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες
των µαθητών.
− Να οργανώνονται µε τρόπο ώστε να επαναλαµβάνονται –χωρίς να επικαλύπτονται- σε σπειροειδή µορφή, θεωρίες
και διαδικασίες, κάθε φορά σε υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης, ανάλογα µε τη σχολική βαθµίδα στην οποία
απευθύνονται.
ii) Οι σκοποί και οι στόχοι της σχολικής εκπαίδευσης
− Να εκφράζονται άµεσα ή έµµεσα οι αξίες και η κοσµοαντίληψη που προωθείται από τους θεσµοθετηµένους
σκοπούς της σχολικής εκπαίδευσης όπως έχουν αναλυθεί στην εισαγωγή.
− Στα κείµενα και τις εικόνες πρέπει να παρουσιάζονται παραδείγµατα από τη ζωή όλων των παιδιών ανεξαρτήτως
φύλου, εθνικότητας, χρώµατος και άλλων ορατών ιδιαιτεροτήτων.
− Στα κείµενα και τις εικόνες πρέπει να προάγεται η ισότητα των φύλων και να µην υποθάλπεται η στερεοτυπική
σκέψη και η σεξιστική προκατάληψη σε σχέση µε τους κοινωνικούς και άλλους ρόλους των φύλων.
− Στα κείµενα πρέπει να περιλαµβάνονται, όπου αρµόζει, θέµατα και παραδείγµατα σεβασµού των δικαιωµάτων του
ανθρώπου και ειδικότερα του παιδιού.
− Το περιεχόµενο των κειµένων, ανεξαρτήτως µαθήµατος, πρέπει να σέβεται και να προωθεί το πνεύµα και τις αρχές
όλων των δικαιωµάτων. Επίσης, να αξιοποιούνται ευκαιρίες κριτικής ανάλυσης του κοινωνικού και πολιτισµικού
πλαισίου προάσπισης των δικαιωµάτων του ανθρώπου.
iii) Οι ανάγκες και οι δυνατότητες του µαθητή-αναγνώστη
− Να καλλιεργούν τα ενδιαφέροντα των µαθητών και να τα ενισχύουν, σε σχέση µε τα θέµατα του γνωστικού
αντικειµένου.
− Να δηµιουργούν ερεθίσµατα και κίνητρα για αξιοποίηση και άλλων πρόσθετων πηγών πληροφόρησης και να
περιλαµβάνουν κατάλληλες συσχετίσεις µε άλλους τοµείς γνώσης.
− Να στοχεύουν στην προώθηση ενός αποδεκτού συστήµατος αξιών ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειµένου και να
καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα ενδιαφερόντων και ικανοτήτων των µαθητών.
− Να είναι συµβατά µε το αναπτυξιακό και νοητικό επίπεδο των µαθητών στους οποίους απευθύνονται και να
συµβάλλουν στη µεγιστοποίηση του εκπαιδευτικού αποτελέσµατος, µε βάση το σεβασµό στην προσπάθεια του
µαθητή.
− Να διευκολύνουν τη µάθηση κατά τρόπο ώστε να γίνονται ευκολότερα αντιληπτές σύνθετες και υψηλού επιπέδου
έννοιες αλλά και γενικεύσεις, που η διδακτική πράξη έχει δείξει ότι δυσκολεύουν τους µαθητές.
− Να περιλαµβάνουν απεικονίσεις για οπτική αναγνώριση και κατανόηση εννοιών και λειτουργίας οργάνων, αλλά και
σχήµατα και διαγράµµατα, ώστε να διευκολύνεται η µετάδοση µηνυµάτων.
− Να χαρακτηρίζονται από κατάλληλη αξιοποίηση χρωµάτων, ώστε να είναι ελκυστικά και ευχάριστα.
iv) Οι αρχές της σύγχρονης διδακτικής κάθε γνωστικού αντικειµένου
− Να εκφράζουν συγκεκριµένη και συγκροτηµένη αντίληψη και µεθοδολογία για τη διδασκαλία του γνωστικού
αντικειµένου.
− Να χαρακτηρίζονται από κατάλληλη διάταξη της ύλης ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια στο περιεχόµενό τους και
στη σειρά εκµάθησης, είτε ξεκινώντας από εµπειρικά παραδείγµατα και περιγραφικές εκφράσεις, για να
καταλήξουν σε έννοιες, γενικεύσεις, κρίσεις και συµπεράσµατα, είτε ακολουθώντας αντίστροφη πορεία µέσα από
υποθετικοσυµπερασµατικούς συλλογισµούς.
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− Να διευκολύνουν και να ενθαρρύνουν τις διαθεµατικές προσεγγίσεις, µε τις οποίες επιδιώκεται η ενδοθεµατική και
διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης.
− Να περιλαµβάνουν διδακτικές ασκήσεις που να συµβάλλουν στην κατανόηση των κρίσιµων γνώσεων, στην
κατάκτηση βασικών εννοιών και γενικεύσεων που σχετίζονται µε αυτές και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής
σκέψης και κοινωνικής συµπεριφοράς.
− Η θεωρία και οι γενικεύσεις να είναι σαφώς διαχωρισµένες από τα παραδείγµατα.
v) Οι κειµενογλωσσολογικές προϋποθέσεις της κατανόησης
− Να δοµείται το κείµενο της διδακτικής ενότητας µε τρόπο που να διασφαλίζει τη νοηµατική συνοχή και την
πληροφοριακή πληρότητα. Αυτό σηµαίνει ότι τα κείµενα στα οποία αναπτύσσονται έννοιες θα έχουν διαφορετική
δοµή από τα κείµενα που αναφέρονται σε διαδικασίες δράσης (ασκήσεις, προβλήµατα), και µεθοδολογίας.
− Να δοµούνται µε σαφήνεια οι παράγραφοι και να συνδέονται µεταξύ τους µε τρόπο που να καθίσταται σαφής η
πορεία ανάπτυξης του περιεχοµένου.
vi) Τα τεχνο-τυπογραφικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες της σύγχρονης τυπογραφικής τέχνης
α. Σχεδιασµός του βιβλίου
− Το κείµενο και οι κάθε είδους απεικονίσεις θα πρέπει να παρουσιάζονται µε τρόπο ελκυστικό και ενδιαφέροντα για
τον µαθητή.
− Ο σχεδιασµός των σελίδων του βιβλίου αλλά και του εξωφύλλου πρέπει να γίνεται µε κριτήριο τα µηνύµατα που
επιδιώκεται να µεταβιβαστούν και τις δυνατότητες πρόσληψης των µηνυµάτων από τους µαθητές.
− Ορισµένες σελίδες µπορεί να περιέχουν µια µεγάλη ποσότητα πληροφοριών, ενώ άλλες να έχουν περισσότερο
άδειο χώρο, πάντα στη συνδυαστική βάση της προβολής των παιδαγωγικών – εκπαιδευτικών µηνυµάτων και της
αισθητικής της σελίδας.
− Ο εµπλουτισµός του βιβλίου µε φωτογραφίες σκαπανέων της επιστήµης πρέπει να γίνεται όπου είναι εφικτό,
προκειµένου να προκληθεί το σχετικό ενδιαφέρον του µαθητή και ταυτόχρονα να καλλιεργηθεί η αξία της
προσπάθειας του επιστήµονα για τη δηµιουργία νέας γνώσης.
β.
Αρχές σχεδίασης
Στις αρχές σχεδίασης συµπεριλαµβάνονται ο ρυθµός, η ισορροπία, η αναλογία, η ποικιλία, η έµφαση και η
αρµονία.
Ρυθµός είναι η επανάληψη. Στη µουσική ο ρυθµός δηµιουργείται µε την επανάληψη ενός ήχου. Στη γραφική
σχεδίαση ο ρυθµός υπάρχει όταν επαναλαµβάνεται ένα συγκεκριµένο στοιχείο ή σχήµα.
Για να εξασφαλιστεί ισορροπία, όλα τα στοιχεία σε ένα κείµενο τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε να δίνεται η
εντύπωση της σταθερότητας. Υπάρχουν δύο είδη ισορροπίας, η τυποποιηµένη και η µη τυποποιηµένη.
1. Η τυποποιηµένη ισορροπία επιτυγχάνεται µε τη συµµετρική διάταξη κειµένου και απεικονίσεων.
2. Η µη τυποποιηµένη ισορροπία, από την άλλη πλευρά, είναι µια ισορροπία αντικειµένων που µπορεί να µοιάζουν
διαφορετικά αλλά έχουν ίση οπτική βαρύτητα.
Η αναλογία αναφέρεται στο µέγεθος της σχέσης ενός µέρους µε άλλο. Παρά το γεγονός ότι ορισµένα στοιχεία
µπορούν να είναι µεγαλύτερα ή µικρότερα από άλλα, το αποτέλεσµα θα πρέπει να είναι ευχάριστο.
Χωρίς ποικιλία, ένα κείµενο θα ήταν ανιαρό. Η ποικιλία στη γραφική σχεδίαση µπορεί να προσθέσει ενδιαφέρον.
H έµφαση καθοδηγεί την προσοχή του µατιού στο περισσότερο σπουδαίο µέρος της σχεδίασης του µηνύµατος. Η
έµφαση µπορεί να επιτευχθεί µε αρκετούς τρόπους, όπως µε το µέγεθος ή το χρώµα .
Η αρµονία αναφέρεται στο να λειτουργούν µαζί τα διάφορα στοιχεία ενός µηνύµατος, για να διευκολύνεται η µάθηση.
γ.
Τυπογραφικός κάναβος (πλαίσιο)
− Απαιτείται κατάλληλη σχεδίαση της σελίδας του βιβλίου. Ο αναγνώστης-µαθητής δεν θα πρέπει να υποβάλλεται σε
σύγχυση από µια αυθαίρετη και µη συστηµατική και συνεπή διάταξη του κειµένου (επικεφαλίδες κεφαλαίων,
παράγραφοι, πίνακες, διαγράµµατα, γραφικές παραστάσεις, απεικονίσεις, κατάλογοι στοιχείων κ.ά.).
− Η διάταξη του κειµένου µέσα σε σχεδιασµένο συγκεκριµένο πλαίσιο πρέπει να στηρίζει τη διαδικασία ανάγνωσης,
ώστε ο µαθητής να µπορεί να κινείται, να σταµατά το διάβασµα, αλλά και να επανέρχεται, χωρίς σύγχυση.
− Οι απεικονίσεις και τα διαγράµµατα θα πρέπει να έχουν σαφή αντιστοίχιση µε το κείµενο.
− Το κείµενο θα πρέπει να κατέχει ποσοστό 40%-50% της σελίδας. Ο υπόλοιπος χώρος θα καλύπτεται µε
απεικονίσεις αλλά και υποστηρικτικά-βοηθητικά κείµενα.
− Τα οριζόντια διαστήµατα (µεταξύ κειµένου και τίτλων, υποτίτλων κ.ά ) πρέπει να είναι σταθερά και να µην αλλάζουν
από σελίδα σε σελίδα.
− Το µέγεθος των γραµµάτων εκτύπωσης, των τίτλων και των κεφαλαίων θα καθορίζεται µε συνεργασία των
συγγραφέων µε το Π.Ι.
− Η απόσταση µεταξύ των λέξεων και των γραµµών (για παράδειγµα για µικρά παιδιά έχουµε 3-4 λέξεις ανά γραµµή
και είναι δύσκολη η οµαδοποίηση µιας φράσης) θα καθορίζεται µε συνεργασία των συγγραφέων και του Π.Ι. Οι
αποστάσεις µεταξύ των λέξεων πρέπει να είναι το λιγότερο 25% του µεγέθους των γραµµάτων εκτύπωσης και οι
αποστάσεις µεταξύ των γραµµών το λιγότερο 125% του µεγέθους των γραµµάτων εκτύπωσης. Όσον αφορά την
επιλογή της κατάλληλης γραµµατοσειράς στα βιβλία «Η γλώσσα µου» του δηµοτικού σχολείου, είναι σκόπιµο να
αποφεύγονται γραµµατοσειρές µε έντονα καλλιγραφικά στοιχεία και µε ανισοπαχή γράµµατα. Ειδικότερα ως προς
το γράµµα γ θα πρέπει η καµπύλη στο κάτω µέρος του γράµµατος να είναι εµφανής. Για διευκόλυνση όλων των
παιδιών και ιδιαίτερα εκείνων µε κάποιες µαθησιακές δυσκολίες θα πρέπει τα γράµµατα του α΄ τεύχους της Α΄
τάξης στις πρώτες διδακτικές ενότητες να είναι µία ή δύο στιγµές µεγαλύτερα. Επίσης, οι λέξεις που
χρησιµοποιούνται σε κάθε σελίδα για τη διδασκαλία συγκεκριµένων συλλαβών κρίνεται αναγκαίο να γράφονται στο
αριστερό άκρο της σελίδας, σύµφωνα µε τη σωστή φορά της γραφής και της ανάγνωσης και όχι στο δεξιό. Το
µέγεθος των γραµµάτων του α΄ τεύχους της Β΄ τάξης του δηµοτικού θα πρέπει να είναι το ίδιο µε εκείνο των
γραµµάτων του τελευταίου τεύχους της Α΄ τάξης.
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− Η µορφή εκτύπωσης, το µέγεθος της σελίδας, το µέγεθος των τίτλων των κεφαλαίων, το µέγεθος των τίτλων των
παραγράφων, το µέγεθος της εισαγωγικής περίληψης σε κάθε κεφάλαιο, το κύριο σώµα του κειµένου, τα
παραδείγµατα, οι εικονογραφήσεις, η βιβλιογραφία, ο κατάλογος των όρων κ.λπ. θα διαµορφώνονται µε
συνεργασία των συγγραφέων και του Π.Ι.
− Χρώµατα στο κείµενο, υπογραµµίσεις, έντονα γράµµατα, για να δίνεται έµφαση, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µε
φειδώ, διότι χάνουν τη σηµασία και τη σπουδαιότητά τους όταν χρησιµοποιούνται πολύ συχνά.
δ.
Πίνακες, διαγράµµατα και απεικονίσεις
− Αν η πληροφόρηση µπορεί να παρουσιασθεί µε λέξεις, δεν είναι απαραίτητη η χρήση απεικονίσεων ή
διαγραµµάτων.
− Ειδικότερα οι πίνακες και οι γραφικές παραστάσεις:
− θα είναι απλής µορφής ως προς την παρουσίαση των στοιχείων,.
− θα τοποθετούνται κατάλληλα στο διαθέσιµο χώρο και σε συνάρτηση µε το κείµενο στο οποίο αναφέρονται,
ε. Οι βασικοί κανόνες αισθητικής
Η αισθητική του βιβλίου θα πρέπει να είναι αποδεκτή γενικώς, αναβαθµισµένη και ανάλογη µε την τάξη στην οποία
απευθύνεται το βιβλίο. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η επαγγελµατική προσέγγιση της αισθητικής του βιβλίου.
στ. Το µέγεθος
Όσον αφορά το µέγεθος του βιβλίου σε αριθµό σελίδων, θα πρέπει η παράµετρος αυτή να συνδέεται µε τη βαθµίδα
εκπαίδευσης (∆ηµοτικό, Γυµνάσιο), τις τάξεις στις οποίες απευθύνονται τα βιβλία και τις ώρες εβδοµαδιαίας
διδασκαλίας. Με βάση τη συλλογιστική αυτή ο αριθµός των σελίδων για τα βιβλία του ∆ηµοτικού Σχολείου
διαµορφώνεται ως εξής:
Για βιβλίο µαθήµατος
1 ώρας περίπου 90 σελίδες
Για βιβλίο µαθήµατος
2 ωρών περίπου 140 σελίδες
Για βιβλίο µαθήµατος
3 ωρών περίπου 160 σελίδες
Για βιβλίο µαθήµατος
4 ωρών περίπου 180 σελίδες
Για τα βιβλία του Γυµνασίου ο αριθµός των σελίδων του βιβλίου διαµορφώνεται ως εξής:
Για βιβλίο µαθήµατος
1 ώρας περίπου 100 σελίδες
Για βιβλίο µαθήµατος
2 ωρών περίπου 150 σελίδες
Για βιβλίο µαθήµατος
3 ωρών περίπου 180 σελίδες
Για βιβλίο µαθήµατος
4 ωρών περίπου 200 σελίδες
Σηµείωση:
Το ∆.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. διαµορφώνουν το πλαίσιο και παρέχουν τους κατευθυντήριους άξονες για τη συγγραφή
βιβλίων και την παραγωγή διδακτικού υλικού, τα οποία κυρίως απευθύνονται σε σχολεία πλήρους οργανικότητας. Είναι
προφανές ότι για τις ανάγκες των ολιγοθεσίων, εσπερινών, ειδικών και διαπολιτισµικών σχολείων οι συγγραφείς πρέπει
να παρέχουν οδηγίες στους εκπαιδευτικούς για την ανάλογη αξιοποίηση του περιεχοµένου και των ασκήσεων του
διδακτικού υλικού καθώς και για τον τρόπο αξιολόγησης των µαθητών. Οι εκπαιδευτικοί, µε βάση τα παραπάνω
µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα ∆.Ε.Π.Π.Σ., τα Α.Π.Σ. και το διδακτικό υλικό µε ευελιξία ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες
της τάξης τους.
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Το διδακτικό υλικό πρέπει να συνάδει µε το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (∆ΕΠΠΣ)
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ και το Πρόγραµµα Σπουδών της Ξένης Γλώσσας.
Αρχές των Προγραµµάτων
Στα Προγράµµατα αυτά:
− ∆ίνεται έµφαση στην ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας των µαθητών και στην προώθηση της πολυγλωσσίας,
της πολυπολιτισµικότητας και του εγγραµµατισµού.
− Αναδεικνύονται και υπηρετούνται ο σκοπός και η στοχοθεσία της διδασκαλίας-µάθησης των ξένων γλωσσών.
− Περιγράφονται ξεκάθαρα οι στόχοι του διδακτικού υλικού και εµφανίζονται οι σχέσεις των µορφοσυντακτικών
φαινοµένων και των επικοινωνιακών στόχων.
− ∆ίνεται έµφαση στις δεξιότητες τόσο σε γλωσσικό όσο και σε συναισθηµατικό και κοινωνικό επίπεδο, µε κεντρικό
σκοπό οι µαθητές να καταστούν άτοµα ικανά να ενσωµατωθούν δυναµικά σ’ ένα πολυδιάστατο κοινωνικό
γίγνεσθαι.
Γενικές αρχές για τη συγγραφή/παραγωγή του διδακτικού υλικού
− Η επιλογή κειµένων και δραστηριοτήτων στηρίζεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών µε στόχο να
προαχθεί η γλωσσική τους ικανότητά και η κοινωνική τους συνείδηση.
− Οι µεθοδολογικές προσεγγίσεις και η καταλληλότητά τους, τόσο για την ηλικία και τις ικανότητες των µαθητών όσο
και για τη στοχοθεσία της διδασκαλίας-µάθησης της ξένης γλώσσας, διακρίνονται ξεκάθαρα.
− Το µαθησιακό-διδακτικό πλαίσιο συνδέεται µε την πραγµατική ζωή και µε αυθεντικές καταστάσεις-χρήσης των
Ξένων Γλωσσών.
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− Σε λειτουργικό και σε επικοινωνιακό επίπεδο ανταποκρίνονται στις διαδικασίες κατανόησης και παραγωγής
προφορικού και γραπτού λόγου και στην ανάδειξη, καλλιέργεια και διαµόρφωση δεξιοτήτων.
− Οι θεµατικές επιλογές και οι δραστηριότητες προάγουν τη διεπιστηµονική-διαθεµατική προσέγγιση, συνδέοντας
έτσι τις εµπειρικές και επιστηµονικές γνώσεις άλλων µαθηµάτων µε το µάθηµα των Ξένων Γλωσσών.
− Οι δραστηριότητες που προτείνονται καθοδηγούν τους µαθητές στην ανάπτυξη της δεξιότητας «µαθαίνω πώς να
µαθαίνω».
ΜΕΡΟΣ Α -- ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1.

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΛΑΙΣΙΟΥ,

ΜΕΣΑ

ΣΤΑ

ΟΠΟΙΑ

ΘΑ

Έργο των συγγραφέων είναι να συγγράψουν διδακτικό υλικό για συγκεκριµένες κατηγορίες µαθητών, για
συγκεκριµένο µαθησιακό περιβάλλον και για εκπαιδευτικούς µε συγκεκριµένο επαγγελµατικό προφίλ. Έτσι,
προκύπτουν για τους συγγραφείς κρίσιµα στοιχεία και µεταβλητές που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.
Βασικές µεταβλητές του µαθησιακού πλαισίου
Συντελεστές
Οι µαθητές

Μεταβλητές
- ηλικία
- µονογλωσσικές/πολυγλωσσικές οµάδες
- πολιτισµικό υπόβαθρο και φιλοδοξίες
- γενική εκπαίδευση
- εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές
φιλοδοξίες
- εξοικείωση µε διάφορες προσεγγίσεις,
µέσα (media) και πρακτικές (mode)
µάθησης
- παρούσα γλωσσική ικανότητα στη Ξένη
Γλώσσα

Επίδραση σε:
- θεµατολογία, χαρακτήρες, γνώση
- χρήση της µητρικής γλώσσας
- θεµατολογία, πλαίσιο, ρόλους και είδη
δραστηριοτήτων
- γνώση του κόσµου
- στόχους, θεµατολογία, ρόλους, είδη
δραστηριοτήτων
- µεθοδολογικές προσεγγίσεις µε τις οποίες
µαθαίνει ο µαθητής
- στόχους, επίπεδο και είδη
ασκήσεων/δραστηριοτήτων του διδακτικού
υλικού

Το εκπαιδευτικό
σύστηµα

- πλαίσιο προγραµµάτων σπουδών,
προγράµµατα σπουδών, πλαίσιο
εξετάσεων, διδακτική και µαθησιακή
πρακτική, πυκνότητα του µαθησιακού
αντικειµένου και διάρκεια προβλεπόµενης
διδασκαλίας, µέγεθος τάξεων, εκπαιδευτικό
προσωπικό, πρόσβαση σε µέσα (media)
και πηγές, δυνατότητες διδακτικής
βελτίωσης

- διδακτικούς στόχους
- διάρκεια κύκλου µαθηµάτων
- µαθησιακά µέσα (media) και πρακτικές
µάθησης (mode)

Οι εκπαιδευτικοί

- ικανότητα στη Ξένη Γλώσσα
- επίπεδο παιδαγωγικής επιµόρφωσης
- βαθµός εξοικείωσης µε µαθησιακά µέσα
(media), συµπεριλαµβανοµένων και των
νέων τεχνολογιών
- διδακτικές πρακτικές και ευελιξία
- προσδοκίες από το διδακτικό υλικό
- στάσεις προς καινοτόµες δράσεις

- βαθµός στήριξης και καθοδήγηση από το βιβλίο
του δασκάλου
- ευχέρεια στη χρήση του υλικού στην αίθουσα
διδασκαλίας
- εξισορρόπηση ανάµεσα σε καινοτοµίες και
προσδοκίες των εκπαιδευτικών

Τρόπος µάθησης
(mode)

- χώροι µάθησης (αίθουσα διδασκαλίας,
εργαστήριο κ.α.)
- από απόσταση (συµβατική / διαδίκτυο) σύµβουλος (Tutor)
- µικτοί τρόποι, αυτοδιδαχή, κλασική
διδασκαλία / προσεγγίσεις κατά
σπονδύλους (Module)

- διάρκεια
- τύποι ασκήσεων/δραστηριοτήτων
- µέσα (media)
- βαθµός γραπτής στήριξης
- εξοικείωση µαθητών στους τρόπους µάθησης
- επαγγελµατική βελτίωση του εκπαιδευτικού

2. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Για τον προσδιορισµό των αναγκών και των απαιτήσεων των µαθητών σχετικά µε την εκµάθηση των Ξένων
Γλωσσών, χρήσιµες πηγές πληροφόρησης για τους συγγραφείς είναι µεταξύ άλλων:
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− το Πρόγραµµα Σπουδών του µαθήµατος και το ∆ΕΠΠΣ,
− το Πλαίσιο Αναφοράς ∆ιδασκαλίας Γλωσσών του Συµβουλίου της Ευρώπης (Common European Framework for
Languages, CEF), το Threshold 1990, το Waystage … ,
− δηµοσιεύσεις της ALTE (Association of Language Testers in Europe),
− τις απόψεις των εκπαιδευτικών,
− τους στόχους και τα αποτελέσµατα εξετάσεων,
− η ελληνική και η διεθνής βιβλιογραφία και τα πορίσµατα της εκπαιδευτικής έρευνας,
− άλλες σχετικές έρευνες και στοιχεία.
Κρίσιµα ερωτήµατα, στα οποία θα πρέπει να απαντήσουν οι συγγραφείς, είναι:
- Με ποιο τρόπο θα γίνει η άντληση και η αξιοποίηση των πληροφοριών;
- Υπάρχουν οδηγίες για το εάν το νέο διδακτικό υλικό στοχεύει σε κάποιου τύπου εξετάσεις; Αν ναι, ποιες προσαρµογές
απαιτούνται;
3. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΣΑ (MEDIA) ΓΙΑ ΤΟ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Κάθε διδακτική σειρά πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνει τα εξής:
- βιβλίο µαθητή
- ακουστικό υλικό
- τετράδιο µαθητή
- βιβλίο δασκάλου
- βίντεο
- τετράδιο εργασιών για το
βίντεο
- οδηγός δασκάλου για το
βίντεο

περιέχει όλο το υλικό για χρήση στην τάξη
κασέτες/CD: ακουστικό υλικό για το βιβλίο του µαθητή
υλικό ασκήσεων και παραποµπών, µε πιθανό ακουστικό υλικό
παρέχει οδηγίες και στήριξη στον εκπαιδευτικό
συνοδευτικό οπτικοακουστικό υλικό
υλικό που συνδέεται µε το βίντεο
υλικό στήριξης του εκπαιδευτικού για το βίντεο και το τετράδιο εργασιών
για το βίντεο

Πετυχηµένες σειρές συχνά περιλαµβάνουν και άλλα µέσα, τα οποία όµως, λόγω κόστους, χαρακτηρίζονται ως
προαιρετικά και σηµειώνονται µε αστερίσκο (*).
* CD-ROM
υλικό για περισσότερη άσκηση, tests, πληροφορίες για συνθετικές
εργασίες (projects)
* στήριξη από το διαδίκτυο
λεξικά online, υλικό αναφοράς για γραµµατική, επιπρόσθετο υλικό
* διάδραση µέσω διαδικτύου
συζητήσεις σε οµάδες, φίλοι δι’ αλληλογραφίας κ.λ.π. (video conference,
chat, e-mail)
ΜΕΡΟΣ Β -- ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Το πρώτο κρίσιµο βήµα για τη συγγραφή είναι η περιγραφή των στόχων και της δοµής του διδακτικού υλικού
(αναλυτικό πλαίσιο συγγραφής). Με βάση τα κύρια δοµικά χαρακτηριστικά τους, έχουν προσδιοριστεί δέκα διαφορετικοί
«τύποι» αναλυτικού πλαισίου συγγραφής οι οποίοι έχουν ως εξής: (οι όροι στην αγγλική)
Grammatical, Lexical, Grammatical-Lexical, Situational, Topic-based, Notional, Functional-Notional, Mixed,
Procedural (ορίζονται σε σχέση µε τις ασκήσεις/δραστηριότητες), Process (Negotiated). Προφανώς οι δέκα αυτοί τύποι
δεν εξαντλούν τις δυνατότητες - µπορούν να προστεθούν και άλλοι (π.χ. focus on discourse, genres/text types,
language skills κ.λ.π.).
Οι συγγραφείς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στις επιλογές και αποφάσεις τους, γιατί ορισµένοι τύποι
αναλυτικού πλαισίου συγγραφής, ενώ είναι εύκολοι στη θεωρητική διατύπωση, είναι αφάνταστα δύσκολοι στη
συγγραφή διδακτικού υλικού, π.χ. ο τύπος «Mixed» (multi-strand).
Μεγάλη βοήθεια προς τους συγγραφείς παρέχει το CEF, το Threshold 1990 και το Waystage. Σ’ αυτά αναφέρονται
διάφορες κατηγορίες στοιχείων που µπορούν να χαρακτηρίσουν ένα αναλυτικό πλαίσιο συγγραφής. Οποιαδήποτε από
αυτές τις κατηγορίες, ή και όλες, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την οργάνωση του αναλυτικού πλαισίου συγγραφής
του διδακτικού υλικού.
Οι κατηγορίες αυτές περιλαµβάνουν:
− γλωσσικές λειτουργίες
− γενικές έννοιες
− ειδικές έννοιες
− γλωσσικούς τύπους προφορικής συνδιαλλαγής
− κείµενα (για ακουστική και αναγνωστική κατανόηση)
− γραφή
− κοινωνικοπολιτιστική ικανότητα
− στρατηγικές αντιστάθµισης (compensation strategies)
− «µαθαίνω πώς να µαθαίνω»
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−
−
−

γραµµατική
λεξιλόγιο
προφορά και επιτονισµός.

Πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτές οι κατηγοριοποιήσεις δεν συνιστούν από µόνες τους ένα αναλυτικό πλαίσιο
συγγραφής. Όµως, βοηθούν τους συγγραφείς να αποφασίσουν για τον τρόπο µε τον οποίο θα δοµήσουν το διδακτικό
υλικό. Έτσι, µε τον τρόπο αυτόν διατυπώνεται καθαρά και η σχέση ανάµεσα στο CEF (Common European Framework
for Languages) και το Threshold 1990. Το CEF ενθαρρύνει και βοηθά τους συγγραφείς να σκεφτούν και να συλλέξουν
πληροφορίες για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των µαθητών στις Ξένες Γλώσσες, ενώ οι προδιαγραφές του Threshold
1990 δίνουν απαντήσεις στα ερωτήµατα που µελετά το CEF.
Τα παρακάτω αφορούν τις κατηγορίες που αναφέρονται στο CEF και βοηθούν στις αποφάσεις που πρέπει να
πάρουν οι συγγραφείς:
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Το πλαίσιο χρήσης της γλώσσας-στόχου
Σε ποια πλαίσια (περιβάλλοντα) είναι πιθανόν οι µαθητές να χρησιµοποιούν την Ξένη Γλώσσα;
Περιοχές (CEF 4.1.1)
Καταστάσεις επικοινωνίας (CEF 4.1.2)
Συνθήκες και περιορισµοί (CEF 4.1.3)
Το διανοητικό πλαίσιο του χρήστη/µαθητή (CEF 4.1.4)
Το διανοητικό πλαίσιο των συνοµιλητών (CEF 4.15)
Θέµατα επικοινωνίας (CEF 4.2)
Επικοινωνιακές δραστηριότητες και στόχοι (CEF 4.3) (Επίσης, βλ. Threshold 1990, 1.12 και 1.12.1)
Επικοινωνιακές γλωσσικές δραστηριότητες και στρατηγικές (CEF 4.4)
Επικοινωνιακές γλωσσικές διεργασίες (CEF 4.5)
Κείµενα (CEF 4.6)
Ικανότητες του χρήστη/µαθητή (CEF 5)

Όλα τα προαναφερθέντα –µε τις παραποµπές στο CEF και στο Threshold 1990– βοηθούν τους συγγραφείς:
− να διερευνήσουν την ταυτότητα των µαθητών για τους οποίους θα γράψουν το διδακτικό υλικό,
− να διατυπώσουν τους στόχους του διδακτικού υλικού, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Σπουδών του µαθήµατος καθώς
και το ∆ΕΠΠΣ Ξένων Γλωσσών,
− να οργανώσουν τη δοµή του διδακτικού υλικού,
− να συλλέξουν πληροφορίες και να πάρουν αποφάσεις για όλα τα παραπάνω,
− να αποφασίσουν σε ποια στοιχεία θα δώσουν έµφαση (βλ. επίσης Παράρτηµα Α).
5. ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (βαρύτητα / ισορροπία, οµαδοποίηση, αλληλουχία)
Μετά τις γενικές αποφάσεις για τους στόχους και τα διαθέσιµα µέσα (media) πρέπει να αρχίσει η περιγραφή της
λεπτοµερούς δοµής των διαφόρων µερών του διδακτικού υλικού.
Στο σχεδιασµό αυτό, βασικές παράµετροι είναι:
− ο διαθέσιµος χρόνος από το Ωρολόγιο Πρόγραµµα (π.χ. 3ώρες την εβδοµάδα, δηλαδή 70 περίπου ώρες ανά
σχολικό έτος),
− η κατανοµή του υλικού σε διδακτικές ενότητες. Οι ενότητες θα ποικίλουν ως προς τους στόχους και τη διάρκεια,
ανάλογα µε το περιεχόµενο,
− ο προβλεπόµενος ανώτατος αριθµός σελίδων για το βιβλίο του µαθητή, που είναι 150 σελίδες.
Κάθε διδακτική ενότητα
− έχει συγκεκριµένους µαθησιακούς στόχους και συνήθως προάγει όλες τις παραµέτρους που έχουν διατυπωθεί
στο αναλυτικό πλαίσιο συγγραφής,
− έχει αρχή και τέλος,
− έχει εσωτερική συνοχή, συνάφεια και πληρότητα, και συνδέεται οργανικά µε άλλες ενότητες,
− είναι ενδιαφέρουσα και ευχάριστη,
− είναι χρήσιµη γιατί οδηγεί σε συγκεκριµένα µαθησιακά αποτελέσµατα,
− ποικίλει σε δραστηριότητες,
− αναπτύσσει το ενδιαφέρον και ενεργοποιεί τους µαθητές,
− αποπνέει την αίσθηση της ολοκλήρωσής της σε τακτό χρονικό διάστηµα µέσα στην τάξη.
Οµαδοποίηση στόχων
Η οµαδοποίηση/σύνδεση των µαθησιακών στόχων µιας διδακτικής ενότητας είναι η πιο κρίσιµη φάση στο
σχεδιασµό του διδακτικού υλικού, γιατί σ’ αυτό ακριβώς το σηµείο καταγράφονται τα στοιχεία που επιλέγουµε/θέλουµε
να διδαχθούν οι µαθητές (για παράδειγµα βλ. Παράρτηµα Β)
6. ΕΙ∆Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ
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Οι συγγραφείς διδακτικών βιβλίων πρέπει να µπορούν να αναφέρουν τη φιλοσοφία που διέπει το διδακτικό υλικό
που γράφουν. Γίνεται πιο αντιληπτή ή έννοια της διδακτικής προσέγγισης, όταν γνωρίζουµε εξαρχής τον τρόπο µε τον
οποίον σχεδιάζεται, οργανώνεται και αξιολογείται «ένα µάθηµα».
Τι σηµαίνει όµως «µάθηµα»;
Πρώτον:
∆εύτερον:

είναι µια περίοδος χρόνου ή ενότητα µάθησης, κατά την οποία προσπαθούµε να
πετύχουµε συγκεκριµένους διδακτικούς και µαθησιακούς στόχους.
είναι ένα τεχνητό/δοµικό στοιχείο που το επιβάλλει ένα εκπαιδευτικό σύστηµα, ο
εκπαιδευτικός ή ο συγγραφέας ενός διδακτικού βιβλίου.

Ο τρόπος µε τον οποίον έχει οργανωθεί ένα «µάθηµα» --κείµενα, ασκήσεις, δραστηριότητες κ.τ.λ.-- είναι η
προσέγγιση που έχει επιλεγεί από τον εκπαιδευτικό/συγγραφέα που πιστεύει ότι έτσι θα πετύχουν οι µαθητές τους
στόχους του συγκεκριµένου µαθήµατος.
Στο CEF, 6 (και ειδικότερα το 6.4) αναφέρεται αναλυτικά ο τρόπος ή οι τρόποι µε τους οποίους οι συγγραφείς
µπορούν να προσεγγίσουν το θέµα της µεθοδολογίας, καταθέτοντας και τις δικές τους πεποιθήσεις για τη µαθησιακή
διαδικασία.
7. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Η διαδικασία επιλογής, προσαρµογής ή συγγραφής κειµένων είναι ειδική δεξιότητα που πρέπει να καλλιεργηθεί.
Η οπτική παρουσίαση των κειµένων είναι µεγάλης σπουδαιότητας. Το βιβλίο ή το διδακτικό υλικό αποτελεί έναν
«κόσµο µάθησης» µέσα στον οποίον ο συγγραφέας πρέπει να «παρασύρει» τον µαθητή, πείθοντάς τον ότι αυτό που
πραγµατικά προσφέρεται είναι και ενδιαφέρον και χρήσιµο.
7.1 Οι µεταβλητές που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στην επιλογή κειµένων
Η αυθεντικότητα να έχει προτεραιότητα στην επιλογή των κειµένων.
Όµως µεταβλητές που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη είναι και οι ακόλουθες:
− Η επικοινωνιακή αξία των κειµένων. Σ’ αυτό να προσθέσουµε και τον τρόπο παρουσίασης των γλωσσικών
στοιχείων, τα οποία θα πρέπει να παρουσιάζονται µε όσο το δυνατόν πιο ενδιαφέροντα τρόπο, προκειµένου να
τονώσουν και να εµπνεύσουν τους µαθητές για ενεργό συµµετοχή στη διδακτική/µαθησιακή διαδικασία. Έτσι,
αναδεικνύεται και η επικοινωνιακή αξία των κειµένων.
− Το εύρος και η ποικιλία του διδακτικού υλικού και εποµένως και των κειµένων.
− Το είδος, το εύρος και η συνθετότητα των γλωσσικών δοµών που εµφανίζονται στο κείµενο.
− Ο αριθµός των λεξικολογικών στοιχείων µαζί µε τη δυνατότητα αξιοποίησής τους ως βασικών στοιχείων της
µαθησιακής δραστηριότητας.
− Η καταλληλότητα του περιεχοµένου, το οποίο θα πρέπει να παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους µαθητές και να είναι
σύµφωνο µε τις ανάγκες τους.
− Η αναγνωσιµότητα του κειµένου, η οποία καθορίζεται µεταξύ άλλων από τον αριθµό των καινούργιων λέξεων, την
συνθετότητα των γλωσσικών δοµών κ.τ.λ.
Τα κείµενα µπορούν επίσης να αποτελούν µέρος µιας «παιγνιώδους» διαδικασίας. Σε αυτή την περίπτωση τα
κείµενα µπορεί να µην αντιστοιχούν σε «αυθεντικά», αλλά, εφόσον δηµιουργούν στους µαθητές κίνητρα να ασχοληθούν
ενεργά µε τη γλώσσα, έχουν παιδαγωγική αξία. Οι µαθητές αρέσκονται να «παίζουν» δηµιουργικά µε τη γλώσσα. Σ’
αυτού του είδους τις δραστηριότητες, η παιδαγωγική αξία της όλης διαδικασίας είναι πιο σηµαντική από το τελικό
προϊόν.

−
−
−
−

7.2. Οπτικά στοιχεία
Τα βιβλία θα πρέπει:
να είναι φιλικά προς τον χρήστη,
να περιλαµβάνουν απεικονίσεις είτε σε φωτογραφική είτε σε ζωγραφική µορφή, κατάλληλες για την ηλικία στην
οποία απευθύνονται. Αυτές µπορεί να λειτουργούν συµπληρωµατικά, ενισχυτικά ή και ως (µερική) οπτική
παράσταση του λόγου,
να περιλαµβάνουν σχήµατα, διαγράµµατα και χάρτες, ώστε να εξασφαλίζουν την αποτελεσµατικότητα στη
µετάδοση µηνυµάτων αλλά και την εξοικείωση µε κάθε µορφή γραφικής απεικόνισης,
να είναι ευχάριστα, καθώς είναι αποδεδειγµένο ότι η εικονογράφηση και η εν γένει αισθητική του υλικού
συµβάλλουν ουσιωδώς στην αποδοχή του από τους µαθητές.
8. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Το βιβλίο του µαθητή περιλαµβάνει κείµενα και ασκήσεις/ερωτήσεις/δραστηριότητες.
Κάθε δραστηριότητα είναι ενσωµατωµένη στο διδακτικό υλικό. Η υλοποίησή της περιλαµβάνει τη στρατηγική
ενεργοποίηση συγκεκριµένων δεξιοτήτων/ικανοτήτων. Στόχος της είναι οι µαθητές να πραγµατοποιήσουν µέσα σε
συγκεκριµένη σφαίρα (domain) σειρά πράξεων µε σαφώς προσδιορισµένο στόχο και συγκεκριµένο αποτέλεσµα. (CEF
7.1).
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Ανεξάρτητα από τον τρόπο µε τον οποίον επιλέγουµε τα κείµενα (προφορικά και γραπτά), αυτά παραµένουν
µικρής αξίας µέχρι τη δηµιουργία δραστηριοτήτων που στηρίζονται στην αρχή της διάδρασης. Κατά συνέπεια, οι
αποφάσεις που παίρνονται για το είδος των δραστηριοτήτων είναι κρίσιµες και θα χαρακτηρίσουν ένα διδακτικό υλικό
κατάλληλο ή ακατάλληλο.
8.1. Είδη δραστηριοτήτων
Πρέπει να γίνει σαφής διαχωρισµός µεταξύ:
− του περιεχοµένου των δραστηριοτήτων, δηλαδή να δίνεται απάντηση στο ερώτηµα ποια γλωσσικά στοιχεία (ΤΙ;)
περιλαµβάνονται στη δραστηριότητα και
− του είδους των δραστηριοτήτων, δηλαδή να δίνεται απάντηση στο ερώτηµα πώς οι µαθητές υποχρεώνονται να
ενεργοποιηθούν σε σχέση µε τη χρήση του διδακτικού υλικού, µε τους συµµαθητές τους, τον καθηγητή τους και
πιθανώς µε τον πραγµατικό κόσµο γύρω τους.
Η επιλογή και ο συνδυασµός των δραστηριοτήτων µαζί µε τα κατάλληλα κείµενα αποτελούν τον πυρήνα της
συγγραφικής διαδικασίας ενός διδακτικού υλικού.
Οι δραστηριότητες µπορούν να ταξινοµηθούν ανάλογα µε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις:
− Τι είδους διαδικασίες εµπεριέχουν;
− Είναι απλές ή σύνθετες;
− Είναι δραστηριότητες «πραγµατικής εφαρµογής» ή παιδαγωγικές;
− Τι καταστάσεις και τι δεσµεύσεις υπαγορεύονται;
− Τι βαθµοί δυσκολίας συνδέονται µε τις δραστηριότητες;
− Τι είδους µαθησιακές διεργασίες περιλαµβάνουν;
− Τι είδους ικανότητες (competences) ενεργοποιούν;
− Τι ρόλο καλείται να παίξει ο µαθητής;
− Είναι «ανοιχτού», «µικτού» ή «κλειστού» τύπου;
− Επικεντρώνονται στην παραγωγή ενός αποτελέσµατος ή στη διαδικασία που ακολουθείται ή και στα δύο;
(Βλ. CEF, κεφάλαιο 7. 3).
8.2. Η αλληλουχία των δραστηριοτήτων
Ανεξάρτητα από το ποιες δραστηριότητες επιλέγονται για το µάθηµα, αποφασιστική σηµασία έχει η οργανική
µεταξύ τους σύνδεση και η οµαλή µετάβαση από τη µια δραστηριότητα στην άλλη. Για αυτή την αλληλουχία των
επιµέρους δραστηριοτήτων ενός µαθήµατος (δοµή µαθήµατος) υπάρχουν διάφορες δυνατότητες και παραλλαγές.
∆είγµα αλληλουχίας σε ένα µάθηµα:
Α. Προετοιµασία για παρουσίαση κειµένου/ων
Για το θέµα αυτό:
− ενεργοποιείται η προαποκτηθείσα γνώση
− ενεργοποιούνται οι προσδοκίες σε σχέση µε το ύφος, το είδος, το λεξιλόγιο, τη γραµµατική κ.λ.π.
− προωθείται η προσωπική εµπλοκή στο κείµενο.
B. Ενθάρρυνση για την ανάπτυξη στρατηγικών που βοηθούν στην πρόσληψη και επεξεργασία του
κειµένου
- Να προωθεί διαφορετικούς τρόπους επεξεργασίας και αξιοποίησης κειµένων κατά τρόπο ώστε ο µαθητής:
− να αντιµετωπίζει ένα κείµενο ως ένα αυτοτελές κοµµάτι επικοινωνίας,
− να εστιάζει την κατανόησή του στο νοηµατικό πεδίο,
− να αναγνωρίζει το σκοπό, το ύφος και τα πρόσωπα,
− να διαβάζει ή να ακούει ένα κείµενο µε στόχο τη σύλληψη του κεντρικού του νοήµατος,
− να διαβάζει ή να ακούει ένα κείµενο µε στόχο να κατανοήσει τις λεπτοµέρειες,
− να αναγνωρίζει την επικοινωνιακή λειτουργία µερών του κειµένου,
− να κατανοεί ή να συµπεραίνει τη σηµασία των λέξεων.
− να προσεγγίζει το κείµενο σε σχέση µε τα τυπικά χαρακτηριστικά της γλώσσας, και να αναγνωρίζει µε ποιο τρόπο
και γιατί τα επιµέρους στοιχεία του τυπικού της γλώσσας µορφοποιούνται έτσι –εντοπίζοντας τα σωστά
χαρακτηριστικά (π.χ. γραµµατικούς τύπους) και συσχετίζοντας τους σωστούς τύπους µε την επικοινωνιακή
λειτουργία.
Γ. Αποστασιοποίηση από το κείµενο
− Συζήτηση για το περιεχόµενο, π.χ. συσχετίζοντάς το µε προσωπικές εµπειρίες.
− ∆ιατύπωση γενικεύσεων για τη χρήση και χρησιµοποίηση των τυπικών χαρακτηριστικών της γλώσσας.
− Συσχέτιση του λεξιλογίου του κειµένου µε άλλα είδη λεξιλογίου, που σχετίζονται µε τον τύπο, το νόηµα ή τη
χρήση.
∆. Εξάσκηση στα νέα γλωσσικά στοιχεία
− Χρήση µηχανικών ασκήσεων
− Έλεγχος κατανόησης σε αντιπαραβολή µε πηγές αναφοράς.
Ε. Ενσωµάτωση και χρήση των νέων γλωσσικών στοιχείων σε προσωπικό και παραγωγικό πλαίσιο µέσω
− Επικοινωνιακών δραστηριοτήτων µε προσωπική σύνδεση, στόχους, συγκεκριµένο κοινό κ.τ.λ.
− ∆ιαθεµατικών δραστηριοτήτων όπως αυτές αντλούνται από τη διάδραση διαφόρων µαθηµάτων για την επίτευξη
συγκεκριµένων στόχων, π.χ. συνθετικές εργασίες (projects).
9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (από το Π.Ι.)
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Το νέο διδακτικό υλικό, για να γίνει δεκτό για αξιολόγηση και κρίση από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, θα πρέπει να
ανταποκρίνεται στις επιστηµονικές, στις εκπαιδευτικές και στις ειδικές για τις ξένες γλώσσες προδιαγραφές, Επίσης, η
τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών είναι εξίσου υποχρεωτική.
Κατά την υποβολή του διδακτικού υλικού για αξιολόγηση και κρίση, οι συγγραφείς/εκδότες θα πρέπει να
υποβάλλουν ολόκληρο το διδακτικό πακέτο και όχι µέρη αυτού.
Συγκεκριµένα θα πρέπει να υποβληθούν ταυτόχρονα:
− το βιβλίο του µαθητή,
− το ακουστικό υλικό (κασέτες και CD) για το βιβλίο του µαθητή,
− το τετράδιο εργασιών του µαθητή, µε πιθανό ακουστικό υλικό,
− το βιβλίο του δασκάλου,
− το οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο),
− το τετράδιο εργασιών για το βίντεο,
− ο οδηγός του δασκάλου για το βίντεο.
Παράληψη ταυτόχρονης υποβολής ενός από τα 7 (επτά) µέρη του διδακτικού υλικού θα καταστήσει το υλικό µη
αξιολογήσιµο, µε συνέπεια το υλικό αυτό να µη γίνει αποδεκτό από το Π.Ι.
Σε περίπτωση που διδακτικό πακέτο περιλαµβάνει και µη υποχρεωτικά µέρη (βλ. Μέρος Α.3), και αυτά θα πρέπει
να υποβληθούν µαζί µε τα υποχρεωτικά µέρη.
‘
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

−
−
−
−
−
−
−

Οι κριτές καλούνται να απαντήσουν στα ακόλουθα ερωτήµατα που αφορούν τα επιµέρους στοιχεία του υλικού:
1. Περιεχόµενα διδακτικού υλικού
∆ιατυπώνουν οι συγγραφείς µε ακρίβεια και σαφήνεια το περιεχόµενο του διδακτικού υλικού;
Είναι σαφείς και ευκρινείς οι κύριοι στόχοι και οι ενότητες του διδακτικού υλικού;
Ανταποκρίνεται το διδακτικό υλικό στους στόχους αυτούς; Μπορούν οι µαθητές να πετύχουν αυτούς τους στόχους
µε τη χρήση αυτού του διδακτικού υλικού;
Είναι οι στόχοι του υλικού αυτού οι κατάλληλοι για τους συγκεκριµένους µαθητές, σύµφωνα µε την περιγραφή των
στόχων του ∆ΕΠΠΣ και του Προγράµµατος Σπουδών;
Είναι κατάλληλο το «επίπεδο» του διδακτικού υλικού;
Είναι κατάλληλος ο ρυθµός µάθησης που υπαγορεύεται από το διδακτικό υλικό;
Είναι η θεµατολογία αξιόλογη και ενδιαφέρουσα για τους µαθητές;

2. Μέσα (media)
− Παρουσιάζεται το διδακτικό υλικό µε χρήσιµα και πρακτικά µέσα, κατάλληλα για το συγκεκριµένο µαθησιακό
πλαίσιο;
− Είναι οι κασέτες και τα CD οργανικά συνδεδεµένα µε τα βιβλία του µαθητή και µε τα τετράδια εργασιών του µαθητή;
− Γίνεται πλήρης αξιοποίηση των διαφόρων µέσων για τις ξεχωριστές δυνατότητές τους;
− Υπάρχει αντιστοιχία επιπέδου του βιβλίου του µαθητή και του περιεχοµένου του οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο);
3. Μεθοδολογία
Πληροί το διδακτικό υλικό τους όρους των σύγχρονων τάσεων της διδακτικής των ξένων γλωσσών;
Υπάρχει συγκεκριµένη µορφή (format) οργάνωσης των ενοτήτων;
∆ιέπεται το διδακτικό υλικό από τη φιλοσοφία την οποία προτείνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο;
Περιλαµβάνει το διδακτικό υλικό διαφορετικές προσεγγίσεις για διαφορετικούς σκοπούς (συντελεστές/µέσα);
Περιέχει το διδακτικό υλικό ευκαιρίες για «µάθηση» και «πρόσκτηση» δεξιοτήτων;
Υπάρχει ικανοποιητική ανακύκλωση των νεοδιδασκοµένων γλωσσικών στοιχείων;
Υπάρχει ταύτιση ανάµεσα στη διδακτική προσέγγιση, που οι συγγραφείς δήλωσαν ότι ακολούθησαν, και στην
οργάνωση της ύλης;
− Προσφέρεται το υλικό για τη διαθεµατική προσέγγιση και την υλοποίηση συνθετικών εργασιών (projetcs);

−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

4. Στήριξη µαθητών
Περιέχει το διδακτικό υλικό πηγές που επιτρέπουν στον µαθητή να µελετά µόνος του εκτός τάξης;
Υπάρχουν χρήσιµες παραποµπές;
Υπάρχει χρήσιµο υλικό για την ανάπτυξη και βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας του µαθητή;
Παρέχεται η δυνατότητα επιλογών στους µαθητές;
Παρέχεται υποστηρικτικό υλικό για τη διαθεµατική προσέγγιση;

5. Στήριξη εκπαιδευτικού
− Παρέχει το υλικό κατάλληλη στήριξη, οδηγίες (συµβουλευτικές) κ.ά. για τους εκπαιδευτικούς που θα εργαστούν µε
αυτό;
− Είναι το υλικό αρκετά ευέλικτο ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να το αξιοποιήσουν µε
διαφορετικούς τρόπους;
− Περιλαµβάνονται στο υλικό πολιτισµικά και γλωσσικά στοιχεία και πληροφορίες που θα βοηθήσουν τον
εκπαιδευτικό;
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6. Θεµατολογία
− Είναι ενδιαφέρουσα για τους µαθητές;
− Παρέχει ευκαιρίες για σύνδεση µε τις προσωπικές εµπειρίες των µαθητών, για θέµατα ή πράγµατα που τους
ενδιαφέρουν ή τους κινούν την περιέργεια;
− Παρέχει ευκαιρίες για γενικεύσεις;
−
−
−
−
−
−
−

7. Κείµενα
Είναι τα κείµενα ενδιαφέροντα για τους µαθητές;
Είναι τα κείµενα κατάλληλα ως προς τη γλώσσα, το είδος, τις δραστηριότητες κ.λπ.;
Είναι ικανοποιητικός ο βαθµός αυθεντικότητας των κειµένων (γραπτών και προφορικών-µαγνητοφωνηµένων);
Παρουσιάζονται τα κείµενα κατά τρόπο οπτικά ελκυστικό;
Είναι η έκταση των κειµένων παιδαγωγικά αξιοποιήσιµη;
Είναι η αναγνωσιµότητα των κειµένων η κατάλληλη;
Υπάρχει ικανοποιητική ποικιλία στο περιεχόµενο;

8. ∆ραστηριότητες (tasks)
Υπάρχει µεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων;
∆ηµιουργούν τα είδη των δραστηριοτήτων στους µαθητές κίνητρα για συµµετοχή;
Υπάρχει δυνατότητα, µέσα από τις δραστηριότητες, οι µαθητές να αναλάβουν ποικίλους ρόλους;
Προάγουν οι δραστηριότητες αυτές την καλλιέργεια των στρατηγικών και ικανοτήτων (competences) του µαθητή,
αλλά και των γλωσσικών του ικανοτήτων;
− Κρίνονται επαρκείς οι διαθεµατικές δραστηριότητες;
−
−
−
−

−
−
−
−

9. Έλεγχος προόδου
Το διδακτικό υλικό περιέχει µηχανισµούς ελέγχου της προόδου;
Υπάρχουν επιπλέον διαθέσιµα τεστ;
Υπάρχουν εξωτερικές εξετάσεις που συνδέονται µε το διδακτικό υλικό;
Προβλέπεται από το διδακτικό υλικό η ύπαρξη του Ατοµικού ∆ελτίου Γλωσσοµάθειας (Portfolio) ως «βάσης
δεδοµένων» για την ατοµική κατάθεση/αξιολόγηση των στοιχείων προόδου κάθε του µαθητή;

10. Βιβλίο δασκάλου
− Υπάρχει η θεωρητική κάλυψη του εκπαιδευτικού σε σχέση µε τις µεθοδολογικές προσεγγίσεις που
χρησιµοποιούνται στα επιµέρους στοιχεία του διδακτικού υλικού;
− Υπάρχει η πρακτική βοήθεια προς τον εκπαιδευτικό µε την παρουσίαση των φάσεων κάθε µαθήµατος;
− Υπάρχει σαφής και στον απαιτούµενο βαθµό αναλυτική διατύπωση των επιµέρους στόχων κάθε ενότητας (π.χ.
δραστηριοτήτων, ασκήσεων, επεξεργασία κειµένων, διαθεµατικών εργασιών κ.τ.λ.);
− Είναι ικανοποιητικές οι οδηγίες για τον εκπαιδευτικό σχετικά µε το υλικό των κασετών/CD και του βίντεο;
− Είναι, τελικά, το βιβλίο του δασκάλου και επιµορφωτικό και καθοδηγητικό;

−
−
−
−
−

11. ∆ιδακτικό λογισµικό
Εφόσον το διδακτικό υλικό συνοδεύεται από λογισµικό στήριξης της διδασκαλίας:
Είναι φιλικό προς τον χρήστη;
Είναι διαδραστικό (interaktiv);
Καλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας/µάθησης στα διάφορα επίπεδα;
Καλλιεργεί όλες τις δυνατότητες/δεξιότητες των µαθητών –στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του µέσου;
Προάγει την πολιτισµική/διαπολιτισµική διάσταση της γλώσσας-στόχου;

12. Τεχνική αρτιότητα
− Είναι το διδακτικό υλικό τεχνικά άρτιο;
− Έχει ακολουθηθεί η σύγχρονη τεχνική στην εκτύπωση και τη γενικότερη επιµέλεια;
− Υπάρχει υψηλή πιστότητα του ήχου στις κασέτες/CD και ήχου και εικόνας στο βίντεο;
13. Οπτικά στοιχεία
− Είναι τα οπτικά στοιχεία του διδακτικού υλικού αισθητικά αποδεκτά;
− Έχουν οι φωτογραφίες, τα σκίτσα, οι ζωγραφιές, οι πίνακες κ.τ.λ. άρτια εκτυπωτική εµφάνιση;
− Έχουν τα οπτικά στοιχεία τη λειτουργικότητα που απαιτείται σε σχέση µε το λόγο ― δηλαδή λειτουργούν
συµπληρωµατικά, ενισχυτικά ή και ως (µερική) οπτική παράσταση του λόγου;
ΜΕΡΟΣ Γ – ΕΙ∆ΙΚΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Στόχος των Ειδικών Προδιαγραφών είναι ο «καθορισµός των κανόνων» που δεσµεύουν τους δηµιουργούς
εκπαιδευτικού υλικού και τους επιβάλλουν να παραδώσουν εκπαιδευτικό υλικό που να ανταποκρίνεται πλήρως στις
προδιαγεγραµµένες παραµέτρους.
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1.

Ορισµός εκπαιδευτικού υλικού:
Ως εκπαιδευτικό υλικό ορίζεται (µε * σηµειώνονται τα προαιρετικά µέρη του υλικού):
περιέχει όλο το υλικό για χρήση στην τάξη
- βιβλίο µαθητή
κασέτες/CD: ακουστικό υλικό για το βιβλίο του µαθητή
- ακουστικό υλικό
- τετράδιο µαθητή
υλικό ασκήσεων και παραποµπών, µε πιθανό ακουστικό υλικό
παρέχει οδηγίες και στήριξη στον εκπαιδευτικό
- βιβλίο δασκάλου
- βίντεο
συνοδευτικό οπτικοακουστικό υλικό
υλικό που συνδέεται µε το βίντεο
- τετράδιο εργασιών για το
βίντεο
- οδηγός δασκάλου για το
υλικό στήριξης του εκπαιδευτικού για το βίντεο και το τετράδιο εργασιών
βίντεο
για το βίντεο
* CD-ROM
υλικό για περισσότερη άσκηση, tests, πληροφορίες για project work
* στήριξη από το διαδίκτυο
λεξικά online, υλικό αναφοράς για γραµµατική, επιπρόσθετο υλικό
* διάδραση µέσω διαδικτύου
συζητήσεις σε οµάδες, φίλοι δι’ αλληλογραφίας κ.λ.π.

2.

Αποδέκτες του εκπαιδευτικού υλικού:
µαθητές ∆’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεων του ∆ηµοτικού (για την Αγγλική) και Α’, Β’, Γ’ τάξεων Γυµνασίου (για όλες τις Ξένες
Γλώσσες)
− εκπαιδευτικοί Α/θµιας και ∆/θµιας Εκπαίδευσης
− Σχολικοί Σύµβουλοι και λοιπά στελέχη της εκπαίδευσης

−

3. Επίπεδο γλωσσοµάθειας µαθητών
Ως το επιδιωκόµενο επίπεδο γλωσσοµάθειας των µαθητών µέχρι το τέλος της εννιάχρονης υποχρεωτικής
εκπαίδευσης (Γ’ τάξη Γυµνασίου) ορίζεται, σύµφωνα µε τις οδηγίες που προδιαγράφονται για τα επίπεδα
γλωσσοµάθειας από την Ε. Ε. και το ΣτΕ (βλ. CEF) και αξιολογούνται από το ΑLTE:
− για την Αγγλική Γλώσσα το Β1 (Να επιτευχθεί το επίπεδο Β1 στο ήµισυ της Γ’ Γυµνασίου, και ο υπόλοιπος χρόνος
να αξιοποιηθεί για εµπέδωση και για προέκταση προς το Β2),
− για τη Γερµανική και τη Γαλλική Γλώσσα το Α2+ (Να επιτευχθεί το επίπεδο Α2 στο ήµισυ της Γ’ Γυµνασίου, και ο
υπόλοιπος χρόνος να αξιοποιηθεί για εµπέδωση και για προέκταση προς το Β1)
Συνεπώς, το εκπαιδευτικό υλικό που θα παραχθεί θα πρέπει να είναι προσανατολισµένο στην προετοιµασία
µαθητών που στο τέλος της Γ’ Γυµνασίου θα πρέπει να έχουν κατακτήσει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες των
προαναφερόµενων επιπέδων γλωσσοµάθειας, σύµφωνα µε τα κριτήρια και τις προδιαγραφές του Συµβουλίου της
Ευρώπης.
4.

Βασικές κατευθύνσεις για το εκπαιδευτικό υλικό:
−
Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να βρίσκεται σε συµφωνία µε τις αξίες που επιδιώκουν οι γενικοί σκοποί της
εκπαίδευσης. Θα πρέπει οπωσδήποτε να συµβαδίζει µε το ∆ΕΠΠΣ, το ∆ΕΠΠΣ Ξένων Γλωσσών και τα
Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών.
−
Στο εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να αντανακλώνται οι αξίες που διατρέχουν το ∆ΕΠΠΣ, το ∆ΕΠΠΣ Ξένων
Γλωσσών και τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών. Ουσιαστικά, η επισήµανση αυτή
αποτελεί επικάλυψη της πρώτης επισήµανσης. ∆ίνεται µε εµφατικό τρόπο ώστε να είναι βέβαιο ότι οι
συγγραφείς δεν θα παραλείψουν να συµπεριλάβουν αξίες όπως: πολυπολιτισµός, πολυγλωσσία, ισότιµη
αντιµετώπιση του εθνικού, κοινωνικού και πολιτισµικού «άλλου», ισότητα των φύλλων, δηµοκρατική
συµπεριφορά κ.ά.
−
Το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να είναι καλά οργανωµένο, να έχει συνοχή, να διαθέτει ενοποιηµένο
περιεχόµενο, να είναι σύγχρονο, να έχει ακρίβεια στις έννοιες που αναπτύσσει.
−
Το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να ανταποκρίνεται στο γνωστικό και συναισθηµατικό επίπεδο ανάπτυξης, καθώς
και στις πολιτισµικές εµπειρίες του κοινού στο οποίο απευθύνεται, τόσο ως προς το γνωστικό περιεχόµενο,
όσο και ως προς την όλη σύλληψή του.
−
Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί ένα αποδεκτό µέσο καθοδήγησης και αναφοράς του µαθητή, το οποίο τον
βοηθάει να προάγει την κριτική και δηµιουργική σκέψη και να «µαθαίνει πώς να µαθαίνει» µέσα από την
πράξη.
−
Το εκπαιδευτικό υλικό και ιδιαίτερα τα σχολικά βιβλία θα πρέπει να είναι προϊόν µετατροπής και επεξεργασίας
της επιστηµονικής γνώσης σε σχολική γνώση (transposition didactique). Κατά συνέπεια, για να αποφευχθεί
αφενός ο υπερβολικός επιστηµονισµός και αφετέρου ο υπερβολικός παιδαγωγισµός θα πρέπει το εκπαιδευτικό
υλικό να παράγεται από µεικτές οµάδες αποτελούµενες από εξειδικευµένους και ενηµερωµένους επιστήµονες
στο αντικείµενο: παιδαγωγούς, ψυχολόγους-κοινωνιολόγους, εκπαιδευτικούς-τεχνολόγους, µάχιµους
εκπαιδευτικούς.

5.

Θεώρηση του µαθητή
−
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Οι δηµιουργοί εκπαιδευτικού υλικού θα πρέπει να αντιµετωπίσουν τον µαθητή ως:
νοήµον άτοµο

−
−
−
−
−
−
−

πολύπλευρα σκεπτόµενο άτοµο
επεξεργαστή πληροφοριών
αποδοτικό παραγωγό/ µεταδότη
συνεργατικό µέλος µιας οµάδας
αυτόνοµο µαθητευόµενο
υπεύθυνο πολίτη
πολιτισµικά ευρυµαθή µαθητευόµενο.

6.

Το βιβλίο µαθητή, τα τετράδια εργασιών µαθητή, το βιβλίο καθηγητή
6.1 Γενική παραδοχή: το βιβλίο αποτελεί µέσο µετάδοσης της γνώσης, µέσο αγωγής, µέσο µε τη βοήθεια του
οποίου «περνούν» οι παιδαγωγικές προθέσεις των συγγραφέων και διαµορφώνονται ανάλογα µε τη
διαχείριση της διδακτέας ύλης. Είναι µοχλός που στοχεύει στη διαµόρφωση της συµπεριφοράς του αυριανού
ενεργού πολίτη και µέσο για την προώθηση αξιών και κινήτρων.
6.2 Τα βιβλία χαρακτηρίζονται από εύκολη, γρήγορη και ορθή αναγνώριση των µορφών των γραµµάτων, των
λέξεων, των συµβόλων ενός κειµένου.
6.3 Τα βιβλία γίνονται περισσότερο ή λιγότερο κατανοητά µε βάση τη σύνθεση των σελίδων τους. Ο συνδυασµός
γραπτού κειµένου µε εικόνες συµβάλλει στην κατανόηση του βιβλίου. Το είδος της εικονογράφησης
(φωτογραφίες, σχήµατα, πίνακες, διαγράµµατα) επίσης. Προσοχή πρέπει να δίνεται στην πληροφοριακή αξία
των εικόνων και του γραπτού κειµένου. Η οριζόντια τοποθέτηση αριστερά-δεξιά και η κατακόρυφη τοποθέτηση
πάνω-κάτω συµβάλλουν στην κατανόηση του κειµένου και στην αξία που δίδεται στην πληροφορία.
Η κατανοησιµότητα συνδέεται και µε το βαθµό ενδιαφέροντος που προκαλείται στον αναγνώστη. Το µέγεθος των
γραµµάτων, των εικόνων, των χρωµάτων και των σχηµάτων αυξάνει ή µειώνει το ενδιαφέρον. Η γραµµικότητα του
τρόπου ανάγνωσης συµβάλλει στην κατανόηση ενός βιβλίου. Έτσι οι σελίδες ενός βιβλίου διακρίνονται σε γραµµικές
και µη γραµµικές.
Από παιδαγωγική άποψη, η συνοχή ενός βιβλίου αυξάνει την κατανόηση. Η αλληλουχία ή ακολουθία, δηλαδή η
µετεξέλιξη ενός αρχικού σταδίου κατανόησης σε ένα άλλο στάδιο κατανόησης αποτελεί συστατικό κατανοητού βιβλίου.
Το συνταίριασµα του περιεχοµένου του σχολικού βιβλίου και των γενικών γνώσεων του µαθητή συµβάλλει στην
κατανόηση του βιβλίου. Η κωδικοποιηµένη δυνατότητα µετάβασης από σκέψη σε σκέψη, από παράγραφο σε
παράγραφο του βιβλίου καθώς και η δυνατότητα που παρέχεται στους µαθητές να παρακολουθούν την πρόοδό τους
(αυτοπαρακολούθηση), αποτελούν στοιχεία που αυξάνουν την κατανόηση ενός βιβλίου.
Με άλλα λόγια, τα βιβλία πρέπει να είναι κατανοητά για να θεωρηθούν αποτελεσµατικά. Για να το πετύχουν αυτό,
πρέπει οι συγγραφείς να:
− σχετίζουν τους επιδιωκόµενους στόχους ενός βιβλίου άµεσα µε την πραγµατικότητα,
− να συµβάλλουν στην συναισθηµατική και νοητική ανάπτυξη του µαθητή,
− να του δηµιουργούν κίνητρα µάθησης,
− να προωθούν διδακτικές προσεγγίσεις που καλλιεργούν την περιέργεια και τη δηµιουργικότητα του µαθητή,
− να φροντίσουν έτσι ώστε να επικυρώνεται η µαθησιακή πράξη µέσω βιωµατικών εµπειριών, δίνοντας σηµασία στις
εµπειρίες, τα ενδιαφέροντα και τα βιώµατα των µαθητών,
− να λαµβάνουν υπόψη τις προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες των µαθητών.
− να δηµιουργούν κίνητρα µάθησης στους µαθητές και να συµβάλλουν στην ανατροφοδότησή τους µέσω
διαδικασιών αυτοαξιολόγησης και σωστής διαχείρισης της γνώσης εκ µέρους των µαθητών (portfolio),
επιβράβευσης, διατήρησης ηµερολογίων, σηµειώσεων, εφηµερίδων και άλλων µεθόδων καταγραφής της
µαθησιακής δραστηριότητας.
Από τεχνική άποψη τα βιβλία καθίστανται κατανοητά και αναγνώσιµα όταν συγκεκριµένα τεχνικά µέσα
υποβοηθούν τη δόµηση του περιεχοµένου και παρέχουν σηµεία αναφοράς στους µαθητές καθ’ όλη την ανάγνωση του
βιβλίου. π.χ. κάθε κεφάλαιο συµπεριλαµβάνει: περιγράµµατα, διδακτικούς στόχους και αναµενόµενα αποτελέσµατα,
ερωτήσεις που ανακαλούν σχετικές γνώσεις των µαθητών, επικεφαλίδες, όρους-κλειδιά, πίνακες επανάληψης,
συζητήσεις και απόψεις για το θέµα που πραγµατεύονται οι συγγραφείς, γραφικές παραστάσεις, ανακεφαλαίωση,
επαναληπτικές ασκήσεις, υποδείγµατα αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης, ερευνητικά ερεθίσµατα, υποδεικνυόµενες
δραστηριότητες, προτάσεις για εµβάθυνση, κυρίως διαθεµατικής µορφής.
6.4
Ο Σχεδιασµός του βιβλίου
Όλα όσα διατυπώθηκαν παραπάνω θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασµό του βιβλίου. Το βιβλίο
από το εξώφυλλο έως το οπισθόφυλλο, µεταφέρει ένα µήνυµα στο µαθητή και µπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά
την αντιµετώπιση του περιεχοµένου του. Στη σχεδίαση ενός βιβλίου καθοριστικό ρόλο παίζουν οι συγγραφείς, αν και
εµπλέκονται και οι επιµελητές της έκδοσης, οι γραφίστες κ.ά. Οι συγγραφείς πρέπει κατά συνέπεια να είναι ενήµεροι για
θέµατα που αφορούν την ανάδειξη διδακτικού υλικού (κείµενα και εικόνες).
6.4.1. Κειµενικό διδακτικό υλικό. Η µορφή των παραγράφων (µικρές παράγραφοι, ευδιάκριτες στο κείµενο), µικρές
περίοδοι, απλές προτάσεις, το εύληπτο και αποδεκτό από τους µαθητές λεξιλόγιο, η χρήση λεξικών επισηµάνσεων,
λέξεων-κλειδιών και ο διαχωρισµός των κειµένων και ενοτήτων του µαθήµατος µέσω διαστηµάτων συµβάλλουν στη
δόµηση ενός βιβλίου που µπορεί και µαθησιακά να αποδειχθεί αποτελεσµατικό και επιτυχηµένο. Τα κάθετα διαστήµατα
(ή διάστιχα), η κωδικοποιηµένη τήρηση κανονισµού και συµβόλων σε όλο το βιβλίο (π.χ. οι κύριες επικεφαλίδες να
σηµατοδοτούνται µε κεφαλαία και έντονα γράµµατα και να χωρίζονται από την προηγούµενη παράγραφο µε τέσσερις
γραµµές και από την επόµενη µε δύο γραµµές), η τήρηση των οριζοντίων διαστηµάτων (στοιχισµένο κείµενο, µη
στοιχισµένο κείµενο), ο συνδυασµός κάθετων και οριζόντιων διαστηµάτων, οι κειµενικές επισηµάνσεις (π.χ. κουκίδες),
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οι επικεφαλίδες που εξυπηρετούν την ταχύτερη αναζήτηση πληροφοριών και καθιστούν το βιβλίο εύχρηστο ή
δύσχρηστο, οι υποσηµειώσεις, οι οποίες πρέπει να αποφεύγονται κυρίως για µαθητές ∆ηµοτικού και Γυµνασίου, γιατί
διαταράσσουν τη ροή ανάγνωσης και αποσπούν την προσοχή, αποτελούν παραµέτρους που πρέπει να προσεχθούν
ιδιαίτερα αναφορικά µε το κειµενικό υλικό.
6.4.2. Οι εικόνες, τα σχήµατα, τα διαγράµµατα, οι πίνακες βοηθούν λειτουργικά στην κατανόηση και ζωντανεύουν
το περιεχόµενο του βιβλίου.
Οι πίνακες:
− οργανώνουν, συντοµεύουν ή και βελτιώνουν τον τρόπο εισαγωγής νέων δεδοµένων, βοηθούν στην εύκολη,
γρήγορη και αποτελεσµατική χρήση των δεδοµένων
− επιτρέπουν, εάν και εφόσον είναι απλοί, την ερµηνεία και την επεξήγηση εννοιών και περιεχοµένων του βιβλίου.
− Τα διαγράµµατα, που αποτελούν είδος οπτικής απεικόνισης πληροφοριών και µέσο επικοινωνίας µε τον µαθητή,
προσφέρονται για σειρά δραστηριοτήτων κατά τη µαθησιακή διαδικασία, αρκεί να είναι απλά, εύληπτα και να
περιέχουν τα απαραίτητα δεδοµένα για την ενεργοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων.
Οι εικόνες, πίνακες κ.ά. αποτελούν υλικό µείζονος σηµασίας, µε µία ή περισσότερες κάθε φορά λειτουργίες
(προσελκυστική, κατευθυντική, διδακτική, ενισχυτική, µνηµονική) και είναι άκρως σηµαντικά στοιχεία για την εκµάθηση
των Ξένων Γλωσσών. Οι µελέτες που εστιάζουν στο πώς διαβάζονται οι εικόνες καταδεικνύουν τη σηµασία του.
Η επιλογή ή δηµιουργία υλικού εικονογράφησης είναι σπουδαιότατη, γι’ αυτό είναι απολύτως απαραίτητο να
υπάρχει εξαρχής η συνεχής συνεργασία µε γραφίστα.
− -Στο προς εκτύπωση βιβλίο τα σχήµατα σχεδιάζονται από εξειδικευµένο γραφίστα. Οι συγγραφείς είναι ωστόσο
υποχρεωµένοι να προτείνουν σκαρίφηµα όπου αναφέρονται όλες οι λεπτοµέρειες που πρέπει να επισηµανθούν, οι
αναλογίες των µεγεθών, τα κατάλληλα χρώµατα.
− -Πρέπει να είναι πρωτογενή γραµµικά σχέδια για τις ανάγκες του συγκεκριµένου βιβλίου και να υποδεικνύεται η
θέση τους.
− Όταν δεν είναι πρωτότυπα, πρέπει αφενός να υποδεικνύεται η επιλεγµένη θέση, αφετέρου να σηµειώνεται η πηγή
από την οποία προέρχονται.
− -Πρέπει να δίνουν έµφαση στην απλουστευµένη µορφή.
− -Είναι προτιµητέα τα τρισδιάστατα.
− -Το µήνυµα που θέλει να µεταδώσει µε ένα σχήµα ο συγγραφέας είναι αποκλειστική ευθύνη του.
− -Τα σχήµατα και τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται σε αυτά πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις διεθνείς
προδιαγραφές ISO.
− -∆εν πρέπει να χρησιµοποιούνται από την ίδια πηγή σχήµατα περισσότερα του 20% του συνόλου των σχηµάτων,
ώστε να αποφεύγονται προβλήµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας (copyright).
− -Η τοποθέτηση των εικόνων στη σελίδα σύµφωνα µε όσα ελέχθησαν προηγουµένως είναι πολύ σηµαντική.
− -Εξίσου σηµαντική είναι η προσαρµογή των εικόνων στη σελίδα. Συχνά οι πρωτότυπες εικόνες είναι πολύ µεγάλες,
αλλά η ελάττωση του µεγέθους τους τις καθιστά δυσανάγνωστες
− -Όπου χρειάζεται, πρέπει να γίνεται οργάνωση εικόνων-υποτίτλων.
− -Η σάρωση εικόνων (scanning) βοηθά πολύ τη διαδικασία επιλογής υλικού εικονογράφησης. Όµως, εµφανίζεται
συχνά το πρόβληµα των δυσανάγνωστων στοιχείων και απαιτείται προσοχή.
− -Ηλεκτρονικά αρχεία φωτογραφικού υλικού πρέπει να αξιοποιούνται µε σύνεση, δεδοµένου ότι είναι επιθυµητός ο
στενός (και όχι αυθαίρετος) συσχετισµός εικόνων (π.χ. φωτογραφικού υλικού) µε το κείµενο.
− -Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στα πνευµατικά δικαιώµατα: η αναπαραγωγή και χρήση κειµένων ή εικόνων τρίτων
χωρίς την άδειά τους αποτελεί παραβίαση πνευµατικών δικαιωµάτων. Θα πρέπει να ζητηθεί από τους ίδιους τους
συγγραφείς, φωτογράφους, εκδοτικούς οίκους κ.λπ. η άδεια, η οποία θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στο βιβλίο
− -Τα χρώµατα στο κείµενο βοηθούν τη µάθηση και βελτιώνουν την αισθητική εικόνα του κειµένου.
− -Πρέπει µε σύνεση να συνδυάζεται διχρωµία και τετραχρωµία για λόγους αναγνωσιµότητας του κειµένου/ βιβλίου.
− -Η χρήση σκούρων και έντονων χρωµάτων και οι αντιθέσεις πρέπει να είναι προϊόν µελέτης γιατί αντί να
µεγιστοποιήσουν την αναγνωσιµότητα και κατανόηση του κειµένου µπορεί να συµβάλουν στην ελάττωσή τους
− -Το µέγεθος και το πάχος των γραµµάτων συναρτάται µε τη χρήση βασικού χρώµατος (µατζέντα, γαλάζιο, κίτρινο)
ή χρωµάτων συνδυασµού (πράσινο, µπλε, καφέ).
7. Η οργάνωση του Βιβλίου
Προκειµένου να γίνει αποδεκτό ως παραδοτέο, το βιβλίο πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής βασικά
στοιχεία:
− Πίνακα περιεχοµένων (στην αρχή του βιβλίου)
− Πρόλογο
− Χωρισµό κατά ενότητες
− Χωρισµό κάθε ενότητας σε µαθήµατα
− Περίληψη των κύριων σηµείων που εξετάσθηκαν σε κάθε κεφάλαιο/ενότητα
− Παράρτηµα (παραρτήµατα) µε στοιχεία που αφορούν την ύλη (π.χ. µορφοσυντακτικά φαινόµενα), πρόσθετες
δραστηριότητες, σύνδεση βαθµού δυσκολίας της ύλης του βιβλίου µε την ύλη διεθνώς πιστοποιούµενων επιπέδων
γλωσσοµάθειας
− Ευρετήριο λέξεων/εκφράσεων και όρων
− Βιβλιογραφικές αναφορές:
− Πηγές σχεδίων και φωτογραφικού υλικού
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− Πηγές αποσπασµάτων βιβλίων
− Πηγές άρθρων από περιοδικά, εφηµερίδες
8. Τα παραδοτέα των συγγραφέων
Οι συγγραφείς πρέπει να παραδώσουν:
Α.) Ένα ολοκληρωµένο πρώτο σχέδιο του βίβλου µε πλήρη σελιδοποίηση, στηµένο κείµενο και µε σαρωµένες τις
φωτογραφίες, διαγράµµατα, σχήµατα κ.ά..
Β.) Τα κείµενα σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή σε µέγεθος κόλλας Α4, διπλό διάστηµα, µε δεξιά στοίχιση,
αφήνοντας φαρδύ αριστερό περιθώριο και στενό δεξιό. Ο ελεύθερος χώρος εξυπηρετεί τους κριτές του βιβλίου και τον
επιµελητή της έκδοσης.
Στα κείµενα που παραδίδονται πρέπει να φαίνεται η τελική µορφοποίηση των χαρακτήρων (πλάγια, έντονα,
υπογραµµισµένα, κεφαλαία κ.λπ.)
Οι διακριτές ενότητες των κειµένων πρέπει να είναι αριθµηµένες, καθώς και οι σελίδες στο σύνολό τους. Επίσης
πρέπει να υπάρχουν παράγραφοι, υποπαράγραφοι, πίνακες, λεζάντες
Αυτό βοηθάει στις κρίσεις και στις υποδείξεις, καθώς οι σχολιαστές/ κριτές µπορούν να παραπέµπουν σε
συγκεκριµένα αριθµητικά στοιχεία.
Γ.) Πέραν των κειµένων, οι συγγραφείς παραδίδουν το φωτογραφικό υλικό έχοντας προσδιορίσει τα εξής:
− θέση φωτογραφιών
− προσαρµογή φωτογραφιών σε κείµενο και σελίδα
− υποχρεωτική αναφορά των πηγών, είτε πρόκειται για υλικό από «τράπεζα» ή από πρακτορείο είτε για σάρωση
από βιβλίο (ειδικός πίνακας)
− αναφορά στις δωρεάν παραχωρήσεις φωτογραφικού υλικού (ειδικός πίνακας)
− τη χρήση φωτογραφιών ελευθέρου copyright από ηλεκτρονικά αρχεία (ειδικός πίνακας)
Το φωτογραφικό υλικό παραδίδεται στον επιµελητή έκδοσης σε:
− φωτογραφίες αποτυπωµένες σε χαρτί
− διαφάνειες (slides)
− εικόνες ηλεκτρονικού αρχείου
∆.) Οι συγγραφείς παραδίδουν τα γραφικά (σχήµατα και διαγράµµατα)
Τα γραφικά παραδίδονται ως προσχέδια (σκαριφήµατα) από τους συγγραφείς µε επισηµάνσεις για όσο το δυνατόν
περισσότερες λεπτοµέρειες, ώστε να γίνει επεξεργασία τους από εξειδικευµένο γραφίστα ή εικονογράφο/ σκιτσογράφο.
Παράδειγµα για τα στάδια της συγγραφικής διαδικασίας
1.

Να ορίσετε όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται τα χαρακτηριστικά των επικοινωνιακών περιστάσεων στις οποίες θα
χρησιµοποιηθεί το υλικό (περιβάλλοντα χρήσης της γλώσσας).
2. Να αποφασίσετε για τους σκοπούς του µαθήµατος και να τους κατηγοριοποιήσετε (σύµφωνα µε το Πρόγραµµα
Σπουδών του µαθήµατος).
3. Να αποφασίσετε για τις ενότητες (units) ― αριθµός, θεµατολογία, δοµή.
4. Να οµαδοποιήσετε τους γενικούς στόχους µε τους στόχους κάθε ενότητας ξεχωριστά.
5. Να αποφασίσετε για τη σχέση του περιεχοµένου κάθε σελίδας µε τον απαιτούµενο χρόνο διδασκαλίας.
6. Να συγκεντρώσετε γραπτά και προφορικά κείµενα που µπορούν να αποτελέσουν υλικό για τις ενότητες.
7. Να διατρέξετε τα κείµενα αναζητώντας:
- την ποικιλία στις δραστηριότητες (tasks)
- σηµεία εστίασης και σηµεία δευτερεύοντα,
- την πληρότητα, συνοχή και σαφήνεια,
- τη δυνατότητα για εξατοµικευµένη διδασκαλία,
- τη σχέση υλικού τάξης µε το υλικό για το σπίτι ή το υλικό για άλλη χρήση,
- καλή εξωτερική εµφάνιση.
8. Να ελέγξετε τη συχνότητα και τους τρόπους, µε τους οποίους ενεργοποιείται η διαθεµατικότητα µέσα από τα
κεφάλαια του βιβλίου.
9. Να ορίσετε τις εκδοτικές παραµέτρους µε τις οποίες θα συγγράψετε: γραµµατοσειρά, µέγεθος βιβλίου (αριθµός
σελίδων, διάρκεια διδασκαλίας), µέγεθος σελίδας, φωτογραφίες, εικόνες, σκίτσα, πίνακες ή σχεδιαγράµµατα.
10. Να ορίσετε τις ηµεροµηνίες παράδοσης στους εκδότες.
11. Να πάρετε γενική απόφαση για τη δοµή του κάθε µαθήµατος και να χωρίστε την ενότητα σε υποενότητες (lessons),
λαµβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της διδακτικής ώρας. Να αναρωτηθείτε για το ποια είναι η λογική πίσω από τη
σειρά των υποενοτήτων και ποια είναι η λογική πίσω από τις δραστηριότητες (tasks) στις διάφορες
ενότητες/υποενότητες.
12. Να ετοιµάσετε ένα δείγµα του υλικού. Η πρώτη και η τελευταία ενότητα είναι απαραίτητες.
13. Να δοκιµάσετε το υλικό-δείγµα στην πράξη. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, να αναζητήστε και να καταγράψτε τις
παρατηρήσεις των δασκάλων που θα χρησιµοποιήσουν το υλικό.
14. Να ετοιµάσετε το πρώτο σχέδιο (draft) του υλικού. Αν πρόκειται για βιβλίο µέρος µιας σειράς καλό είναι να
καταγράψετε το υλικό που θα καλύπτει συνολικά τη σειρά.
15. Να αξιοποιήσετε την ανατροφοδότηση για να επανεξετάσετε το υλικό. Να είστε θετικοί προς τη διαδικασία της
ανατροφοδότησης, όσο σκληρή και να είναι η κριτική, γιατί µόνον έτσι βελτιώνεται το υλικό.
16. Να ετοιµάσετε ένα ακόµα σχέδιο υλικού … και πολλά άλλα. Ελέγξτε το υλικό σας πολλές φορές. ∆ιανύστε …
χιλιόµετρα προσπάθειας … Αξίζει, γιατί το υλικό θα δηµοσιοποιηθεί.
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Παράδειγµα οµαδοποίησης στόχων µιας ενότητας:
ΘΕΜΑ: ΨΩΝΙΑ
Υπο-θέµα 1: Καταστήµατα
Πλαίσιο
Προετοιµασία για ταξίδι
Λεξιλόγιο
- Είδη καταστηµάτων
- Αντικείµενα που πρέπει να αγοραστούν για το ταξίδι (ρούχα, είδη τουαλέτας κ.λ.π.)
Γραµµατική
- Ανώµαλα ρήµατα
- Γενική κτητική (‘s) (π.χ. the newsagents’s)
- Επανάληψη των τύπων have got µε a, some, any
- Επανάληψη simple present tense
Υπο-θέµα 2: Αγοράζοντας πράγµατα στα καταστήµατα
Επικοινωνιακή
Συναλλαγές, χρησιµοποιώντας τις ακόλουθες γλωσσικές λειτουργίες (functions)
δραστηριότητα
- Να ζητάει κάτι (Can I have … ?)
- Να ζητάει τιµές (How much is … ?)
- Να εκφράζει επιθυµία (I’d like …)
- Να ζητάει διευκρινίσεις (Sorry? How much?)
- Να δίνει κάτι σε κάποιον (Here you are!)
-Να χαιρετάει όταν έρχεται και όταν φεύγει (Good morning … Goodbye)
Grammar
αντωνυµίες - one, ones
- Ερωτήσεις µε … which (one)?
- how many? … (µε ποσοτικά ουσιαστικά)
- how much? … (µε µη ποσοτικά ουσιαστικά)
Υπο- θέµα 3: Αγοράζοντας τα πράγµατα που χρειάζεσαι
Οµιλία
Να αγοράζει πράγµατα στα καταστήµατα
Ακουστική
Να συζητάει για το τι θα πάρει µαζί του στο ταξίδι
κατανόηση
Αναγνωστική
Να κατανοεί διαφηµίσεις καταστηµάτων
κατανόηση
Γραφή
Να συντάσσει κατάλογο µε πράγµατα που θα πάρει µαζί του στις διακοπές
Για λόγους οικονοµίας χώρου, η ορολογία και τα παραδείγµατα δίνονται µόνο στα αγγλικά.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Με την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτής καταργούνται οι µε αριθµ. Γ2/5051α (ΦΕΚ1366 τ. Β΄18-10-2001),
Γ2/5051β (ΦΕΚ1373 τ. Β΄18-10-2001), Γ2/5051γ (ΦΕΚ1374 τ. Β΄18-10-2001), Γ2/5051δ (ΦΕΚ1375 τ. Β΄18-10-2001),
Γ2/5051ε (ΦΕΚ1376 τ. Β΄18-10-2001) Υπουργικές Αποφάσεις.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Εσωτερική ∆ιανοµή:

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα
4. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
5. ∆/νσεις Σπουδών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης
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