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ΑξιολόγησηΑξιολόγηση
∆ιδακτικών∆ιδακτικών ΒιβλίωνΒιβλίων

ΗλίαςΗλίας ΓΓ. . ΜατσαγγούραςΜατσαγγούρας
ΠρόεδροςΠρόεδρος ΤµήµατοςΤµήµατος

ΠρωτοβάθµιαςΠρωτοβάθµιας ΕκπαίδευσηςΕκπαίδευσης
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ΤέσσεριςΤέσσερις οιοι ΛειτουργίεςΛειτουργίες
τωντων ∆ιδακτικών∆ιδακτικών ΒιβλίωνΒιβλίων::

αα. . ΓνωστικήΓνωστική: : ΟικοδόµησηΟικοδόµηση εννοιολογικήςεννοιολογικής, , 
δηλωτικήςδηλωτικής καικαι διαδικαστικήςδιαδικαστικής ((δεξιότητεςδεξιότητες) ) 
γνώσηςγνώσης καικαι ανάπτυξηανάπτυξη κριτικήςκριτικής καικαι
δηµιουργικήςδηµιουργικής σκέψηςσκέψης..
ββ. . ∆ιδακτική∆ιδακτική: : ΣτήριξηΣτήριξη διδασκαλίαςδιδασκαλίας
γγ. . ΜαθησιακήΜαθησιακή: : ΣτήριξηΣτήριξη µάθησηςµάθησης
δδ. . ΑξιακήΑξιακή: : ΑνάπτυξηΑνάπτυξη αξιώναξιών, , στάσεωνστάσεων καικαι
κοσµοαντίληψηςκοσµοαντίληψης
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ΤαΤα ∆ιδακτικά∆ιδακτικά ΒιβλίαΒιβλία
ΑξιολογούνταιΑξιολογούνται σεσε δύοδύο ΕπίπεδαΕπίπεδα::

αα. . ΜακροΜακρο--επίπεδοεπίπεδο µεµε µονάδαµονάδα ανάλυσηςανάλυσης
τοτο συνολικόσυνολικό βιβλίοβιβλίο καικαι τιςτις ευρύτερεςευρύτερες
ενότητεςενότητες..

ΒΒ. . ΜικροΜικρο--επίπεδοεπίπεδο µεµε µονάδαµονάδα ανάλυσηςανάλυσης
τοτο κείµενοκείµενο τουτου κεφαλαίουκεφαλαίου τηςτης ωριαίαςωριαίας
διδασκαλίαςδιδασκαλίας. . 
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Α.  Συµβατότητα του ∆ιδακτικού
Εγχειριδίου µε το Πρόγραµµα Σπουδών
Β.  ∆όµηση του ∆ιδακτικού Εγχειριδίου
Γ.  Ελκυστικότητα του ∆ιδακτικού
Εγχειριδίου

∆. Χρηστικότητα ∆ιδακτικού
Εγχειριδίου
Ε. Τυπο-εκδοτικές Προδιαγραφές

∆ιδακτικού Εγχειριδίου

ΙΙ. . ΜακροΜακρο--επίπεδοεπίπεδο
ΣχολικούΣχολικού ΕγχειριδίουΕγχειριδίου
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ΙΙΙΙ. . ΜικροΜικρο--επίπεδοεπίπεδο τουτου ΚειµένουΚειµένου
τηςτης ΩριαίαςΩριαίας ∆ιδακτικής∆ιδακτικής ΕνότηταςΕνότητας
ΣΤΣΤ.  .  ΓνωσιακόΓνωσιακό ΠεριεχόµενοΠεριεχόµενο τουτου ΚειµένουΚειµένου τηςτης
∆ιδακτικής∆ιδακτικής ΕνότηταςΕνότητας
ΖΖ. . ∆ιαδικασίες∆ιαδικασίες ΑναπλαισίωσηςΑναπλαισίωσης πουπου ΕφαρµόζειΕφαρµόζει τοτο
ΚείµενοΚείµενο τηςτης ∆ιδακτικής∆ιδακτικής ΕνότηταςΕνότητας
ΗΗ. . ΚειµενογλωσσολογικέςΚειµενογλωσσολογικές ΠροδιαγραφέςΠροδιαγραφές τουτου
ΚειµένουΚειµένου ∆ιδακτικής∆ιδακτικής ΕνότηταςΕνότητας
ΘΘ. . ∆ιδακτικές∆ιδακτικές ∆ιαδικασίες∆ιαδικασίες πουπου ΕνσωµατώνειΕνσωµατώνει καικαι
ΣτηρίζειΣτηρίζει τοτο ΚείµενοΚείµενο τηςτης ∆ιδακτικής∆ιδακτικής ΕνότηταςΕνότητας
ΙΙ. . ΜαθησιακέςΜαθησιακές ∆ιαδικασίες∆ιαδικασίες πουπου ΕνεργοποιείΕνεργοποιεί τοτο
ΚείµενοΚείµενο τηςτης ∆ιδακτικής∆ιδακτικής ΕνότηταςΕνότητας
ΙΑΙΑ. . ∆ιαδικασίες∆ιαδικασίες ΑξιολόγησηςΑξιολόγησης πουπου ΑξιοποιείΑξιοποιεί τοτο
ΚείµενοΚείµενο τηςτης ∆ιδακτικής∆ιδακτικής ΕνότηταςΕνότητας
ΙΒΙΒ..ΕικονογράφησηΕικονογράφηση ΚειµένουΚειµένου ∆ιδακτικής∆ιδακτικής ΕνότηταςΕνότητας

ΠηγήΠηγή:  :  ΜατσαγγούραςΜατσαγγούρας 20072007
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ΦύσηΦύση τηςτης ΈρευναςΈρευνας
ΠρόκειταιΠρόκειται γιαγια ποσοτικήποσοτική έρευναέρευνα µεµε στοιχείαστοιχεία
ποιοτικήςποιοτικής. . 
ΠανελλήνιοΠανελλήνιο αντιπροσωπευτικόαντιπροσωπευτικό δείγµαδείγµα
δασκάλωνδασκάλων καικαι σχολείωνσχολείων
ΤελικήΤελική διαµόρφωσηδιαµόρφωση ερωτηµατολογίωνερωτηµατολογίων
µετάµετά απόαπό πιλοτικήπιλοτική εφαρµογήεφαρµογή σεσε ΣχολικούςΣχολικούς
ΣυµβούλουςΣυµβούλους, , ∆ασκάλους∆ασκάλους καικαι ΜαθητέςΜαθητές
ΘαΘα ακολουθήσειακολουθήσει εκτενέστερηεκτενέστερη ποιοτικήποιοτική
έρευναέρευνα σεσε τοµείςτοµείς καικαι βιβλίαβιβλία πουπου θαθα
αναδείξειαναδείξει ηη τωρινήτωρινή έρευναέρευνα..
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ΆµεσοιΆµεσοι && ΈµµεσοιΈµµεσοι ΣκοποίΣκοποί ΈρευναςΈρευνας
1. 1. ΆµεσοιΆµεσοι ΣκοποίΣκοποί
ΚαταγραφήΚαταγραφή τωντων επισηµάνσεωνεπισηµάνσεων καικαι
προτάσεωνπροτάσεων στελεχώνστελεχών, , εκπαιδευτικώνεκπαιδευτικών, , 
µαθητώνµαθητών καικαι αξιοποίησήαξιοποίησή τουςτους γιαγια
βελτίωσηβελτίωση ποιότηταςποιότητας καικαι χρηστικότηταςχρηστικότητας
τωντων διδακτικώνδιδακτικών βιβλίωνβιβλίων..

2. 2. ΈµµεσοιΈµµεσοι ΣκοποίΣκοποί
∆ιεύρυνση∆ιεύρυνση εµπλοκήςεµπλοκής τηςτης εκπαιδευτικήςεκπαιδευτικής
κοινότηταςκοινότητας στηνστην παραγωγήπαραγωγή εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού
υλικούυλικού. . ΈµµεσηΈµµεση επιµόρφωσηεπιµόρφωση..
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ΒασικοίΒασικοί ΣυντελεστέςΣυντελεστές: : ΤµήµαταΤµήµατα
ΠρωτοβάθµιαςΠρωτοβάθµιας καικαι ΑξιολόγησηςΑξιολόγησης

ΥπεύθυνοιΥπεύθυνοι ΜαθηµάτωνΜαθηµάτων
ΓλώσσαΓλώσσα καικαι ΦυσικάΦυσικά: : ΠέτροςΠέτρος ΜπερερήςΜπερερής, , ΣύµβουλοςΣύµβουλος
ΜαθηµατικάΜαθηµατικά: : ΓιώργοςΓιώργος ΤύπαςΤύπας, , ΣύµβουλοςΣύµβουλος
ΙστορίαΙστορία:: ΓιάννηςΓιάννης ΠαπαγρηγορίουΠαπαγρηγορίου, , ΣύµβουλοςΣύµβουλος
ΜτΠΜτΠ καικαι ΚΠΑΚΠΑ: : ΑλεξΑλεξ. . ΧΧ.  .  ΚουλουµπαρίτσηΚουλουµπαρίτση, , ΣύµβουλοςΣύµβουλος
ΓεωγραφίαΓεωγραφία:: ΓιώργοςΓιώργος ΣκαλιάπαςΣκαλιάπας, , ΣύµβουλοςΣύµβουλος
ΘρησκευτικάΘρησκευτικά:: ΓιώργοςΓιώργος ΟικονόµουΟικονόµου, , ΣύµβουλοςΣύµβουλος
ΕικαστικάΕικαστικά:: ΓιώργοςΓιώργος ΣιγάλαςΣιγάλας, , ΣύµβουλοςΣύµβουλος
ΜουσικήΜουσική:: ΑθανΑθαν. . ΠαπαζαρήςΠαπαζαρής, , ΜόνιµοςΜόνιµος ΠάρεδροςΠάρεδρος
ΦυσικήΦυσική ΑγωγήΑγωγή: : ΣταύροςΣταύρος ΤσόνιαςΤσόνιας, , ΠάρεδροςΠάρεδρος εε..θθ..
ΠροσχολικήΠροσχολική ΑγωγήΑγωγή: : ΝικολέτταΝικολέττα ΓκλιάουΓκλιάου, , ΜόνΜόν. . 
ΠάρεδροςΠάρεδρος
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ΡόλοςΡόλος ΣχολικώνΣχολικών ΣυµβούλωνΣυµβούλων
ΣυµµετέχουνΣυµµετέχουν στηνστην πιλοτικήπιλοτική διαµόρφωσηδιαµόρφωση τωντων
ερωτηµατολογίωνερωτηµατολογίων
ΕποπτεύουνΕποπτεύουν διακίνησηδιακίνηση ερωτηµατολόγιαερωτηµατολόγια προςπρος
επιλεγµέναεπιλεγµένα σχολείασχολεία
ΕνηµερώνουνΕνηµερώνουν εκπαιδευτικούςεκπαιδευτικούς καικαι µαθητέςµαθητές, , 
αλλάαλλά δενδεν τουςτους επηρεάζουνεπηρεάζουν
ΕποπτεύουνΕποπτεύουν επιστροφήεπιστροφή συµπληρωµένωνσυµπληρωµένων
ερωτηµατολογίωνερωτηµατολογίων
ΚωδικοποιούνΚωδικοποιούν καικαι ΠροωθούνΠροωθούν σεσε ΠΠ..ΙΙ. . απορίεςαπορίες, , 
προβλήµαταπροβλήµατα καικαι προτάσειςπροτάσεις εκπαιδευτικώνεκπαιδευτικών. . 
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∆οµή∆οµή ΕρωτηµατολογίουΕρωτηµατολογίου
((∆ηµογραφικά∆ηµογραφικά στοιχείαστοιχεία δασκάλουδασκάλου &&
σχολείουσχολείου))

1. 1. ΠεριεχόµενοΠεριεχόµενο ΜαθησιακόΜαθησιακό
2. 2. ∆οµή∆οµή καικαι ΟργάνωσηΟργάνωση
33. . ΠαιδαγωγικήΠαιδαγωγική καικαι ∆ιδακτική∆ιδακτική
ΚαταλληλότηταΚαταλληλότητα
4. 4. ΑξιολόγησηΑξιολόγηση ΜάθησηςΜάθησης
5. 5. ΠαρουσίασηΠαρουσίαση-- ΕικονογράφησηΕικονογράφηση
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1. 1. ΠεριεχόµενοΠεριεχόµενο::
4 4 ΚατηγορίεςΚατηγορίες ΕρωτήσεωνΕρωτήσεων
αα. . ΣκοπώνΣκοπών καικαι στόχωνστόχων
ββ. . ΕγκυρότηταςΕγκυρότητας καικαι πληρότηταςπληρότητας
γνώσεωνγνώσεων
γγ. . ∆ιεπιστηµονικών∆ιεπιστηµονικών συσχετίσεωνσυσχετίσεων καικαι
∆ιαθεµατικών∆ιαθεµατικών προεκτάσεωνπροεκτάσεων

δδ. . ΣτάσεωνΣτάσεων, , αξιώναξιών & & κοσµοαντίληψηςκοσµοαντίληψης
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ΠαραδείγµαταΠαραδείγµατα
Σε ποιο βαθµό θεωρείτε ότι το περιεχόµενο του βιβλίου
του µαθητή συµβάλλει στην επίτευξη των σκοπών και
των στόχων του µαθήµατος της ΜτΠ, όπως αυτοί
αναφέρονται στο πρόγραµµα Σπουδών; Συγκεκριµένα ως
προς:
Α.1 Γνώση και Πληροφόρηση
Α.1.1 Περιέχει αξιόλογη και ουσιαστική γνώση
Α.1.2 Περιέχει επιστηµονικά έγκυρη γνώση
Α.1.3 Υπάρχει πληρότητα στην πληροφορία
Α.1.4. Έχετε συναντήσει σηµεία που κατά την κρίση σας
συνιστούν επιστηµονικές ανακρίβειες; Αναφέρατε το
σηµείο.



13

2. 2. ∆οµή∆οµή καικαι ΟργάνωσηΟργάνωση
σεσε ΤρίαΤρία ΕπίπεδαΕπίπεδα

αα. . ΕπίπεδοΕπίπεδο ∆ιδακτικού∆ιδακτικού ΒιβλίουΒιβλίου
ββ. . ΕπίπεδοΕπίπεδο ΕυρύτερωνΕυρύτερων ΕνοτήτωνΕνοτήτων
γγ. . ΕπίπεδοΕπίπεδο ΚεφαλαίωνΚεφαλαίων τηςτης ΩριαίαςΩριαίας
∆ιδακτικής∆ιδακτικής ΕνότηταςΕνότητας
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3. 3. ΠαιδαγωγικήΠαιδαγωγική καικαι ∆ιδακτική∆ιδακτική
ΚαταλληλότηταΚαταλληλότητα

αα. . ΣύνδεσηΣύνδεση µεµε εµπειρίεςεµπειρίες καικαι ενδιαφέρονταενδιαφέροντα τουτου
παιδιούπαιδιού καικαι µεµε τηντην καθηµερινότητακαθηµερινότητα

ββ. . ΧρήσηΧρήση κατανοητήςκατανοητής καικαι αναπτυξιακήςαναπτυξιακής ΓλώσσαςΓλώσσας
γγ. . ΑξιοποίησηΑξιοποίηση κατάλληλωνκατάλληλων καικαι εναλλακτικώνεναλλακτικών
διδακτικώνδιδακτικών καικαι µαθησιακώνµαθησιακών προσεγγίσεωνπροσεγγίσεων

δδ. . ΣυµβολήΣυµβολή δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων στηνστην προώθησηπροώθηση
σκοπώνσκοπών καικαι στόχωνστόχων καικαι στηνστην ανάπτυξηανάπτυξη
κριτικήςκριτικής καικαι δηµιουργικήςδηµιουργικής σκέψηςσκέψης καικαι
δεξιοτήτωνδεξιοτήτων αυτοαυτο-- ρυθµιζόµενηςρυθµιζόµενης µάθησηςµάθησης

εε. . ΠροσαρµοστικότηταΠροσαρµοστικότητα σεσε ολιγοθέσιαολιγοθέσια σχολείασχολεία
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4. 4. ΑξιολόγησηΑξιολόγηση
αα. . ΑξιοποίησηΑξιοποίηση στόχωνστόχων ωςως κριτηρίωνκριτηρίων
αξιολόγησηςαξιολόγησης

ββ. . ΧρήσηΧρήση εναλλακτικώνεναλλακτικών µορφώνµορφών
αξιολόγησηςαξιολόγησης((ποικιλίαποικιλία ερωτήσεωνερωτήσεων, , έργωνέργων,,
δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων καικαι τρόπωντρόπων
αναπαράστασηςαναπαράστασης νέαςνέας µάθησηςµάθησης) ) 

γγ. . ΑξιοποίησηΑξιοποίηση διαφορετικώνδιαφορετικών φορέωνφορέων
αξιολόγησηςαξιολόγησης ( ( ετεροετερο-- αυτοαυτο--αξιολόγησηαξιολόγηση……)    )    
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5. 5. ΠαρουσίασηΠαρουσίαση -- ΕικονογράφησηΕικονογράφηση

αα. . ΕίδοςΕίδος καικαι λειτουργίεςλειτουργίες εικόνωνεικόνων
ββ. . ΟργανικήΟργανική ενότηταενότητα κειµένουκειµένου µεµε
εικόνεςεικόνες, , ερωτήσειςερωτήσεις καικαι δραστηριότητεςδραστηριότητες
γγ. . ΕλκυστικότηταΕλκυστικότητα & & καταλληλότητακαταλληλότητα
εικόνωνεικόνων

δδ. . ∆έσιµο∆έσιµο καικαι αντοχήαντοχή βιβλίουβιβλίου
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ΤετράδιοΤετράδιο ΑσκήσεωνΑσκήσεων

ΑντιστοίχισηΑντιστοίχιση µεµε στόχουςστόχους ενότηταςενότητας
ΣυµβολήΣυµβολή στηστη διαφοροποίησηδιαφοροποίηση τηςτης
διδασκαλίαςδιδασκαλίας
ΠροώθησηΠροώθηση καικαι εµβάθυνσηεµβάθυνση νέαςνέας γνώσηςγνώσης
ΑνάπτυξηΑνάπτυξη δεξιοτήτωνδεξιοτήτων καικαι στάσεωνστάσεων αυτοαυτο--
ρυθµιζόµενηςρυθµιζόµενης µάθησηςµάθησης
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ΒιβλίοΒιβλίο ∆ασκάλου∆ασκάλου
αα. . ΣυνολικήΣυνολική φιλοσοφίαφιλοσοφία µαθήµατοςµαθήµατος καικαι

διδακτικώνδιδακτικών βιβλίωνβιβλίων
ββ. . ΠαρουσίασηΠαρουσίαση εναλλακτικώνεναλλακτικών διδακτικώνδιδακτικών
προσεγγίσεωνπροσεγγίσεων µαθήµατοςµαθήµατος

γγ. . ΒοήθειαΒοήθεια δασκάλουδασκάλου στονστον
προγραµµατισµόπρογραµµατισµό,, διεξαγωγήδιεξαγωγή καικαι
αξιολόγησηαξιολόγηση ωριαίαςωριαίας διδασκαλίαςδιδασκαλίας

δδ. . ΟργανικήΟργανική ενότηταενότητα ΒιβλίουΒιβλίου ∆ασκάλου∆ασκάλου
καικαι ΒιβλίουΒιβλίου ΜαθητήΜαθητή


