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2. Κύριοι συντελεστές δηµιουργίας
εκπαιδευτικού έργου σύµφωνα µε το θεσµικό

πλαίσιο

Το Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών
Τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών
Τα ∆ιδακτικά Εγχειρίδια
Το Εκπαιδευτικό Υποστηρικτικό Υλικό

(N. 1566/85 άρθρ.1, παρ.2, Ν. 2525/97 άρθρ.7) 



2.α Καινούριο Στοιχείο στο ∆ΕΠΠΣ

∆ιαθεµατικό
Ενιαίο
Πλαίσιο
Προγραµµάτων
Σπουδών

85 %

15 %

ΜεΜε βάσηβάση τοντον προβλεπόµενοπροβλεπόµενο χρόνοχρόνο σταστα αναλυτικάαναλυτικά προγράµµαταπρογράµµατα

∆ιαθεµατικότητα∆ιαθεµατικότητα

∆ιεπιστηµονικότητα∆ιεπιστηµονικότητα



3. Βασικές διαστάσεις προγραµµατισµού και
υλοποίησης του έργου για τη συγγραφή

αποκεντρωτική διαδικασία
αξιοκρατική επιλογή αναδόχων
διαφάνεια
µαζική συγγραφή και δηµιουργία



4. 4. ΈννοιαΈννοια αξιολόγησηςαξιολόγησης -- αναγκαιότητααναγκαιότητα

Α. Έννοια της αξιολόγησης
Λειτουργία µέσω της οποίας διερευνάται:
i) ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και
ii) ο τρόπος εφαρµογής
µε στόχο τον επαναπροσδιορισµό επιµέρους στοιχείων
(τροποποιήσεις – βελτιώσεις)

Β. Αναγκαιότητα της αξιολόγησης
Κάθε οργανωµένη και µεθοδευµένη προσπάθεια, καθώς και
το «προϊόν» αυτής, οφείλει να αξιολογείται



5. Σκοπός του Έργου

Να αποτυπωθούν οι απόψεις των µελών της εκπαιδευτικής
κοινότητας (σχολικών συµβούλων και εκπαιδευτικών)και των
µαθητών για την ποιότητα των σχολικών βιβλίων στα γνωστικά
αντικείµενα της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (για την άντληση των
σχετικών πληροφοριών θα χρησιµοποιηθούν ερωτηµατολόγια).

Να διαπιστωθούν στοιχεία σχετικά µε την καταλληλότητα των νέων
βιβλίων και τον τρόπο εφαρµογής τους, τα οποία θα προκύψουν
από την παρακολούθηση – παρατήρηση των µαθησιακών
διαδικασιών σε πραγµατικές συνθήκες (χρήση κλείδων παρατήρησης
και πραγµατοποίηση ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων).



6. Επιµέρους στόχοι του έργου

Η επικοινωνία µε την εκπαιδευτική κοινότητα.
∆ιεύρυνση εµπλοκής της εκπαιδευτικής κοινότητας στην
παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.
Η συλλογή δεδοµένων για την παιδαγωγική
καταλληλότητα των σχολικών βιβλίων.
Η ανάληψη διορθωτικών βελτιωτικών παρεµβάσεων επί
των σχολικών βιβλίων.
Η λήψη αποφάσεων για παιδαγωγικο-διδακτικές
παρεµβάσεις για καλύτερη αξιοποίηση των σχολικών
βιβλίων και του συναφούς εκπαιδευτικού υλικού. 



7. 7. ΠορείαΠορεία αξιολογικήςαξιολογικής διαδικασίαςδιαδικασίας

Φάσεις αξιολόγησης

∆ιαγνωστική

∆ιαµορφωτική

Τελική

Πραγµατοποίηση :

Πριν τη συγγραφή

Κατά τη διάρκεια της
συγγραφής

Κατά την εφαρµογή στη
σχολική πράξη



8. Θεωρητικές εκδοχές τελικής αξιολόγησης

Ποσοτική έρευνα
πρόταση του Π.Ι.

Ποιοτική έρευνα

Πειραµατική έρευνα



9. Μεθοδολογία έρευνας

Ποσοτική και ποιοτική έρευνα
Ποσοτική έρευνα : Πανελλαδική έρευνα µε ερωτηµατολόγια σε σχολικές
µονάδες που έχουν επιλεγεί ώστε να είναι αντιπροσωπευτικές ως προς: τον
τύπο σχολείου, τη γεωγραφική κατανοµή, την οργανικότητα και την
κατανοµή του πληθυσµού στον χώρο (αστικός- ηµιαστικός-αγροτικός). 
∆ιασφάλιση εγκυρότητας – αξιοπιστίας.

(Αφορά στο σύνολο των νέων σχολικών βιβλίων)
Ποιοτική έρευνα: Προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί κατά το σχολικό έτος
2008-’09, µέσω παρακολούθησης – παρατήρησης των µαθησιακών
διαδικασιών κατά την εφαρµογή των νέων βιβλίων σε πραγµατικές
συνθήκες. 

(Αφορά σε σχολικά βιβλία που θα προσδιοριστούν από τις τάσεις της
ποσοτικής έρευνας)



10. ∆οµή του έργου

Α΄ ΣΤΑ∆ΙΟ: 2003-06
2003-2006: Εκπόνηση των σχολικών βιβλίων.

Β΄ ΣΤΑ∆ΙΟ: 2004-05
∆ιαµορφωτική Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της συγγραφής των σχολικών βιβλίων.

Γ΄ ΣΤΑ∆ΙΟ: 2006-07
Εκπόνηση σχεδίου έρευνας: µέθοδοι, εργαλεία, εµπλεκόµενοι.
∆΄ ΣΤΑ∆ΙΟ: 2008

Πραγµατοποίηση της αξιολογικής διαδικασίας. Ανάλυση και συζήτηση δεδοµένων.
Σύνταξη εντύπου µε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης. 
Κοινοποίηση των αποτελεσµάτων και των βελτιωτικών προτάσεων.

Το 2ο, 3ο και 4ο στάδιο αποβλέπουν στη βελτίωση της ποιότητας και χρηστικότητας
των σχολικών βιβλίων



11. 11. ΑξιοπιστίαΑξιοπιστία –– εγκυρότηταεγκυρότητα έρευναςέρευνας

Είναι συνάρτηση:
του µεγέθους του δείγµατος
του τρόπου επιλογής του δείγµατος
της καταλληλότητας των εργαλείων
άντλησης πληροφοριών (ερωτηµατολόγια, 
κλείδες παρατήρησης, ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις)



12. Συµβατότητα ερωτηµατολογίων µε τους
στόχους του έργου συγγραφής

Η αξιολογική έρευνα συνδέεται άρρηκτα
i. Mε τα διαλαµβανόµενα στοιχεία του ∆ΕΠΠΣ
και των ΑΠΣ.
ii. Με τις γενικές και ειδικές προδιαγραφές
συγγραφής των διδακτικών βιβλίων.
iii. Με τα κριτήρια αξιολόγησης
iv. Με τις λειτουργίες που επιτελούν τα διδακτικά
βιβλία.



13. 13. ΛειτουργίεςΛειτουργίες τωντων ∆ιδακτικών∆ιδακτικών ΒιβλίωνΒιβλίων::

ΓνωστικήΓνωστική: : ΟικοδόµησηΟικοδόµηση δηλωτικήςδηλωτικής καικαι
διαδικαστικήςδιαδικαστικής ((δεξιότητεςδεξιότητες) ) γνώσηςγνώσης καικαι ανάπτυξηανάπτυξη
κριτικήςκριτικής καικαι δηµιουργικήςδηµιουργικής σκέψηςσκέψης..
∆ιδακτική∆ιδακτική: : ΣτήριξηΣτήριξη διδασκαλίαςδιδασκαλίας
ΜαθησιακήΜαθησιακή: : ΣτήριξηΣτήριξη µάθησηςµάθησης
ΑξιακήΑξιακή: : ΑνάπτυξηΑνάπτυξη αξιώναξιών, , στάσεωνστάσεων καικαι
κοσµοαντίληψηςκοσµοαντίληψης



14. 14. ΤαΤα ∆ιδακτικά∆ιδακτικά ΒιβλίαΒιβλία ΑξιολογούνταιΑξιολογούνται σεσε δύοδύο
ΕπίπεδαΕπίπεδα::

ΜακροΜακρο--επίπεδοεπίπεδο µεµε µονάδαµονάδα ανάλυσηςανάλυσης
τοτο συνολικόσυνολικό βιβλίοβιβλίο καικαι τιςτις ευρύτερεςευρύτερες
ενότητεςενότητες..
ΜικροΜικρο--επίπεδοεπίπεδο µεµε µονάδαµονάδα ανάλυσηςανάλυσης
τοτο κείµενοκείµενο τουτου κεφαλαίουκεφαλαίου τηςτης ωριαίαςωριαίας
διδασκαλίαςδιδασκαλίας. . 

ΠΗΓΗ: Η. Ματσαγγούρας, 2007



15. 15. ∆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



16. 16. ΠεριεχόµενοΠεριεχόµενο

ΚατηγορίεςΚατηγορίες ερωτήσεωνερωτήσεων

ΣκοπώνΣκοπών καικαι στόχωνστόχων

ΕγκυρότηταςΕγκυρότητας καικαι πληρότηταςπληρότητας γνώσεωνγνώσεων

ΣτάσεωνΣτάσεων, , αξιώναξιών καικαι κοσµοαντίληψηςκοσµοαντίληψης



17. ∆οµή∆οµή καικαι ΟργάνωσηΟργάνωση

Σε τρία επίπεδα

αα. . ΕπίπεδοΕπίπεδο ∆ιδακτικού∆ιδακτικού ΒιβλίουΒιβλίου
ββ. . ΕπίπεδοΕπίπεδο ΕυρύτερωνΕυρύτερων ΕνοτήτωνΕνοτήτων
γγ. . ΕπίπεδοΕπίπεδο ΚεφαλαίωνΚεφαλαίων τηςτης ΩριαίαςΩριαίας ∆ιδακτικής∆ιδακτικής ΕνότηταςΕνότητας



18. 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
∆ιεπιστηµονικών∆ιεπιστηµονικών συσχετίσεωνσυσχετίσεων καικαι διαθεµατικώνδιαθεµατικών προεκτάσεωνπροεκτάσεων
εε. . ΠροσαρµοστικότηταΠροσαρµοστικότητα σεσε ολιγοθέσιαολιγοθέσια σχολείασχολεία



19.  19.  ΑξιολόγησηΑξιολόγηση

αα. . ΑξιοποίησηΑξιοποίηση στόχωνστόχων ωςως κριτηρίωνκριτηρίων
αξιολόγησηςαξιολόγησης

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

γγ.  .  ΑξιοποίησηΑξιοποίηση διαφορετικώνδιαφορετικών τρόπωντρόπων
αξιολόγησηςαξιολόγησης (( ετεροετερο-- αυτοαυτο--αξιολόγησηαξιολόγηση……))



20. 20. 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



21. 21. ΒιβλίοΒιβλίο ∆ασκάλου∆ασκάλου

ΣυνολικήΣυνολική φιλοσοφίαφιλοσοφία µαθήµατοςµαθήµατος καικαι
διδακτικώνδιδακτικών βιβλίωνβιβλίων

ΠαρουσίασηΠαρουσίαση εναλλακτικώνεναλλακτικών διδακτικώνδιδακτικών
προσεγγίσεωνπροσεγγίσεων µαθήµατοςµαθήµατος
ΒοήθειαΒοήθεια δασκάλουδασκάλου στονστον
προγραµµατισµόπρογραµµατισµό,, διεξαγωγήδιεξαγωγή καικαι
αξιολόγησηαξιολόγηση ωριαίαςωριαίας διδασκαλίαςδιδασκαλίας
ΟργανικήΟργανική ενότηταενότητα ΒιβλίουΒιβλίου ∆ασκάλου∆ασκάλου
καικαι ΒιβλίουΒιβλίου ΜαθητήΜαθητή



22.22. Βασικοί συντελεστές:  Τµήµατα Πρωτοβάθµιας και
Αξιολόγησης του Π.Ι. καθώς και οι υπεύθυνοι µαθηµάτων

Οι υπεύθυνοι µαθηµάτων
Γλώσσα και Φυσικά: Πέτρος Μπερερής, Σύµβουλος
Μαθηµατικά: Γιώργος Τύπας, Σύµβουλος
Ιστορία: Γιάννης Παπαγρηγορίου, Σύµβουλος
ΜτΠ και ΚΠΑ: Αλεξάνδρα Χ. Κουλουµπαρίτση
Γεωγραφία: Γιώργος Σκαλιάπας, Σύµβουλος
Θρησκευτικά: Γιώργος Οικονόµου, Σύµβουλος
Εικαστικά: Γιώργος Σιγάλας, Σύµβουλος
Μουσική: Αθαν. Παπαζαρής, Μόν. Πάρεδρος
Φυσική Αγωγή: Σταύρος Τσόνιας, Πάρεδρος ε.θ.
Προσχολική Αγωγή: Νικολέττα Γκλιάου, Μόν. Πάρεδρος



23.23. ΡόλοςΡόλος ΣχολικώνΣχολικών ΣυµβούλωνΣυµβούλων

∆ιακινούν∆ιακινούν ερωτηµατολόγιαερωτηµατολόγια προςπρος επιλεγµέναεπιλεγµένα
σχολείασχολεία
ΕνηµερώνουνΕνηµερώνουν εκπαιδευτικούςεκπαιδευτικούς καικαι µαθητέςµαθητές, , αλλάαλλά
δενδεν τουςτους επηρεάζουνεπηρεάζουν
ΕπιστρέφουνΕπιστρέφουν συµπληρωµένασυµπληρωµένα ερωτηµατολόγιαερωτηµατολόγια
ΚωδικοποιούνΚωδικοποιούν απορίεςαπορίες, , προβλήµαταπροβλήµατα καικαι
προτάσειςπροτάσεις εκπαιδευτικώνεκπαιδευτικών καικαι τιςτις προωθούνπροωθούν στοστο
ΠΠ..ΙΙ..


