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Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ισπανικής Γλώσσας
στις Α’, Β’ και Γ’ τάξεις του Γενικού Λυκείου
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Β’ αρ. 1881/3 Σεπτεµβρίου 2009)

- παρέχει γενική παιδεία υψηλού επιπέδου,
- αναπτύσσει τις ικανότητες, την πρωτοβουλία, τη
δηµιουργικότητα και την κριτική σκέψη του µαθητή,
- προσφέρει στο µαθητή τις απαραίτητεςγνώσεις και
εφόδια για τη συνέχιση των σπουδών του, καθώς και
την καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα τον καταστήσουν
ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης
κοινωνίας και της αγοράς εργασίας.
Ειδικότερα, η εκµάθηση της ισπανικής γλώσσας και η
χρήση της στην επικοινωνία µε άτοµα από ισπανόφωνες
αλλά και άλλης εθνικότητας χώρες, θα διευκολύνει το
µαθητή να αντιλαµβάνεται και να αποδέχεται το λόγο
και τον πολιτισµό άλλων λαών.
Με το µάθηµα της Ισπανικής Γλώσσας, όπως µε όλα
τα µαθήµατα, επιδιώκεται:
- η γενική παιδεία,
- η κοινωνικοποίηση των µαθητών,
- η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους,
µε στόχο τη διαµόρφωση ελεύθερων και υπεύθυνων
πολιτών οι οποίοι να σέβονται τις αξίες του Ανθρωπι−
σµού και της ∆ηµοκρατίας.
Συγκεκριµένα, πρέπει να συµβάλει:
- στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόµου: της νοηµο−
σύνης, της ευαισθησίας, της αισθητικής αντίληψης, της
υπευθυνότητας και των πνευµατικών αξιών του,
- στην εξοικείωση µε τον επιστηµονικό τρόπο σκέ−
ψης και συλλογισµού ώστε ο µαθητής να αποκτά την
ικανότητα να συγκεντρώνει, να επεξεργάζεται και να
αξιοποιεί τις πληροφορίες µέσα από ορθολογικές και
εµπειρικές διαδικασίες,
- στην παροχή κινήτρων για επιζήτηση νέων αντικει−
µένων γνώσης και την επίτευξη αυτόνοµης µάθησης,
- στην απελευθέρωση της προσωπικότητας του µα−
θητή µέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων
ώστε να ανακαλύψει τις κλίσεις και τα ταλέντα του και
να τα αξιοποιήσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
- στην ανάπτυξη ανεξάρτητης κριτικής σκέψης προ−
κειµένου να καταστεί ικανός να επιλύει τα προβλήµα−
τά του, να παίρνει αποφάσεις και να αναλαµβάνει την
ευθύνη των πράξεών του,
- στην καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης, αλλά και της
αυτογνωσίας και της αυτο−αξιολόγησης, ώστε να είναι
σε θέση να γνωρίζει τα όρια και τις δυνατότητές του,
να προετοιµάζει την ενεργό συµµετοχή του στην κοινω−
νικο−οικονοµική ζωή και να µπορεί να ανταποκριθεί στις
βασικές απαιτήσεις του εκπαιδευτικού και µελλοντικού
κοινωνικο−επαγγελµατικού χώρου,
- στην απόκτηση των απαραίτητων ικανοτήτων ώστε
να µπορέσει αργότερα να προχωρήσει σε υψηλότερο
επίπεδο ή σε περισσότερο ειδικό χώρο στην ισπανική
γλώσσα, ή να µάθει άλλες ξένες γλώσσες µε αποδοτι−
κότερο τρόπο.
Το Πρόγραµµα Σπουδών της Ισπανικής Γλώσσας για
το Γενικό Λύκειο στηρίζεται στη θεώρηση της γνώσης
αφενός ως µαθησιακής εµπειρίας και αφετέρου ως
κοινωνικής πράξης, λαµβάνοντας υπόψη και το ισχύον
Αναλυτικό Πρόγραµµα του Γυµνασίου, προκειµένου να
εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη 6ετής διδασκαλία του µα−
θήµατος. Κατά συνέπεια, στο Πρόγραµµα Σπουδών:
α. περιγράφονται επιµέρους στόχοι, οι οποίοι αναλύ−
ονται στις δεξιότητες και στρατηγικές που θα πρέπει
να αναπτύξει ο µαθητής,
β. αναφέρονται έννοιες και χρήσεις της γλώσσας τις
οποίες θα πρέπει να γνωρίζει ο µαθητής,
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφ. δ της παραγράφου 9 του
άρθρου 8 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α΄ 167) όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει µε τις διατάξεις 1 και 2 του άρθρου 7 του
ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των
αποφοίτων στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, αξιολόγηση
του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νοµοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Τις υπ’ αριθµ. 1/2009 και 2/2009 πράξεις του Τµή−
µατος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και του Συντο−
νιστικού Συµβουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
αντίστοιχα, αποφασίζουµε:
καθορίζουµε το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για
τη διδασκαλία της Ισπανικής Γλώσσας στις Α΄, Β΄ και
Γ΄ τάξεις του Γενικού Λυκείου ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
1. Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙ−
ΚΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
3. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
3.1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
3.1.1 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
3.1.2 ΠPAΓMATOΛOΓΙKH ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
3.2 ∆IΑΠΟΛIΤΙΣΜIΚΗ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ
4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΙ−
ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
4.1 ΠΡΟΣΛΗΠΤΙΚΕΣ ∆ΕΞIΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
4.2 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
5. ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
5.1 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
5.2 ΓΛΩΣΣIΚΟΝΟΗΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
5.3 ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΛΕIΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
5.4 ΧΡΗΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
5.5 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
6. ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
6.1 ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
6.2 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
6.2.1 MEΘO∆OΛOΓΙKH ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
6.2.2 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
6.2.3 ΠΡΟΣΚΤΗΣΗ ΛEΞΙΛOΓΙOY
6.2.4 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΟΡΦΟΣΥΝΤΑΚΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
6.2.5 ∆IΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
6.2.6 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ TEXNOΛOΓΙΩN
6.2.7 ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
1. Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
Η διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στο Λύκειο αντα−
ποκρίνεται τόσο σε µορφωτικούς και παιδαγωγικούς
στόχους όσο και στις αρχές που διέπουν την αποστολή
του σχολείου του 21ου αιώνα. Συγκεκριµένα:
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γ. προσδιορίζονται θεµατικές ενότητες στο πλαίσιο
των οποίων µπορούν να αναπτυχθούν ρεαλιστικές πε−
ριστάσεις επικοινωνίας,
δ. περιγράφονται µαθησιακές δραστηριότητες, οι
οποίες οδηγούν στην επίτευξη των καθορισµένων στό−
χων, και
ε. καθορίζεται ο τρόπος αξιολόγησης της επίδοσης
των µαθητών.
2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙ−
ΚΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
Η διδασκαλία της ισπανικής γλώσσας στο Γενικό Λύ−
κειο στοχεύει στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανό−
τητας του µαθητή, ώστε να ανταποκρίνεται µε ευχέρεια
και ακρίβεια στις εκάστοτε καταστάσεις επικοινωνίας
τόσο κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο σχολείο
όσο και στο µελλοντικό κοινωνικό, ακαδηµαϊκό και επαγ−
γελµατικό του περιβάλλον.
Για να αποκτήσει ο µαθητής επικοινωνιακή ικανότητα
θα πρέπει να µπορεί να κάνει τις κατάλληλες, ανάλο−
γα µε την επικοινωνιακή περίσταση, γλωσσικές αλλά
και παραγλωσσικές ή εξωγλωσσικές επιλογές, ώστε
να ανταπεξέρχεται σε πραγµατικές συνθήκες επικοι−
νωνίας, προβλέψιµες ή απρόβλεπτες, οι οποίες προϋ−
ποθέτουν:
- ποικίλα είδη περιβάλλοντος χρήσης
- ποικίλους τρόπους επικοινωνίας
- ποικίλους ρόλους.
Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, ο µαθητής
θα πρέπει να ασκηθεί ώστε σταδιακά να µπορεί:
1. να εµπεδώσει και να επεκτείνει τη γνώση της γλώσ−
σας (λεξιλόγιο, γλωσσικές εκφράσεις και γραµµατικο−
συντακτικά φαινόµενα), ώστε να µπορεί να εκφέρει
λόγο µε νόηµα και να προβαίνει σε λεκτικές πράξεις
µε επικοινωνιακή αξία,
2. να αναπτύξει κοινωνιογλωσσική ικανότητα (τήρη−
ση κοινωνικών κανόνων κατά την επικοινωνία, ανάλο−
γα µε το εκάστοτε φυσικό και κοινωνικοπολιτισµικό
πλαίσιο),
3. να κατανοεί και να παράγει συνεχή και συνεκτικό
προφορικό και γραπτό λόγο,
4. να χρησιµοποιεί στρατηγικές επικοινωνίας (λεκτικές
και µη λεκτικές αντιδράσεις), ως αντισταθµιστικά µέσα
για τη διατήρηση της επικοινωνίας,
5. να ευαισθητοποιηθεί και να αποκτήσει δεκτικότητα
σε θέµατα που αφορούν σε συνήθειες και πολιτιστικές
αξίες διαφορετικών κοινωνικών οµάδων και εθνοτήτων,
διευρύνοντας τις γνώσεις του σχετικά µε το κοινωνι−
κό και πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο οµιλείται η
ισπανική γλώσσα αλλά και σχετικό µε άλλους εθνικο−
κοινωνικούς χώρους, έτσι ώστε να µπορεί να λειτουρ−
γεί εποικοδοµητικά σε ένα ευρύτερο διαπολιτισµικό
περιβάλλον,
6. να διευρύνει την αντίληψή του και τις γνώσεις του
σε τοµείς που άπτονται ποικίλων γνωστικών αντικειµέ−
νων και θεµάτων,
7. να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη και κριτική ανά−
λυση, ώστε να µπορεί να αξιολογεί καταστάσεις και να
διαµορφώνει γνώµη µε βάση λογικά, συναισθηµατικά,
ηθικά αλλά και γλωσσικά κριτήρια,
8. να αναπτύξει το αίσθηµα της αυτοπεποίθησης που
θα τον βοηθήσει να θέτει και να επιτυγχάνει στόχους,
9. να αναπτύξει περαιτέρω στρατηγικές µάθησης για
την επίτευξη των στόχων του, ώστε να είναι σε θέση
να τις χρησιµοποιεί αργότερα ως ενήλικας.
3. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Συγκεκριµένα, για να είναι σε θέση ο µαθητής να
επικοινωνεί πρέπει να αναπτύξει την επικοινωνιακή
ικανότητα (competencia comunicativa) που αποτελεί−
ται από:
- τη γλωσσική ικανότητα (competencia linguistίca)
- την κοινωνιογλωσσική ικανότητα (competencia
sociolinguistίca),
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- την πραγµατολογική ικανότητα (competencia
pragmatica) (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για
τη γλώσσα, Κεφ. 5.2.)
3.1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (COMPETENCIA
COMUNICATIVA)
Πρωταρχικό στόχο της διδασκαλίας/εκµάθησης της
ισπανικής γλώσσας στο Λύκειο αποτελεί η διεύρυνση
της επικοινωνιακής ικανότητας του µαθητή ώστε να του
παρέχεται η δυνατότητα να λειτουργεί σε διάφορες
περιστάσεις επικοινωνίας, από την αντιµετώπιση απλών
πρακτικών και καθηµερινών επικοινωνιακών προβληµά−
των (βλ. Κοινωνικοπολιτισµικές γνώσεις) µέχρι, ενδεχο−
µένως, την κοινωνική προσχώρηση του ατόµου σε µια
νέα γλωσσική κοινότητα. Επιδιώκεται επίσης η κατά
το δυνατόν ανάπτυξη της δυνατότητας του µαθητή να
παράγει λόγο τεκµηριωµένο και σύνθετο κατά την επι−
κοινωνία τους µε τους φυσικούς οµιλητές της ισπανικής
γλώσσας, αλλά και µε άτοµα άλλων εθνικοτήτων, χρη−
σιµοποιώντας την ως κοινό κώδικα επικοινωνίας.
Πρέπει εποµένως, µέσα από τη διδασκαλία της ισπα−
νικής γλώσσας, οι µαθητές να αναπτύξουν στρατηγικές
επικοινωνίας προκειµένου να επιλέγουν και να χρη−
σιµοποιούν τις κατάλληλες λεκτικές πράξεις σε κάθε
περίσταση επικοινωνίας. Η χρήση των στρατηγικών επι−
κοινωνίας αποβλέπει στην επιτυχέστερη επικοινωνία και
στον έλεγχο της επικοινωνιακής συµπεριφοράς ακόµη
και µε περιορισµένες γλωσσικές ικανότητες.
Για την επίτευξη επικοινωνίας, ο µαθητής επιστρατεύ−
ει τις γενικές ικανότητες που προαναφέρθηκαν στους
γενικούς διδακτικούς στόχους, σε συνδυασµό µε την
ανάπτυξη γλωσσικής, κοινωνιογλωσσικής και πραγµα−
τολογικής ικανότητας.
3.1.1. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
(COMPETENCIA LINGUISTΙCA Y SOCIOLINGUISTΙCA)
Η γλωσσική ικανότητα του µαθητή διακρίνεται στη
φωνολογική, τη λεξιλογική και τη µορφοσυντακτική
ικανότητα που πρέπει να αποκτήσει.
• Φωνολογική ικανότητα
Ο µαθητής πρέπει να διευρύνει την ικανότητα διά−
κρισης και παραγωγής νέων ήχων και προσωδιακών
σχηµάτων που έχει ήδη κατακτήσει στο Γυµνάσιο, και
συγκεκριµένα:
- να αντιλαµβάνεται και να αναπαράγει φωνητικά τη
γλώσσα (συλλαβική δοµή, τονισµός των λέξεων, τόνος,
αφοµοίωση, παράταση….), την προσωδία, το ρυθµό και
το λειτουργικό τονισµό (αυξητικός, σταθερός, πτωτι−
κός) και
− να αναπτύσσει την ικανότητα πρόσληψης και παρα−
γωγής των ξένων ήχων µε πιθανή εφαρµογή τους για
την εκµάθηση µιας άλλης ξένης γλώσσας.
• Λεξιλογική ικανότητα
Στο Λύκειο, ο µαθητής, βασιζόµενος συχνά στο ήδη
γνωστό από το Γυµνάσιο λεξιλόγιο, πρέπει να είναι σε
θέση:
− να αναγνωρίζει τις διαδικασίες παραγωγής λέξεων
και
− να τις χρησιµοποιεί κατά την εκφορά λόγου.
• Μορφοσυντακτική ικανότητα
Πρόκειται για τη γνώση των µορφοσυντακτικών µορ−
φών της γλώσσας και για την ικανότητα του µαθητή να
τις χρησιµοποιεί. Στο Λύκειο, µε την επεξεργασία συν−
θετότερων λεκτικών πράξεων, το µάθηµα της ισπανικής
γλώσσας µπορεί να βοηθήσει το µαθητή να εµβαθύνει
στις συντακτικές και µορφολογικές δοµές που διδάχτη−
κε στο Γυµνάσιο και τις οποίες καλείται:
− να ταξινοµήσει,
− να οργανώσει και
− να επεκτείνει σε νέες θεµατικές περιοχές.
Για την απόκτηση της κοινωνιογλωσσικής ικανότητας
πρέπει ο µαθητής να είναι σε θέση να διακρίνει τα είδη
λόγου, το ύφος και το επίπεδο του λόγου, διάφορους
δείκτες κοινωνικών σχέσεων και εκφράσεις λαϊκής σο−
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φίας και τέλος διαλέκτους και ιδιολέκτους.
• Είδη λόγου
Πρέπει να ευαισθητοποιηθεί ο µαθητής στις ιδιαίτερες
γλωσσολογικές φόρµες των δύο τρόπων έκφρασης:
− του προφορικού και
− του γραπτού λόγου.
Να µάθει δηλαδή ότι η ικανότητα προφορικής επι−
κοινωνίας δεν εξαντλείται στην απλή εφαρµογή γραµ−
µατικών κανόνων. Συχνά χρειάζεται να προστρέξει σε
επαναλήψεις, ανορθόδοξη σύνταξη, σε ηµιτελείς φρά−
σεις, διακοπές, παύσεις, δισταγµούς. Αντίθετα, ο γρα−
πτός λόγος είναι αυστηρότερα δοµηµένος και απαιτεί
καλύτερη οργάνωση.
Ασφαλώς, τα δύο αυτά είδη έκφρασης της γλώσσας,
ο προφορικός και ο γραπτός λόγος, είναι αδιαχώριστα
και συµπληρωµατικά. Ως εκ τούτου, είναι σηµαντικό
να µάθει ο µαθητής να περνά από το ένα είδος λόγου
στο άλλο.
Επιδιώκεται ο προφορικός λόγος να έχει τη µορφή
διαλόγου και να είναι στενά συνδεδεµένος µε την επι−
κοινωνιακή κατάσταση.
Η παραγωγή γραπτού λόγου προωθεί επίσης την εκ−
µάθηση της ξένης γλώσσας και επειδή συχνά βιώνεται
από τους µαθητές ως δύσκολο έργο, θα πρέπει να βρε−
θούν κίνητρα, προκειµένου η συγκεκριµένη δεξιότητα να
βρει τη θέση που της αρµόζει στη µαθησιακή διαδικασία.
Ένα κίνητρο είναι η αυθεντικότητα και η χρησιµότητα
των προς ανάπτυξη θεµάτων (π.χ. αλληλογραφία, συ−
µπλήρωση πληροφοριακού υλικού, κ.λπ.). Παράλληλα, και
σύµφωνα πάντα µε το επίπεδο γνώσεων του µαθητή
στην ισπανική γλώσσα, µπορεί να ζητηθεί από το µαθη−
τή ελεύθερη δηµιουργική παραγωγή, όπου θα εκφράζει
προσωπικές του απόψεις. Ο µαθητής δεν καλείται να
παράγει µια έκθεση ιδεών, αλλά να συνθέσει ένα ολο−
κληρωµένο κείµενο, λειτουργικό µέσα σε καθορισµένο
γλωσσικό πλαίσιο.
• Επίπεδο και ύφος λόγου
Στο Λύκειο, ο µαθητής πρέπει να µάθει να επιλέγει,
για την πραγµάτωση µιας γλωσσικής πράξης, το κα−
τάλληλο επίπεδο και ύφος λόγου (registros), έτσι όπως
αυτό προσδιορίζεται από την επικοινωνιακή περίσταση
(registro formal, informal, coloquial...). Να µάθει δηλαδή ότι
εκφραζόµαστε µε διαφορετικό τρόπο ανάλογα µε τους
συνοµιλητές και το πλαίσιο συνοµιλίας και ότι πρέπει
να προσαρµόζουµε το λόγο µας στην επικοινωνιακή
περίσταση και τους συνδιαλεγόµενους, ανατρέχοντας
σε συγκεκριµένες γλωσσικές εκφράσεις, αναλογικές και
ανάλογες του επιπέδου και τους ύφους του λόγου.
• ∆είκτες κοινωνικών σχέσεων
∆εδοµένου ότι οι κοινωνικές σχέσεις διαφέρουν συχνά
από τη µία γλώσσα/πολιτισµό στην άλλη (εξαρτώνται
από παράγοντες, όπως η θέση των συνδιαλεγόµενων,
οι σχέσεις τους, το επίπεδο και το ύφος λόγου κ.λπ.),
πρέπει ο καθηγητής να διδάξει στο µαθητή πώς να
επιλέγει και να χρησιµοποιεί:
− εκφράσεις για να χαιρετίσει, να παρουσιαστεί σε δι−
άφορες εκδηλώσεις (επίσηµες, τυπικές, µη τυπικές), και
µε διαφορετικό ύφος (φιλικό, αυταρχικό, επιθετικό...)
− συµβατικές εκφράσεις για να ζητήσειτο λόγο
(Disculpa/e; Oiga; Α proposito; Querria deciros que...)
− εκφράσεις που καθορίζονται από τους κανόνες ευ−
γενείας (Perdona; .Τe importaria…?; .Le molesta que…?;
Por favor; Le agradezco...).
• Εκφράσεις λαϊκής σοφίας
Πρέπει ο µαθητής να εξοικειωθεί µε στερεότυπες και
ιδιωµατικές εκφράσεις, παροιµίες, γνωµικά (που απο−
δίδουν στάσεις, θέσεις, στερεότυπες συµπεριφορές,
αξίες…), καθώς και µε εκφράσεις που χρησιµοποιούνται
σε διαφηµιστικά κείµενα κ.λπ.
• ∆ιάλεκτοι, ιδιόλεκτοι
Πρέπει ο µαθητής να είναι σε θέση να αναγνωρίζει
τα γλωσσικά (καθαρά λεξιλογικά, µορφοσυντακτικά,
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φωνολογικά/φωνητικά) και παραγλωσσικά (γλώσσα
του σώµατος) στοιχεία που προσδιορίζουν την εθνική
ή τοπική προέλευση, την κοινωνική και επαγγελµατική
τάξη των συνδιαλεγόµενων, την ηλικία τους (γλώσσα
των νέων) κ.λπ.
3.1.2. ΠPAΓMATOΛOΓlKH ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (COMPETENCIA
PRAGMATICA)
Προκειµένου η επικοινωνία να είναι άµεση και αποτε−
λεσµατική, πρέπει ο µαθητής να αποκτήσει ικανότητα
λόγου και λειτουργική ικανότητα.
• Ικανότητα λόγου (Competencia discursiva)
Πρέπει να είναι σε θέση ο µαθητής να δοµεί και να
ελέγχει το λόγο του, λαµβάνοντας υπόψη:
− τη χρονική διασύνδεση των γεγονότων
− τη σχέση αιτίου/αιτιατού
− τη διαχείριση και διάταξη του λόγου µε κριτήρια
λογικής οργάνωσης (συνοχή και συνεκτικότητα) και
− την ακρίβεια και τη σαφήνεια, δηλ. να αναφέρεται
ό,τι χρειάζεται και αρµόζει στην επικοινωνιακή περί−
σταση.
• Λειτουργική ικανότητα (Competencia funcional)
Ο µαθητής πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει το
λειτουργικό χαρακτήρα των διαφόρων εκφράσεων που
µπορεί να χρησιµοποιήσει προκειµένου να συµµετάσχει
σε µια διεπιδρασιακή ανταλλαγή µηνυµάτων.
3.2 ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ
Μέσα από τη διδασκαλία της γλώσσας, πρέπει να
παρέχεται στο µαθητή η δυνατότητα προσέγγισης
των πολιτιστικών στοιχείων, καθώς και η δυνατότη−
τα να γνωρίσει την κοινωνία και τον πολιτισµό των
κοινοτήτων που µιλούν την ισπανική γλώσσα, καθώς
και των διακριτικών χαρακτηριστικών τους, µε στόχο
την καταπολέµηση των στερεοτύπων. Η προσέγγιση
αυτή βοηθά το µαθητή να γνωρίσει, να κατανοήσει και
να συνειδητοποιήσει τις σχέσεις (διακριτές οµοιότη−
τες και διαφορές) µεταξύ του κόσµου από τον οποίο
προέρχεται και του ισπανικού/ισπανόφωνου κόσµου. Η
καλλιέργεια διαπολιτισµικής συνείδησης αφυπνίζει και
διευκολύνει την κατανόηση για τη διαφορετικότητα των
ξένων γλωσσικών και πολιτιστικών κοινοτήτων και πα−
ρακινεί σε συλλογισµούς σχετικά µε ατοµικούς κανόνες
και συνήθειες ζωής, επιτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
την εγκατάσταση σχέσης µεταξύ του αρχικού/µητρικού
και του νέου/ξένου πολιτιστικού συστήµατος. Απώτερος
στόχος είναι να µπορεί ο µαθητής να καλλιεργεί επα−
φές µε άτοµα άλλων πολιτισµών, αµβλύνοντας, κατά
περίπτωση, τις συνέπειες µιας κακής συνεννόησης ή
παρεξήγησης λόγω πολιτιστικών διενέξεων και διαφο−
ρών (ανεκτικότητα).
4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΙ−
ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Η απόκτηση της επικοινωνιακής ικανότητας προϋπο−
θέτει την ανάπτυξη:
1. των προσληπτικών δεξιοτήτων (destrezas receptivas),
δηλαδή πρόσληψη πληροφοριών: ακουστική, οπτικο−
ακουστική και αναγνωστική κατανόηση και
2. των παραγωγικών δεξιοτήτων (destrezas productivas),
δηλαδή µετάδοση προφορικών ή/και γραπτών πληρο−
φοριών.
Ο διαχωρισµός µεταξύ προφορικής και γραπτής επι−
κοινωνίας κρίνεται χρήσιµος, προκείµενου να διευκολύ−
νεται η διδακτική και µαθησιακή διαδικασία καθώς και
η αξιολόγηση, παρ’ όλο που στην πράξη συναντούµε
σχεδόν πάντα µικτές µορφές επικοινωνίας, οι οποίες
απαιτούν τόσο κατανόηση όσο και παραγωγή του λόγου
(διάλογο, ανταλλαγή πληροφοριών µε έναν ή περισσό−
τερους συνοµιλητές). Η πρόσληψη και η µεταβίβαση
πληροφοριών βρίσκονται συχνά σε στενή σχέση µεταξύ
τους και εµφανίζονται πολλές φορές ταυτόχρονα τόσο
στις πραγµατικές, καθηµερινές καταστάσεις όσο και
στο πλαίσιο της µαθησιακής διαδικασίας. Για παρά−
δειγµα, υπάρχουν δραστηριότητες, κατά τις οποίες ο
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µαθητής καλείται να αναπτύξει τις αναλυτικές και συν−
θετικές ικανότητές του (resumen....). Η διδακτική όµως
προσέγγιση καθώς και η εξάσκηση των µαθητών γίνεται
µε διαφορετικές τεχνικές.
4.1 ΠΡΟΣΛΗΠΤΙΚΕΣ ∆ΕΞIΟΤΗΤΕΣ (DESTREZAS RECEP−
TlVAS)
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Ο µαθητής πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί µη−
νύµατα που εκφέρονται σε προφορικό λόγο, κατά προ−
τίµηση αυθεντικό, όπως διαλόγους µεταξύ δύο ή και
περισσοτέρων προσώπων, ανακοινώσεις, τηλεφωνικές
συνοµιλίες, τηλεφωνικά µηνύµατα, ραδιοτηλεοπτικά
µηνύµατα, σύντοµα δελτία ειδήσεων, δελτία καιρού,
συνεντεύξεις, σύντοµα σχόλια…. Πρέπει επίσης να µπο−
ρεί να κατανοεί γραπτό λόγο, όπως ανακοινώσεις, δι−
αφηµιστικές αφίσες, φυλλάδια, εφηµερίδες, περιοδικά,
λογοτεχνικά κείµενα, µικρές αγγελίες, χάρτες, οδηγούς
πόλεων, επιστολές, τιµοκαταλόγους εστιατορίων, συ−
νταγές µαγειρικής…..
Οι δεξιότητες πρόσληψης, στοιχειώδεις δεξιότητες
της επικοινωνιακής ικανότητας, αποτελούν προϋπόθεση
για οµιλία/γραφή, και συνεπώς γιατην εκµάθηση της
γλώσσας.
Ο µαθητής του Γενικού Λυκείου πρέπει να είναι σε
θέση:
− να κατανοεί το γενικό νόηµα ενός αυθεντικού προ−
φορικού λόγου (συζήτηση δύο ή περισσοτέρων ατό−
µων, ανακοινώσεις, διαλέξεις, αφηγήσεις, τηλεφωνικές
συνδιαλέξεις, ηχογραφηµένα µηνύµατα, τραγούδια,
κλπ.) ή ενός εντύπου/κειµένου (άρθρα, συνεντεύξεις,
γράµµατα, µπροσούρες, οδηγίες χρήσης, διαφηµιστι−
κά κείµενα, κ.λπ.), ακόµη και όταν υπάρχουν άγνωστα
γλωσσικά στοιχεία ή δεν γνωρίζει επαρκώς το θέµα,
εστιάζοντας στα κυριότερα σηµεία/πληροφορίες ή/και
αποκωδικοποιώντας επιλεκτικά τις λέξεις/έννοιες−κλει−
διά (comprension global),
− να κρατάει σηµειώσεις −που θα του επιτρέψουν στη
συνέχεια να παράγει το δικό του κείµενο οργανώνοντας
ή/και καταγράφοντας το σύνολο ή µέρος των πληρο−
φοριών που του µεταδίδονται,
− να αποδελτιώνει, να αναλύει και να ερµηνεύει τα
στοιχεία µιας δηµοσκόπησης ή ενός διαφηµιστικού κει−
µένου,
− να αξιολογεί και να διακρίνει τις βασικές πληροφο−
ρίες που τον ενδιαφέρουν ή τον αφορούν άµεσα και
στη συνέχεια να επισηµαίνει την κεντρική ιδέα, καθώς
και τις επί µέρους ιδέες ενός προφορικού µηνύµατος ή
ενός εντύπου/κειµένου,
− να αναγνωρίζει αν οι πληροφορίες που του µετα−
δίδονται αποτελούν γεγονός ή προσωπική άποψη του
λέγοντος ή γράφοντος,
− να συνάγει από τα συµφραζόµενα τα κενά πληρο−
φόρησης, τα οποία υπάρχουν στο κείµενο,
− να διακρίνει το ύφος της γλώσσας,
− να κατατάσσει το είδος του κειµένου,
− να διακρίνει τις σχέσεις µεταξύ των συνοµιλητών, το
ύφος τους, τις προθέσεις τους, τα συναισθήµατα (βασι−
ζόµενος στην ερµηνεία των γλωσσικών, παραγλωσσικών
και εξωγλωσσικών στοιχείων),
− να παρακολουθεί τα στάδια µιας αφήγησης, βασι−
ζόµενος σε συνδετικούς κρίκους, χρονικές αναφορές,
κ.λπ. και
− να αξιολογεί τις σκέψεις και τα επιχειρήµατα του/
των συνοµιλητή/τών του.
4.2 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (DESTREZAS PRO−
DUCTlVAS)
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Κατά την εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας, ο µαθητής
συναντά µεγαλύτερες δυσκολίες στις παραγωγικές δε−
ξιότητες συγκριτικά µε τις αντίστοιχες προσληπτικές.
Ως εκ τούτου, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην
οµιλία και γραφή, ώστε να είναι ο µαθητής σε θέση:
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− να παράγει λόγο µε σαφήνεια και ακρίβεια (perti−
nencia), αποφεύγοντας κάθε πλατειασµό και επανα−
λήψεις,
− να δοµεί και να οργανώνει το λόγο του (planificacion)
και
− να χρησιµοποιεί τους κατάλληλους συνδέσµους
και εκφράσεις(conjunciones, marcadores discursivos)
προκειµένου να παραθέσει τις ιδέες του και τα επιχει−
ρήµατά του και να παρουσιάζει λόγο τεκµηριωµένο µε
συνοχή και συνεκτικότητα (coherencia y cohesion).
Συγκεκριµένα, για την παραγωγή συνεχούς και συ−
νεκτικού προφορικού ή/και γραπτού λόγου, ο µαθητής
του Λυκείου πρέπει:
− να παράγει προφορικό λόγο επιλέγοντας τις κατάλ−
ληλες γλωσσικές εκφράσεις ανάλογα µε την επικοι−
νωνιακή περίσταση (συζήτηση φιλική, επαγγελµατική,
διήγηση ιστοριών και ανεκδότων, ανακοίνωση, µετάδοση
πληροφορίας, κ.λπ.),
− να παράγει γραπτό λόγο που να ανταποκρίνεται σε
διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις (αίτηση, ανακοί−
νωση, γράµµα φιλικό ή επίσηµο, άρθρο, πληροφορίες
γραπτές, κ.λπ.),
− να χρησιµοποιεί γλωσσικές πράξεις, παραγλωσσικά
και εξωγλωσσικά στοιχεία προκειµένου να αναπτύξει
και να τεκµηριώσει τις προσωπικές απόψεις και ιδέες
του και να εκφράσει τα συναισθήµατά του (χαρά, λύπη,
έκπληξη, επιδοκιµασία, αποδοκιµασία, φόβο, κ.λπ.),
− να περιγράφει και να σχολιάζει µια εικόνα, µια σκηνή,
ένα γεγονός…,
− να ζητάει διευκρινίσεις, επανάληψη...,
− να επιβεβαιώνει ότι κατανόησε την απάντηση,
− να αναπτύσσει τις ιδέες του σχετικά µε ένα συγκε−
κριµένο θέµα,
− να παίρνει θέση,
− να (ανα)µεταδίδει πληροφορίες µε άµεσο αλλά και
έµµεσο τρόπο,
− να χρησιµοποιεί τα γλωσσικά στοιχεία (λεξιλόγιο,
µορφοσύνταξη) µε όσο το δυνατό µεγαλύτερη ακρίβεια,
ώστε η εκφορά του λόγου να έχει συνοχή, συνεκτικό−
τητα, νόηµα (λογική ή χρονολογική σειρά),
− να σχεδιάζει και να οργανώνει τις προς µετάδοση
πληροφορίες, συνθέτοντάς τες, όταν προέρχονται από
διαφορετικές πηγές,
− να σχολιάζει, να διατυπώνει υποθέσεις, συµπερά−
σµατα, αίτια και αποτελέσµατα, κ.λπ.,
− να χρησιµοποιεί ελλειπτικό λόγο,
− να συµπληρώνει διάφορα έντυπα (αιτήσεις, βιογρα−
φικά σηµειώµατα, κάρτες επιβίβασης, κ.λπ.),
− να συντάσσει επιστολές (φιλικές, τυπικές, υπηρεσια−
κές, επίσηµες...), τηλεγραφήµατα, µηνύµατα... και
− να παίρνει και να δίνει απλής µορφής συνεντεύξεις.
5. ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Τα γλωσσικά στοιχεία που θα διδαχθεί ο µαθητής
στο Γενικό Λύκειο στοχεύουν να καλύψουν τις επικοι−
νωνιακές του ανάγκες σε διάφορες κοινωνικές περιστά−
σεις. Συνεπώς, η παρουσίαση των γλωσσικών στοιχείων
πρέπει να εντάσσεται σε ένα κοινωνικά και πολιτισµικά
προσδιορισµένο γλωσσικό περιβάλλον, µε στόχο την
ανάπτυξη της ικανότητας του µαθητή να ανταποκρίνε−
ται στις αντίστοιχες επικοινωνιακές συνθήκες µε διά−
φορους τρόπους και µέσα.
Το γλωσσικό αυτό περιβάλλον προσδιορίζεται από
διάφορες θεµατικές ενότητες, οι οποίες πρέπει να κινεί
το ενδιαφέρον τού µαθητή και παράλληλα να καλύ−
πτουν τις µελλοντικές του ανάγκες. Για την επιλογή
των θεµατικών αυτών περιοχών λαµβάνονται υπόψη οι
ψυχοκινητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του εφήβου.
Σηµαντικό µέρος της θεµατολογίας είναι κοινό µε
εκείνο του Γυµνασίου. Όµως, στο επίπεδο του Λυκείου,
ο καθηγητής καλείται να προσαρµόσει τον τρόπο προ−
σέγγισης καθώς και την επεξεργασία της κάθε θεµατι−
κής ενότητας στο επίπεδο γνώσεων των µαθητών στην
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ισπανική γλώσσα και στα ενδιαφέροντα της ηλικίας
τους, τα οποία µπορεί να καθορίζονται, µεταξύ άλλων,
από τοπικές ιδιαιτερότητες ή από την ενδεχόµενη επαγ−
γελµατική εξειδίκευση των σπουδών τους.
Τονίζεται τέλος ότι η επεξεργασία των θεµάτων θα
πρέπει, όπου αυτό είναι εφικτό, να έχει «διαπολιτισµικό»
χαρακτήρα.
5.1 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. Προσωπικά/ατοµικά στοιχεία (identidad personal)
2. Κατοικία και περιβάλλον (vivienda y medio ambiente)
3. Καθηµερινή ζωή, διατροφή (vida cotidiana, alime−
ntacion...), όροι διαβίωσης, επίπεδο ζωής.
4. Κοινωνική ζωή: ανθρώπινες σχέσεις (relaciones
familiares y sociales), συλλογικές µορφές έκφρασης
(asociaciones...), κοινωνική δραστηριότητα/εθιµοτυπική
και κοινωνική συµπεριφορά (saberes y comportamientos
socioculturales), εορτές και επέτειοι (celebraciones y
actos familiares, sociales y religiosos)
5. Ελεύθερος χρόνος (ocio, entretenimiento, deportes...),
έξοδοι (espectaculos y exposiciones), διακοπές
(vacaciones y turismo), ταξίδια και µετακινήσεις (viajes
y traslados)
6. Αγορές (tiendas y compras, precios…)
7. Κλιµατολογικές συνθήκες και µετεωρολογικά φαι−
νόµενα (clima y fenomenos atmosfericos, meses y esta−
ciones...)
8. Υγεία και περίθαλψη (salud e higiene, servicios
sanitarios)
9. Εκπαίδευση, σχολικό πλαίσιο δραστηριότητας,
σχολικό περιβάλλον (educacion: centros de ensenanza,
estudios, asignaturas)
10. Τέχνες και Πολιτισµός (arte y cultura)
11. ∆ηµόσιος βίος: κρατικές και ιδιωτικές υπηρεσίες
(servicios publicos y privados, servicio postal, servicios
financieros, servicios sanitarios, servicios de proteccion y
seguridad), κοινωνική ασφάλιση και παροχές (seguridad
social, subsidios...)
12. Πολιτική, οικονοµική, κοινωνική επικαιρότητα (vida/
actualidad politica, economica y social)
13. Αγορά εργασίας, παραγωγή (mundo laboral: busqueda
de trabajo, desempleo).
5.2 ΓΛΩΣΣIΚΟΝΟΗΤIΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Ο µαθητής, προκειµένου να µπορεί να διατυπώσει
συνεχή και συνεκτικό προφορικό ή/και γραπτό λόγο στις
διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις, πρέπει να κατα−
κτήσει τις παρακάτω γενικές γλωσσικονοητικές έννοιες,
οι οποίες προσδιορίζουν συγκεκριµένες λεξιλογικές και
µορφοσυντακτικές επιλογές (Βλ. ∆ιδακτική διαδικασία,
πρόσκτηση λεξιλογίου και προσέγγιση γραµµατικών
φαινοµένων).
1. Υπαρκτική έννοια (existencia)
− Ύπαρξη/παρουσία ή µη προσώπων, αντικειµένων ή
καταστάσεων
− ∆ιαθεσιµότητα ή µη προσώπων, αντικειµένων και
αγαθών (disponίbilidad/ no disponibilidad)
2. Έννοιες χώρου
− Θέση, διάταξη και σχέση στο χώρο (aqui/ahi/alla,
detras de, delante de, junto a...)
− Κίνηση (moverse, pararse...)
− Απόσταση(cerca de, lejos de...)
− Μέγεθος, διαστάσεις (talla, medida, distancia,
peso...)
− Κατεύθυνση ir (a + lugares), irse (de + lugares), volver
(de/ a + lugares), venir (de/ a + lugares...)
3. Έννοιες χρόνου
− Χρονική στιγµή (localizacion en el tiempo)
− Χρονική εξέλιξη (relaciones temporales)
− ∆ιάρκεια και συχνότητα (duracion y frecuencia)
4. Ποσοτικές έννοιες
− Αρίθµηση (enumerar)
− Προσδιορισµός ποσότητας (cantidad)
− Σύγκριση (comparacion)
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5. Ποιοτικές έννοιες (εκτίµηση, αποτίµηση, αξιολόγηση)
− Φυσικές ιδιότητες που γίνονται αντιληπτές µε το
αισθησιοκινητικό µας σύστηµα (formas, dimensiones,
textura, materia, color, olor, sabor...)
− Ιδιότητες που γίνονται αντιληπτές µε το αξιολογικό
µας σύστηµα (bueno, malo, horrible, estupendo...)
− Οµαλότητα ή µη
− Ορθότητα ή µη
− Επάρκεια ή ανεπάρκεια
− Αποδοχή ή απόρριψη
− Χρησιµότητα ή µη
− Ικανότητα/ανικανότητα ή µη
− Σπουδαιότητα ή µη
− Επιτυχία ή µη (conseguir, ganar, perder...)
6. Λογικές έννοιες
− Σύζευξη, διάταξη των εννοιών, επιχειρηµάτων (y,
tambien, igualmente, por otro lado...)
− Αντίθεση (pero, aunque, sin embargo, no obstante...)
− Αποκλεισµός ή µη, εξαίρεση ή µη (excepto, salvo,
menos...)
− Αιτία, αποτέλεσµα
− Συνέπεια
− Σκοπός
− Υπόθεση
− Συµπέρασµα (asi pues, para concluir, por ultimo...)
5.3 ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΛΕIΤΟΥΡΓIΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
Ο καθηγητής του Λυκείου, έχοντας υπόψη του τις
παραπάνω θεµατικές περιοχές και γλωσσικονοητικές
έννοιες και ενεργοποιώντας τις υπάρχουσες γνώσεις
των µαθητών του (Βλ. Αναλυτικό Πρόγραµµα Γυµνασίου),
οφείλει να υλοποιήσει τους γενικούς και ειδικούς στό−
χους του µαθήµατος µέσα από την εκµάθηση συγκεκρι−
µένων λεκτικών πράξεων (actos de habla), τη διεύρυνση
του λεξιλογίου και την ανάπτυξη των γλωσσολογικών
τους δεξιοτήτων, οι βασικότερες από τις οποίες παρα−
τίθενται παρακάτω.
Ο πίνακας που ακολουθεί είναι ενδεικτικός, και µε
την έννοια αυτή περιέχει βασικά γλωσσικά λειτουργικά
σύνολα (funciones linguisticas) καθώς και ορισµένα από
τα µορφοσυντακτικά φαινόµενα µέσα από τα οποία
πραγµατώνεται η γλωσσική εκφορά τους (exponentes
linguisticos). Ως εκ τούτου, δεν εξαντλεί όλες τις δυνα−
τές περιπτώσεις που θα µπορούσαν να αποδώσουν µια
συγκεκριµένη γλωσσική εκφορά.
Γλωσσικά
λειτουργικά σύνολα
(funciones linguisticas)
Τρόποι γλωσσικής εκφοράς
(exponentes linguisticos)
Identificar Es… + O relat..; El…+ O relat.; Se
trata de…
Presentar a una
persona o presentarse
a si mismo
Este es + nombre de pila;
Quisiera presentarle a…
Pedir a alguien que
haga algo
Preguntas en condicional,
poder/ importar + INF/.; V. en
imperativo
Pedir permiso
.Se puede + INF.?; .Te molesta/
Te importa si… ?; .Me dejas+
INF?
Ofrecer e invitar .Te apetece + SN/ INF.?; V. en
imperativo
Aceptar una
invitacion
(Muy) buena idea; Vale; Esta
bien; De acuerdo.
Rechazar una
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verdad que…
Expresar desacuerdo
A mi me parece que no; Yo
creo/pienso que no/si; (Yo) no
estoy de acuerdo.
Expresar aprobacion
y desaprobacion
Me parece (muy) mal/bien +
SN/INF; Esta (muy) mal/bien +
SN/INF.
Posicionarse a favor
o en contra
(No) estoy a favor/en contra +
de + SN/INF.; (No) estoy a favor/
en contra + de que + pres. subj.
Expresar un
contraargumento
Tienes razon, pero/aunque…; Si,
es cierto, pero/sin embargo…
Valorar Es una buena/mala idea + SN/
INF.; Me parece + adj.
Proponer y sugerir
.Te apetece que + pres.
Subj ?; .Que te parece si… ?;
.Y si + pres. indic.?; Yo +
condicional; Tienes que + INF.
Aconsejar
Podrias/Tendrias que + INF.;
Debes/Deberias + INF.; Lo
mejor es…; Yo que tu/Yo en tu
lugar + condic.; Te aconsejo/
recomiendo…
Advertir (Ten) cuidado con + SN;
Imperativo
Dar una orden
Imperativo (duplicado); Debes
+ INF.; Infinitivo; Se impersonal;
Se en construcciones pasivas
reflejas.
Responder a una
orden (accediendo
o negandose a su
cumplimiento)
Claro que si; De acuerdo.
Lo siento, pero va a ser
imposible; No puedo + INF.
Animar Imperativo (hombre/mujer); Tu
puedes; Lo conseguiras…
Expresar deseos
Quiero que + pres. subj.; Me
apeteceria + SN/INF.; Sueno
con; Ojala + pres. subj.
Pedir ayuda
.Puedes/Podrias ayudarme a
+ INF.?; .Me echas una mano
con…?
Expresar obligacion y
necesidad
Es obligatorio/necesario + SN/
INF.; Es obligatorio/necesario +
pres. subj,; Debes + INF.
Expresar enfado o
indignacion
Estoy (+ cuantif.) enfadado con;
Estoy furiosisimo/enfadadisimo;
Me molesta…
Amenazar Te advierto…; Si (no) + pres. indic.
Tranquilizar y
consolar
No te procupes; No llores; No
pasa nada.
Disculpares
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No, gracias. Es que…; No, lo
siento.
Expresar certeza
Estoy (completamente) seguro/
convencido de que… ; Esta
claro/ Es evidente que…; Sin
duda.
Expresar falta de
certeza
No estoy (completamente)
seguro de que + pres. subj.; No
esta claro/ No es evidente que
+ pres. subj.; Dudo (de) que +
pres. subj.
Expresar reserva .No me digas!
Pedir informacion Perdone, .podria explicarme
como…?
Dar informacion
Adverbios/Locuciones adv. de
lugar, tiempo, modo, cantidad,
finalidad, causa
Pedir confirmacion .Puedes/ Podrias decirme si…?
Hacer referencia a
algo
Acerca de; Con referencia a; A
proposito de
Introducir una
conversacion
Me gustaria hablarte de…; En
cuanto a…
Concluir una
conversacion
En conclusion; Para terminar;
Concluiremos con…
Interrumpir Perdona/ Lo siento, pero
.puedo…?
Introducir palabras de
otros
Estilo directo/ indirecto
Expresar que se
recuerda
Recuerdo/ Me acuerdo de + SN;
No me he olvidado de + SN/INF.
Prohibir Se prohibe + SN/INF/que; Esta
prohibido + INF; No+ pres. subj.
Rechazar una
propuesta,
ofrecimiento o
invitacion
(No,) gracias + es que; Lo
lamento; Pero; (No,) lo siento
Hacer comparaciones Tanto … como; Mas que…;
Menos que…; Inferior/Superior a…
Expresar gustos e
intereses
Me gusta/Me encanta que +
pres. subj.; Me interesa que+
pres. sub.
Expresar aversion
Odio que + pres. sub.; No
soporto + SN/INF; Me molesta +
SN/INF.
Expresar preferencia Prefiero + SN/INF. + a + SN/INF;
Prefiero que + pres. sub.
Dar una opinion
En mi opinion; Desde mi punto
de vista; (A mi) me parece que;
No creo que + pres. sub.
Expresar acuerdo
Desde luego; Tienes razon; Yo
pienso lo mismo; Si, es cierto/
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Lo siento, de verdad, (es
que)…; Disculpa/e; Perdoname/
Perdoneme, (es que…).
Expresar el tiempo
cuando (forma mas neutra),
mientras (que), mientras tanto
(duracion), entretanto (que),
a medida que, una vez +
participio, en cuanto, apenas,
nada mas + INF,
despues/antes de + INF., antes
de que + subj.,/despues de que/
hasta que + indic./subj.
Expresar la condicion
Si + ind/ subj., en (el) caso de
que, con tal de que, a condicion
de que, siempre que, siempre y
cuando, con tal de que…
(solo) con + INF;
Gerundio; Participio
Expresar la causa
Porque, a causa (de) que,
debido a (que), ya que, dado
que, puesto que, como, por,
no porque…, sino porque, no es
que… sino que…
Expresar la
consecuencia
en consecuencia, a
consecuencia de, por
consiguiente, pues, conque,
consiguientemente, luego,
por (lo) tanto, asi que,
consiguientemente, de modo
que, de suerte que, de ahi que,
por lo cual, razon por la cual,
por esto, por ello …
Expresar la finalidad
Para que, a que, a fin de que,
con el objeto de que + subj
Para, a fin de, con el objeto de
+ INF.
Expresar la
concesion
Aunque, a pesar de (que), por
mas (SN) que + indic./subj.,
si bien + Ind.
aun + gerundio
5.4 ΧΡΗΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Η µητρική γλώσσα χρησιµοποιείται στη διδασκαλία
της γλωσσολογικής γραµµατικής, του διαπολιτισµού, και
σε κάθε περίπτωση κατά την οποία κρίνει ο διδάσκων
ότι πρέπει να ανατρέξει σ’ αυτήν, προκειµένου να βρεθεί
κάποια αντιστοιχία ή να διασαφηνισθεί κάποιο δυσνόη−
το γλωσσικό φαινόµενο (interferencias, transferencias). Ο
καθηγητής µπορεί να προτείνει δραστηριότητες γλωσ−
σικής µεταφοράς από την Ισπανική στην Ελληνική και
αντίστροφα. Μεταφραστικές δραστηριότητες µπορούν
να γίνονται σε συγκριτική βάση όταν πρόκειται για δύ−
σκολα γλωσσικά φαινόµενα και κυρίως στο πλαίσιο της
διαπολιτισµικής προσέγγισης της γλώσσας (παροιµίες,
γνωµικά που εκφέρονται µε παραπλήσιο τρόπο...), κάτι
που βοηθά τους µαθητές να συγκρίνουν στοιχεία/δοµές
της Ισπανικής µε αντίστοιχα της Ελληνικής.
Επίσης, η εξάσκηση στην παράλληλη χρήση της µη−
τρικής και της ξένης γλώσσας µπορεί να βοηθήσει το
µαθητή να ανταποκριθεί σε τρέχουσες ή µελλοντικές
συνθήκες επικοινωνίας, όπου θα κληθεί να αναλάβει το
ρόλο διαµεσολαβητή µεταξύ συµπολιτών του ή ξένων
που δε µιλούν την Ισπανική και ατόµων που µιλούν την
Ισπανική.
Ωστόσο, µε κανέναν τρόπο δεν πρέπει να γίνεται αδι−
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καιολόγητη χρήση της µητρικής γλώσσας.
5.5 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Η επιλογή των κειµένων πρέπει να ανταποκρίνεται
στις διάφορες λειτουργίες της γλώσσας και να επιτρέ−
πει, πέραν της κατάκτησης της δοµής της ισπανικής
γλώσσας, την προσέγγιση της αισθητικής της διάστα−
σης. Η ανάγνωση λογοτεχνικών κειµένων (ποιήµατα,
διηγήµατα, µύθοι...) µπορεί να εµπλουτίσει σηµαντικά
το µάθηµα, και να ευαισθητοποιήσει τους µαθητές καλ−
λιεργώντας τη φιλαναγνωσία. Τα λογοτεχνικά κείµενα,
ως αυθεντικά κείµενα, επιτρέπουν στους µαθητές να
κατανοήσουν καλύτερα έναν άλλο κόσµο/πολιτισµό και
άλλους ανθρώπους.
6. ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
6.1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Ο διδάσκων οφείλει να υιοθετήσει και να εφαρµόσει
εκείνον τον τρόπο διδασκαλίας, που ο ίδιος κρίνει ως
τον πλέον κατάλληλο για τους µαθητές του και συγκε−
κριµένα για το σχολείο, ακόµα και για το τµήµα στο
οποίο διδάσκει. Συµβουλεύεται το Πρόγραµµα Σπουδών
προκειµένου να στηρίξει το έργο του και το χρησιµο−
ποιεί ως οδηγό, λαµβάνοντας ωστόσο υπόψητου τις
εξής παραµέτρους:
− το µαθησιακό τύπο των µαθητών
− τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους
− το επίπεδο γλωσσοµάθειάς τους, µε στόχο τη δυνα−
τότητα σύστασης οµοιογενών τµηµάτων (βλ. και Πρό−
σθετη ∆ιδακτική Στήριξη).
Ο διδάσκων προσαρµόζει τη διδακτική προσέγγιση
στους διάφορους τύπους µαθητών (οπτικός, ακουστικός,
γνωστικός...) και στις διαφορετικές στρατηγικές µάθησης
(estrategias de aprendizaje). Η τελευταία αυτή διάσταση
υπαγορεύει τη διαφοροποίηση των χρησιµοποιούµε−
νων από τον καθηγητή τεχνικών, τόσο κατευθυνόµενων
(αποστήθιση, σηµειώσεις, επανάληψη, αντιγραφή, µε−
γαλόφωνη µελέτη, χρήση µητρικής γλώσσας, συλλογή
παραδειγµάτων και κατάταξη αυτών, σύγκριση µε τη
µητρική γλώσσα), όσο και ελεύθερων και δηµιουργικών
(juegos de roles, simulaciones, actividades ludicas...).
Προκειµένου το µάθηµα να είναι αποτελεσµατικό είναι
απαραίτητη η πλούσια εναλλαγή τόσο των δραστη−
ριοτήτων όσο και των µεθόδων διδασκαλίας. Εποµέ−
νως, ο καθηγητής πρέπει για την επεξεργασία και την
εµπέδωση της γλωσσικής διδασκαλίας να ανατρέχει
σε δραστηριότητες:
− επικοινωνιακές (comunicativas): έχουν στόχο την
ανάπτυξη της ικανότητας επικοινωνίας και καλούν το
µαθητή να συµπεριφερθεί και να υποδυθεί έναν συ−
γκεκριµένο ρόλο, σαν να επρόκειτο για µια αυθεντική
επικοινωνιακή περίσταση,
− διαδραστικές (interactivas): αποσκοπούν στην ανά−
πτυξη της εκφραστικής/ λεκτικής πρωτοβουλίας,
− γνωστικές (cognitivas): διασφαλίζουν την κατάκτηση
της γλώσσας µέσα από προσληπτικές (προφορική και
γραπτή κατανόηση) αλλά και παραγωγικές ικανότητες
(προφορική και γραπτή έκφραση). Με τις δραστηριότη−
τες αυτές ενεργοποιούνται γνωστικές διαδικασίες, όπως
η κατανόηση/αντίληψη, η ολική προσέγγιση και επανα−
διατύπωση του κεντρικού νοήµατος κατά την πρόσληψη
ενός προφορικού µηνύµατος ή/και κατά την ανάγνωση
(comprension global de un texto, resumen...), η ικανότητα
αντίληψης κατά την επεξεργασία των φαινοµένων µορ−
φοσύνταξης (conceptualizacion), η ευαισθητοποίηση, η
επισήµανση και επίλυση γενικών προβληµάτων,
− παιγνιώδεις − δηµιουργικές (ludicas) µέσα από τη
χρήση διαφόρων τεχνικών (juegos de roles, simulaciones,
dramatizacion...). Οι παιγνιώδεις−δηµιουργικές δραστη−
ριότητες αποσκοπούν στη µορφοποίηση κοινωνικών
συµπεριφορών (κοινωνικοποίηση του ατόµου) αλλά και
στη συναισθηµατική ολοκλήρωση του µαθητή. Αποτε−
λούν µέθοδο για την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δε−
ξιοτήτων και µέσο άσκησης των γλωσσικών στοιχείων.
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Η επιλογή τους πρέπει να εναρµονίζεται µε τον τρόπο
σκέψης και τις εµπειρίες του µαθητή αυτής της ηλικίας
και να αγγίζει τη φαντασία, την πραγµατικότητα και τα
πνευµατικά ενδιαφέροντά τους µε ελεύθερες µορφές
έκφρασης.
Στο Λύκειο, οι γνωστικές δραστηριότητες µε τις
οποίες καλλιεργείται η ικανότητα γενικής κατανόησης
θεωρούνται ιδιαίτερα σηµαντικές, δεδοµένου ότι στο
επίπεδο αυτό πρέπει να γίνεται διάκριση µεταξύ ενεργη−
τικής και παθητικής γνώσης. Η κατανόηση ενός κειµένου
προφορικού ή/και γραπτού επιτυγχάνεται µέσω γενικών
γνώσεων (λεξιλόγιο, γραµµατική), αλλά και µέσω στρα−
τηγικών. Οι φόρµες και οι δοµές της γλώσσας δεν είναι
όλες εξίσου σηµαντικές, ούτε παρουσιάζουν όλες το
ίδιο ενδιαφέρον. Ορισµένες κρίνονται απαραίτητες για
την επίτευξη επικοινωνίας, ενώ για άλλες αρκεί η απλή
αναγνώρισή τους (προσληπτικές ικανότητες), ώστε να
διευκολύνεται η γενική/ολική κατανόηση/αποκωδικοποί−
ηση ενός «κειµένου» γραπτού ή προφορικού (βασικός
διδακτικός στόχος). Συνεπώς, συχνά, δεν επιζητείται η
λέξη προς λέξη κατανόηση, αλλά η συνολική ή επιλε−
κτική κατανόηση. Πρέπει να αποκτήσει ο µαθητής την
ικανότητα πρόσληψης πληροφοριών από κείµενα µε
κλιµακούµενες δυσκολίες, λόγω του νέου άγνωστου
λεξιλογίου και των νέων µορφο−συντακτικών φαινοµέ−
νων των οποίων όµως η σηµασία συνεπάγεται από τα
συµφραζόµενα και δεν παρακωλύει την κατανόηση.
Καλείται εποµένως ο καθηγητής να διδάξει στο µαθη−
τή πώς να διακρίνει τι πρέπει να αποτελεί αντικείµενο
ενεργητικής γνώσης της γλώσσας, ώστε να το χρησι−
µοποιεί ή/και να το αναπαράγει στην προσπάθειά του
να επικοινωνήσει στην ισπανική γλώσσα, και τι παθη−
τικής γνώσης οπότε µια απλή αναγνώριση/ κατανόηση
αρκεί.
Η έννοια της ενεργητικής και παθητικής γνώσης είναι
κυρίως εφαρµόσιµη στη διδασκαλία/εκµάθηση του λε−
ξιλογίου. Το ενεργητικό λεξιλόγιο περιλαµβάνει λέξεις
που ο µαθητής ανακαλεί για την παραγωγή λόγου. Το
παθητικό λεξιλόγιο αποτελεί µέρος της γνώσης που
ενεργοποιείται κατά την άσκηση των προσληπτικών
δεξιοτήτων του µαθητή, όταν πρέπει να αντιληφθεί/
κατανοήσει κάτι, και δεν ανακαλείται απαραίτητα κατά
την παραγωγή λόγου.
Οι δραστηριότητες στις οποίες καλείται ο µαθητής
να επαναδιατυπώσει κάποιες φράσεις ή ένα κείµενο,
αποδίδοντας τις βασικές ιδέες (resumen), θεωρούνται
ουσιαστικές γνωστικές διαδικασίες για τη νοητική του
ανάπτυξη. Παραµένει βέβαια στην ευχέρεια του διδά−
σκοντα η επιλογή τους και η εφαρµογή τους σύµφωνα
µε το επίπεδο γλωσσοµάθειας των µαθητών του.
Μέσα από τις γνωστικές δραστηριότητες βοηθείται
ο µαθητής στην ανάπτυξη ικανότητας διαλoγισµoύ και
συγκεκριµένα δεξιοτήτων ανάπλασης γνώσεων οι οποί−
ες συµβάλλουν:
− στη βελτίωση της διαδικασίας εκµάθησης/κατάκτη−
σης της γλώσσας και
− στην ανεύρεση και ανάπτυξη των δικών του τρόπων,
διαδικασιών και στρατηγικών µάθησης.
Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων ανάπλασης γνώσεων δεν
αποτελεί αυτοσκοπό. Αντίθετα βοηθάει στην απόκτηση
προσαρµόσιµων γνώσεων και δεξιοτήτων που να µπο−
ρούν να χρησιµοποιηθούν σε πραγµατικές καταστάσεις
επικοινωνίας. Η ανάπτυξη όλων αυτών των επικοινωνια−
κών διαδικασιών µάθησης του παρέχουν τη δυνατότητα
να ανακαλύπτει νέες γνώσεις, να βιώνει νέες εµπειρί−
ες και να ικανοποιεί πρακτικές, συναισθηµατικές και
πνευµατικές ανάγκες, τόσο στην ιδιωτική όσο και στη
µελλοντική κοινωνικοεπαγγελµατική του ζωή.
Σύµφωνα µε τη φιλοσοφία η οποία διέπει το Πρό−
γραµµα Σπουδών, ο µαθητής πρέπει να συµµετέχει
στη διαδικασία του µαθήµατος ενεργά, συνειδητά και
υπεύθυνα. Αντίστοιχα, ο διδάσκων καλείται να αναλάβει
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συµπληρωµατικούς ρόλους: να διευκολύνει το µαθητή
(facίlitador), να τον συµβουλεύει (consejero), να συντονί−
ζει τη µαθησιακή διαδικασία (guia), να διαπραγµατεύται
την επιλογή του διδακτικού υλικού και των δραστηριο−
τήτων (negociador) και να αξιολογεί (evaluador).
Ο ουσιαστικός διάλογος µέσα στην τάξη, τόσο για θέ−
µατα τα οποία ενδιαφέρουν τους µαθητές (π.χ. πώς να
αντλούν πληροφόρηση), όσο και για ζητήµατα τα οποία
τους αφορούν άµεσα (π.χ πώς να συνειδητοποιήσουν
τη διαδικασία που ακολούθησαν για την επίτευξη των
στόχων τους, πώς να αυτοαξιολογούνται ή να αξιολο−
γούν την πρόοδο που σηµείωσαν οι συµµαθητές τους),
ευαισθητοποιούν τους µαθητές στο «να µαθαίνουν πώς
να µαθαίνουν» (aprender a aprender), καθώς και στην
καλλιέργεια της «αυτονοµίας», µέσω των οποίων θα
οδηγηθούν στην «αυτόνοµη εκµάθηση» (autonomia del
aprendizaje).
6.2. ∆Ι∆ΑΚΤIΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Η διδακτική διαδικασία που ακολουθεί ο διδάσκων
είναι αναλογική και ανάλογη του προς επεξεργασία
περιεχοµένου (λεξιλόγιο, φαινόµενα µορφοσύνταξης,
διαπολιτισµός) και των µορφών δραστηριοτήτων/ασκή−
σεων.
Κατά τη διατύπωση του προτεινόµενου προς ανάπτυ−
ξη θέµατος, θα πρέπει να δίνονται σαφείς κατευθυντή−
ριες γραµµές στο µαθητή σχετικά µε το περιεχόµενο:
Ποιος απευθύνεται σε ποιον, για ποιο λόγο και µε ποιο
σκοπό.
Συγκεκριµένα, ο καθηγητής πρέπει να είναι σε θέση
να µετατρέψει τους γενικούς και ειδικούς στόχους του
µαθήµατοςσε λειτουργικούς στόχους, οι οποίοι να χα−
ρακτηρίζονται από σαφήνεια και ακρίβεια. Με τον τρόπο
αυτό, οι ειδικοί στόχοι µπορούν να επιτευχθούν και να
ελεγχθεί η υλοποίησή τους µέσα από συγκεκριµένα
στοιχεία της γλωσσικής συµπεριφοράς του µαθητή.
Οι λειτουργικοί στόχοι καθορίζουν τι πρέπει να είναι
σε θέση να κάνει ο µαθητής, δηλαδή κάτι παρατηρήσιµο.
Συντελούν στην τµηµατική και σταδιακή επεξεργασία
ενός κειµένου. Αποδεικνύονται πολύ χρήσιµοι ιδιαίτερα
όταν ζητείται από τον µαθητή να παράγει συνεχή και
συνεκτικό προφορικό και γραπτό λόγο, όπου ενεργο−
ποιούνται όλα τα επίπεδα της γλώσσας ταυτόχρονα
(µορφο − σύνταξη, λεξιλόγιο, συνοχή και συνεκτικότητα
στο λόγο, δοµή, περιεχόµενο...). Με τους λειτουργικούς
στόχους διευκρινίζονται λοιπόν:
− η κατάσταση: συνδιαλεγόµενοι, περίσταση και αντι−
κείµενο της επικοινωνίας, είδος του κειµένου και
− το περιεχόµενο: λεξιλόγιο, ύφος και επίπεδο του
λόγου.
Οι λειτουργικοί στόχοι µας βοηθούν να αξιολογή−
σουµε ορατές αλλαγές στη συµπεριφορά του µαθητή,
δεδοµένου ότι περιγράφουν τι πρέπει να είναι σε θέση
ο µαθητής να πραγµατοποιήσει σε κάποια δεδοµένη
επικοινωνιακή περίσταση, καθώς και τις συνθήκες και
τα απαραίτητα µέσα για να επιτύχει το επιδιωκόµενο
αποτέλεσµα.
6.2.1 MEΘO∆OΛOΓlKH ΠΡΟΣΕΓΓIΣΗ
Κατά τη διδασκαλία του µαθήµατος θα πρέπει να λαµ−
βάνονται υπόψη το µαθησιακό και ψυχολογικό επίπεδο
ανάπτυξης, η αντιληπτική και νοητική ικανότητα καθώς
και το επίπεδο γνώσεων των µαθητών του Λυκείου, οι
ανάγκες τους, τα ενδιαφέροντά τους, οι δυνατότητές
τους, οι διαφορετικές τους εµπειρίες και τα κίνητρά
τους.
Το Πρόγραµµα Σπουδών δεν πρέπει να επιβάλει µία
συγκεκριµένη προσέγγιση, ένα συγκεκριµένο τρόπο
διδασκαλίας. Ο καθηγητής εφαρµόζει κατ’ εξοχήν τη
µέθοδο της επικοινωνιακής προσέγγισης. Μπορεί όµως
να χρησιµοποιεί, αν το κρίνει απαραίτητο, διαφορετικές
µεθόδους διδασκαλίας (χωρίς να αποκλείονται στοιχεία
του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας όπως η επανά−
ληψη, η αποστήθιση, η χρήση της µητρικής γλώσσας...),
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εναλλαγή µορφών και τύπων διδασκαλίας (κείµενα, δρα−
στηριότητες, ασκήσεις), καθώς και διαφορετικά εποπτι−
κά µέσα διδασκαλίας.
Σχετικά µε την ακολουθούµενη διάταξη και πρόοδο
στην εισαγωγή των νέων στοιχείων κατά τη διδασκα−
λία του µαθήµατος, προτείνεται η κοχλιωτή διάταξη
και κατανοµή των περιεχοµένων διδασκαλίας. Τα προς
διδασκαλία περιεχόµενα ανακυκλώνονταισε οριζόντια
(ανά τάξη) και σε κάθετη βάση (από τη µια τάξη στην
άλλη), επιτρέποντας την επανάληψη, τον εµπλουτισµό
και την εµπέδωση του προς εκµάθηση υλικού, σε συν−
δυασµό µε τις ευκαιρίες ελέγχου και αξιολόγησης της
εκµάθησης.
6.2.2 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Η διδασκαλία/εκµάθηση της γλώσσας πρέπει να αντα−
ποκρίνεται στην αποδοχή των προς διδασκαλία φαι−
νοµένων µορφο−σύνταξης στο επίπεδο «χρήσης» (uso),
αλλά κυρίως στο επίπεδο «χρηστικότητας» (rentabilidad).
Οι προτεινόµενες περιστάσεις επικοινωνίας (situaciones
de comunicacion) προσδιορίζουν το περιεχόµενο (λε−
κτικές πράξεις, ύφος και επίπεδο του λόγου, θεµατικές
ενότητες...), αλλά και τη µορφή του περιεχοµένου (διά−
φοροι τύποι κειµένων, υλικοτεχνική υποδοµή...).
Το διδακτικό υλικό περιλαµβάνει:
− «κείµενα»: κάθε έντυπο υλικό, αλλά και καταγραφές
προφορικού λόγου (συνοµιλίες, συνεντεύξεις, τηλεφω−
νικές συνδιαλέξεις, τραγούδια...), αυθεντικές, διασκευα−
σµένες ή ηµι−διασκευασµένες,
− θεµατικές οµαδοποιήσεις λεξιλογίου,
− συνθετικούς/ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ή σχηµατι−
κή παρουσίαση των διδασκοµένων γλωσσικών φαινοµέ−
νων, οι οποίοι αποδεικνύονται χρήσιµοι για την αποµνη−
µόνευση των βασικών στοιχείων (κανόνες γραµµατικής,
θεµατικές λίστες λεξιλογίου) και
− δραστηριότητες, ασκήσεις...
Ο καθηγητής φροντίζει να εναλλάσσει τις µορφές,
τον τρόπο και τα µέσα παρουσίασης και επεξεργασίας
του διδακτικού υλικού, καθώς και το είδος εργασίας
(ατοµική ή οµαδική εργασία, στην τάξη ή στο σπίτι,
συνθετικές δηµιουργικές εργασίες, κ.λπ.). Ως εκ τούτου,
οφείλει να επιδιώκει την ποικιλία των κειµένων τα οποία
διακρίνονται:
α) ως προς το περιεχόµενό τους σε:
− πληροφοριακά/επεξηγηµατικά (informativos/expositivos/
explicativos)
− αφηγηµατικά (narrativos)
− εκτελεστικά/διαδικαστικά (instructivos o prescriptivos)
− επιχειρηµατολογικά (argumentativos) και
− περιγραφικά (descriptivos).
β) ως προς τη µορφή τους, σε:
− συνεχή (continuos)
− ασυνεχή (no continuos): πίνακες, γραφικές παραστά−
σεις, διαφηµίσεις...
γ) ως προς τον τρόπο και το µέσο παρουσίασης τους
(βιβλία, κείµενα, µαγνητόφωνο, προβολέας, τηλεόραση,
βίντεο, κάµερα...), οπότε διακρίνονται µε βάση τη χρήση
κειµένου (textο), εικόνας, ήχου καθώς και συνδυασµού
τους:
− ένηχα (όπως τραγούδια, σκετς...),
− εικονικά (φωτογραφίες, διαφάνειες, ταινίες...),
− εικονογραφηµένα (διαφηµιστικά κείµενα...) και
− µικτά (ταινίες, televίsion, video, uso de las nuevas
tecnologias...).
δ) ως προς χαρακτήρα σε: αυθεντικά, κατασκευασµέ−
να, ηµι−διασκευασµένα κείµενα (αφηγήσεις, λογοτεχνικά
αποσπάσµατα,µετεωρολογικά δελτία, επιστολές...).
Συνιστάται η χρησιµοποίηση αυθεντικού κειµένου,
δεδοµένου ότι τοποθετεί τον µαθητή σε ένα φυσικό
πλαίσιο ακουστικής (ακρόαση) και γραπτής πρόσληψης
(ανάγνωση) και έτσι κινεί το ενδιαφέρον του.
Ο καθηγητής οφείλει να εναλλάσσει τους τύπους των
ασκήσεων και δραστηριοτήτων. Οι ασκήσεις εστιάζουν
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στη διδασκαλία/µάθηση γλωσσικών στοιχείων όπως
λεξιλόγιο, µορφοσυντακτικά φαινόµενα, λεκτικές πρά−
ξεις... Ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ
ερωτήσεων:
− κλειστού τύπου: κενά προς συµπλήρωση, πολλαπλής
επιλογής, σύζευξης... και
− ανοικτού τύπου: ερωτήσεις, συµπλήρωση στοιχείων
ενός πίνακα, τροποποίηση δοµών, αντικατάσταση...
Ο καθηγητής προβαίνει στην επιλογή και τη δια−
φοροποίηση των δραστηριοτήτων βάσει του τρόπου
επεξεργασίας (ανταλλαγή πληροφοριών, συναγωγή
συµπερασµάτων, κ.λπ.), του τρόπου συµµετοχής των
µαθητών (συνθετικές δηµιουργικές εργασίες) και των
προσδοκώµενων ικανότητων και δεξιοτήτων (προσλη−
πτικές ή/ και παραγωγικές).
Οι διάφοροι τύποι ασκήσεων και δραστηριοτήτων δεν
αλληλοαναιρούνται, αλλά επικαλύπτονται και αλληλο−
συµπληρώνονται.
6.2.3 ΠΡΟΣΚΤΗΣΗ ΛEΞΙΛOΓlOY
Στο Λύκειο, οι µαθητές πρέπει να ασκηθούν σε δια−
δικασίες που θα τους επιτρέπουν την αναγνώριση και
την παραγωγή νέου λεξιλογίου (formacion de palabras),
καθώς και την κατηγοριοποίηση του σε λέξεις απλές,
παράγωγες (palabras derivadas) και σύνθετες (palabras
compuestas).
Επί πλέον, η απόκτηση λεξιλογικής ικανότητας στη
βαθµίδα αυτή της εκπαίδευσης, περιλαµβάνει και τη
διάκριση λεξιλογικών στοιχείων όπως:
– λέξεις µεµονωµένες που µπορούν να έχουν πολλές
ερµηνείες (polisemia), όπως: el frente y la frente.
– εκφράσεις που αποτελούνται από περισσότερες της
µιας λέξεις, όπως:
• στερεότυπες εκφράσεις που χρησιµοποιούνται ως
δείκτες γλωσσικών λειτουργιών (Buenos dias; .Que tal?),
γλωσσικά απολιθώµατα (so pena), παροιµίες...
• µεταφορές που χρησιµοποιούµε για έµφαση
στην έκφραση, όπως Dormir a pierna suelta (dormir
profundamente)...
• παγιωµένες δοµές που πρέπει να µάθει ο µαθητής να
χρησιµοποιεί εισαγωγικά, όπως Seria tan amable de...
Η επεξεργασία του λεξιλογίου γίνεται µέσα από δρα−
στηριότητες που προτείνουν στρατηγικές οργάνωσης
και κατηγοριοποίησής τους, όπως:
– λέξεις συνκειµένου (contexto)
– σηµασιολογικές οµαδοποιήσεις, συναφορικοί συσχε−
τισµοί (campos semanticos y lexicos...) και
– συσχέτιση µεταξύ λέξεων (asociacion de palabras).
Η σηµασιολογική επεξεργασία του λεξιλογίου αποτε−
λεί εύστοχη στρατηγική µάθησης, δεδοµένου ότι αυτή
η διαδικασία κατάκτησης της γλώσσας, ως γνωστική
δραστηριότητα, διευκολύνει(και διευκολύνεται από)
την ικανότητα αποµνηµόνευσης του λεξιλογίου από το
µαθητή.
6.2.4 ΠΡΟΣΕΓΓIΣΗ ΜΟΡΦΟΣΥΝΤΑΚΤIΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
Τα φαινόµενα µορφοσύνταξης συνδέονται άµεσα
µε τις λεκτικές πράξεις (actos de habla) που πρέπει ο
µαθητής να κατακτήσει, και τις διάφορες γλωσσικές/
γλωσσολογικές γνώσεις, δεξιότητες και συµπεριφορές
(saberes y comportamientos socioculturales) που καλεί−
ται να πραγµατοποιήσει προκειµένου να αναπτύξει τη
γλωσσική του ικανότητα.
Τα προς εκµάθηση φαινόµενα µορφοσύνταξης προσ−
διορίζονται µε όρους συνκειµένου και χρήσης. Επισηµαί−
νεται (Βλ. Αναλυτικά Προγράµµατα Γυµνασίου) η ανάγκη
προσφυγής όχι µόνο στην παραδοσιακή γραµµατική
(gramatica formal) αλλά και στην επικοινωνιακή/κοι−
νωνιογλωσσολογική γραµµατική, γιατί επιτρέπει στον
καθηγητή µια δυναµικότερη προσέγγιση της γλώσσας
και συντελεί ώστε η κλασική γραµµική δόµησή της να
αντικατασταθεί από µία διάταξη που να στηρίζεται σε
διαδικασίες σηµασιολογικές, επικοινωνιακές και γνω−
σιολογικές.
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Συνιστάται ο καθηγητής να προσφεύγει στην επα−
γωγική µέθοδο (metodo inductivo: από το παράδειγµα
στον κανόνα) για τη διδασκαλία των φαινοµένων µορ−
φοσύνταξης, παρακινώντας το µαθητή στην ανεύρεση
και διατύπωση των κανόνων.
6.2.5 ∆IΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Πέραν των διαφόρων ανθρωπιστικών σπουδών ή πε−
δίων δραστηριότητας (γεωγραφία, ιστορία, οικονοµία,
πολιτική, κοινωνιολογία, εθνολογία, τέχνη, λογοτεχνία
κ.λπ.), ο όρος πολιτισµός αναφέρεται πλέον σήµερα στις
πλέον καθηµερινές του εκφράσεις. Με το µάθηµα της
Ισπανικής Γλώσσας, πρέπει εποµένως να εξοικειώνεται
ο µαθητή µε διάφορες εκφάνσεις του ισπανόφωνου κό−
σµου, µέσα από κείµενα και τη σχετική εικονογράφηση
(φωτογραφίες, σκίτσα, χάρτες...).
Η καλλιέργεια διαπολιτισµικής συνείδησης επιτυγ−
χάνεται µέσα από µία διευρυµένη αντίληψη του όρου,
συµπεριλαµβανοµένων των λειτουργικών του διαστά−
σεων, όπως η σύνταξη ενός βιογραφικού, µιας µικρής
αγγελίας, κ.λπ.
Η διαπολιτισµική προσέγγιση της γλώσσας θα επιτρέ−
ψει στο µαθητή να παράγει αυθεντικό λόγο, να κατανο−
ήσει τις ξένες πολιτιστικές και πολιτισµικές ιδιαιτερότη−
τες και να αξιοποιήσει τα γόνιµα στοιχεία τους.
Κατά την προσέγγιση των (δια)πολιτισµικών στοιχεί−
ων, απαιτείται προσοχή ώστε να µην παρουσιαστεί µια
εικόνα αναχρονιστική της χώρας, των πολιτών της και
εν γένει της ισπανόφωνης κοινωνίας. Απαιτείται λοιπόν
σύγχρονο υλικό του οποίου όµως η παρουσίασηνα
είναι οργανωµένη και δοµηµένη µε συνοχή και όσο το
δυνατόν αντιπροσωπευτική της ισπανικής και ισπανοα−
µερικανικής κοινωνίας ή και άλλων πολιτισµών.
Ωστόσο ο εκπαιδευτικός πρέπει να αποφεύγει να πά−
ρει θέση αναφορικά µε το εν λόγω πολιτισµικό σύστηµα,
εκφράζοντας αποδοχή ή απόρριψή του.
6.2.6 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ TEXNOΛOΓΙΩN
Οι νέες τεχνολογίες θεωρούνται πλέον απαραίτητες
στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, δεδοµένου ότι προ−
σφέρουν µια σηµαντική οπτικο−ακουστική δυνατότητα
για τη διαµόρφωση και ανάπτυξη των προσληπτικών
και παραγωγικών δεξιοτήτων του µαθητή. Συντελούν
εξάλλου στην ανάπτυξη της αντίληψης/κατανόησης,
µε την ευρεία έννοια του όρου και η οποία περνά από
στοιχεία όχι µόνον γλωσσολογικά αλλά και από οπτικά,
εξωγλωσσικά, µη−φατικά (κινήσεις, χειρονοµίες...).
Η χρήση των νέων τεχνολογιών εξυπηρετεί ανάγκες
− πραγµατολογικές: διάδοση των νέων τεχνολογιών,
αύξηση της τηλεοπτικής κατανάλωσης, όλο και συχνό−
τερη χρήση του βίντεο και της εικόνας γενικότερα, ευ−
ρεία διάδοση της πληροφορικής, και κυρίως
− παιδαγωγικές: η πολυµορφία των οπτικο−ακουστικών
πηγών α) επιτρέπει φωνητική ποικιλία (φωνή, προφορά,
τονισµός, καθαρότητα άρθρωσης, ρευστότητα λόγου
κ.λπ.), ποικιλία στα επίπεδα γλώσσας (κοινή ισπανική,
καθηµερινή γλώσσα, γλωσσολογικές ποικιλίες, τοπική
προφορά...) και στις µορφοσυvrακτικές δοµές της γλώσ−
σας (λεξιλόγιο, µορφοσύνταξη) και β) ευνοεί την εκµά−
θηση της γλώσσας µέσα από την παρουσίαση λιγότερο
αφηρηµένων, πιο άµεσων αυθεντικών επικοινωνιακών
καταστάσεων και συνθηκών, παρέχοντας έτσι την ευ−
καιρία προσέγγισης του σχολείου µε τον έξω κόσµο και
επανατοποθετώντας τη γλώσσα στην πραγµατική της
θέση, δηλαδή εκτός σχολικής τάξης. Καθώς όµως δεν
πρόκειται για πραγµατικές επικοινωνιακές καταστάσεις,
οι νέες τεχνολογίες βοηθούν το µαθητή να αποβάλει
το φόβο της αποτυχίας: δεν νιώθει να απειλείται από
την παρουσία του άλλου και βρίσκει το χρόνο να προ−
ετοιµάσει τους τρόπους και τα εκφραστικά του µέσα
επικοινωνίας.
Τέλος, οι νέες τεχνολογίες εµπεριέχουν µια σηµαντική
πολιτισµική διάσταση, γιατί παρέχουν πρόσβαση σε
άφθονα κοινωνικο−πολιτιστικα στοιχεία (αρχιτεκτονική,
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πολεοδοµία, ήθη και έθιµα, συνήθειες ενδυµατολογικές,
διατροφής...), καθώς και σε γενικότερες πληροφορίες
για την κοινωνική, οικονοµική και πολιτική κατάσταση
της χώρας.
Σε γενικές γραµµές, η χρήση των νέων τεχνολογιών
επιτρέπει την υπέρβαση του παραδοσιακού µαθήµα−
τος και αυξάνει τα κίνητρα για συµµετοχή στο µάθηµα.
Επειδή τέλος συνδέονται άµεσα µε τους τρόπους δι−
ασκέδασης και χαλάρωσης, επιτρέπουν το συνδυασµό
του “τερπνού µετά του ωφελίµου” και καθιστούν εκµε−
ταλλεύσιµη την τηλεοπτική και πληροφορική ικανότητα
των µαθητών.
Επιπλέον ευνοείται η εξατοµίκευση και η αυτονό−
µηση της εκµάθησης της γλώσσας (autonomia en el
aprendizaje).
Τέλος, η εκάστοτε επιλογή τους πρέπει να γίνεται µε
κριτήρια τεχν(ολογ)ικά (διάρκεια του αποσπάσµατος,
δυνατότητα αποµόνωσης...) και διδακτικά (θεµατική ποι−
κιλία, σχέση µε τα ενδιαφέροντα και τις ενασχολήσεις
των νέων, δυνατότητα διεύρυνσης στην κοινωνικο−επαγ−
γελµατική και κοινωνικο−πολιτισµική πραγµατικότητα).
6.2.7 ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
Συνιστάται ειδική αίθουσα διδασκαλίας για το µάθηµα
της Ισπανικής Γλώσσας εξοπλισµένη µε οπτικο−ακου−
στικά µέσα (π.χ. κασσετόφωνο, C.D player, τηλεόραση,
βίντεο), µε χάρτες της Ισπανίας και των χωρών της
ισπανόφωνης Αµερικής, καθώς και µε αφίσες ή φωτο−
γραφίες µνηµείων. Η δηµιουργία βιβλιοθήκης µε λεξικά
(δίγλωσσα, µονόγλωσσα) επίσης βοηθά και εξοικειώνει
τους µαθητές µε την ξένη γλώσσα. Τέλος η διάταξη των
θρανίων σε σχήµα Π, κυκλικό ή ανά οµάδες εξυπηρετεί
τόσο την εκπαιδευτική διαδικασία όσο και τη διάδραση
µεταξύ µαθητών−διδάσκοντος, µαθητών−µαθητών.
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Η αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών συντελεί
στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας, του
διδακτικού έργου και γενικότερα του εκπαιδευτικού
συστήµατος. Η αξιολόγηση της εκµάθησης της ξένης
γλώσσας, ύστατη φάση της διδακτικής και µαθησια−
κής διαδικασίας, αποσκοπεί στον οργανωµένο και συ−
νεχή έλεγχο του βαθµού επίτευξης των στόχων που
ορίζει το Π.Σ., δηλαδή πρέπει να ανταποκρίνεται στη
στοχοθεσία της διδασκαλίας. Ως εκ τούτου, θα πρέ−
πει να λαµβάνονται υπόψη οι προβλεπόµενοι στόχοι, η
µεθοδολογική προσέγγιση διδασκαλίας καθώς και οι
πραγµατοποιηθείσες κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας
δραστηριότητες.
Ο καθηγητής προστρέχει σε διάφορες µορφές αξιολό−
γησης προκειµένου να ελέγξει το βαθµό κατάκτησης της
γλώσσας: διαµορφωτική (formativa), τελική (sumativa),
ολιστική/γενική (holistica) και αναλυτική (analitica).
Συγκεκριµένα, λόγω της ιδιαιτερότητας του µαθή−
µατος της ξένης γλώσσας, εφιστάται η προσοχή του
καθηγητή στα παρακάτω σηµεία:
− Αξιολογείται πρωτίστως η ικανότηταεπικοινωνίας
και διεπίδρασης/διάδρασης µέσα από επικοινωνιακές
καταστάσεις και όχι µόνον η γλωσσική ικανότητα του
µαθητή. ∆ε µας ενδιαφέρουν οι γνώσεις αυτές καθαυτές
στην ξένη γλώσσα, αλλά η ικανότητα επικοινωνίας του
µαθητή µέσα από το νέο γλωσσικό σύστηµα.
− Συχνά, οι επικοινωνιακές καταστάσεις στις οποίες ο
µαθητής καλείται να συµµετάσχει είναι κυρίως τεχνητές,
προσποιητές (simuladas), ενώ οι αυθεντικές περιπτώσεις
επικοινωνίας είναι περιορισµένες (καθηµερινή δραστη−
ριότητα...). Η αξιολόγηση της επικοινωνιακής ικανότητας
πρέπει εποµένως να κινείται και στα δύο αυτά πλάνα,
λαµβάνοντας δηλαδή υπόψη και τις δύο διαστάσεις, την
επικοινωνιακή και τη µετα−επικοινωνιακή.
Η αξιολόγηση της επίδοσης του µαθητή επιτυγχάνεται:
− από την οργανωµένη και συστηµατική παρατήρηση
της ενεργούς συµµετοχής του στην καθηµερινή ερ−
γασία της τάξης, της συνολικής δραστηριότητάς του
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στο πλαίσιο του σχολείου, της προσπάθειάς του, του
ενδιαφέροντος που επιδεικνύει, των πρωτοβουλιών που
αναπτύσσει και της πρόοδου που σηµειώνει (διαµορ−
φωτική αξιολόγηση),
− από τα αποτελέσµατα της επίδοσής του στις γρα−
πτές δοκιµασίες αξιολόγησης, οι οποίες διακρίνονται σε
ενδιάµεσες, ολιγόλεπτες ή ωριαίες και τελικές.
Σε κάθε περίπτωση, οι γραπτές δοκιµασίες πρέπει να
χαρακτηρίζονται από εγκυρότητα, αντικειµενικότητα,
αξιοπιστία, περιεκτικότητα, πρακτικότητα και διακριτι−
κότητα/διακριτότητα, προκειµένου να επιτρέπουν µια
σωστή αξιολόγηση.
Ο καθηγητής οφείλει, κυρίως στην Α’ Λυκείου, να
ανατρέξει στη διαγνωστική αξιολόγηση (evaluacion
diagnostica), προκειµένου να διαµορφώσει γνώµη πάνω
στις γνώσεις, στις ικανότητες και δεξιότητες των µα−
θητών στην ισπανική γλώσσα.
Η αξιολόγηση της γλώσσας µπορεί να γίνεται και
µέσα από τις συνθετικές δηµιουργικές εργασίες των
µαθητών στο Λύκειο, είτε ατοµικά, είτε σε συνεργασία
µε άλλους συµµαθητές του (οµαδική µορφή εργασίας).
Με τις συνθετικές δηµιουργικές εργασίες καλλιεργείται
η δυνατότητα πρόσβασης σε άλλες γνωστικές περιοχές,
επιτρέποντας έτσι τη δηµιουργία αποδοτικών συνερ−
γασιών µεταξύ των διαφόρων επιστηµονικών κλάδων.
Ευνοείται έτσι η διεπιστηµονική αναζήτηση στοιχείων
και δεδοµένων (proyectos).
Επειδή η αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών
αποτελεί συνεχή διαδικασία και οργανικό στοιχείο της
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διδακτικής πράξης, ο καθηγητής οφείλει να εντάξει σ’
αυτήν τρόπους ετερο−οξιολόγησης και συν−αξιολόγη−
σης ανά ζεύγη ή οµάδες που βοηθούν το µαθητή να
αναπτύξει τρόπους αυτο−οξιολόγησης, µε απώτερο
στόχο την αυτονόµηση της εκµάθησης (autonomia en
el aprendizaje).
Η αξιολόγηση πρέπει τέλος να αποβλέπει µακροπρό−
θεσµα στη δηµιουργία φακέλου γνώσεων και δεξιοτή−
των στις ξένες γλώσσες (portfolio), όπου ο κάθε µαθη−
τής, σε συνεργασία µε το διδάσκοντα, να µπορεί να
καταχωρήσει και να παρουσιάσει διάφορες προσωπικές
κατακτήσεις και εµπειρίες γλωσσικής εκµάθησης.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος
2009 − 2010.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Σεπτεµβρίου 2009
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