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Περίληψη 

Η μελέτη που παρουσιάζεται στην εργασία αυτή στοχεύει στη διερεύνηση των 

παρεμβάσεων των μαθητών στα σχολικά βιβλία της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στα βιβλία Φυσικής και Ιστορίας  β΄ και γ΄ 

Γυμνασίου. Τα  αποτελέσματα δείχνουν ότι η πλειονότητα των μαθητών του 

δείγματος αλλάζουν τη γενική εικόνα των βιβλίων σε μεγάλο βαθμό. Η 

ανάλυση ανέδειξε τα είδη των παρεμβάσεων και τις συσχετίσεις των 

παρεμβάσεων αυτών με τις προτιμήσεις των μαθητών. Επιπλέον, ανέδειξε μια 

σειρά παραμέτρων όπως είναι το φύλο, η ηλικία, η τάξη, οι επιδόσεις στα 

συγκεκριμένα μαθήματα κατά την προηγούμενη χρονιά και το πολιτιστικό 

κεφάλαιο των παιδιών, οι οποίες μπορεί να δικαιολογούν τη στάση των 

μαθητών απέναντι στα σχολικά βιβλία. 

Λέξεις Κλειδιά: σχολικά βιβλία, πολιτιστικό κεφάλαιο, εκπαιδευτική πολιτική, 

θεσμοί, παρεμβάσεις, μαθητές 
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Εισαγωγή 

Μπορεί η πλειονότητα των ανθρώπων να έχει στραμμένα τα βλέμματα και το 

ενδιαφέρον της στα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, ωστόσο δε θα πρέπει 

να παραβλέπουμε ότι, αν ο πολιτισμός έφτασε στο σημερινό επίπεδο 

ανάπτυξης, αυτό οφείλεται κυρίως στο βιβλίο. Το βιβλίο έχει άρρηκτη σχέση 

με τον πολιτισμό και τα στοιχεία του: την ιστορία, την επιστήμη, την τέχνη, την 

τεχνολογία, την κοινωνική και πολιτική οργάνωση, τη θρησκεία, τις αξίες και το 

λόγο του ανθρώπου (Κούτρας, 2003). Η Γενική συνέλευση της Ουνέσκο στο 

Παρίσι το 1946, διακήρυξε πως τα βιβλία «ασκούν θεμελιακή λειτουργία στην 

πραγμάτωση των σκοπών της Ουνέσκο, της ειρήνης, της ανάπτυξης, της 

διάδοσης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του αγώνα ενάντια στο 

ρατσισμό και στην αποικιοκρατία». Το σχολικό βιβλίο, υποκοριστικό της λέξης 

Βίβλος ή Βύβλος, σημαίνει σύντομη μελέτη, πραγματεία, επιστολή και 

αποτελεί ένα «όλο» ή σύγγραμμα, το οποίο συντελεί στην ανάπτυξη 

συναισθημάτων, στην ομαλή κοινωνική συμβίωση, γνωριμία, επαφή, 

επικοινωνία, διεθνή κατανόηση. Καταλύει τα σύνορα χώρου και χρόνου, 

πληροφορεί, διαφωτίζει. Συντελεί στην κοινωνικοποίηση και την 

πολιτικοποίηση. Κάνει γνωστά τα πολιτικά συστήματα, τα καθήκοντα, τις 

υποχρεώσεις, τα δικαιώματα του πολίτη (Δημακάκος και Κυριαζόπουλος, 

1980). Παράλληλα, δημιουργεί και καθορίζει νέους τρόπους σκέψης και 

πράξης. Επιπλέον, το βιβλίο διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες, οξύνει 

την κριτική ικανότητα και τη δημιουργική φαντασία ενώ παράλληλα 

καταπολεμά την αμάθεια, τις προλήψεις και τις δεισιδαιμονίες. Τα πιο γόνιμα 

βιβλία δεν είναι εκείνα που μας μαθαίνουν κάτι∙ είναι εκείνα που μας 

διεγείρουν το στοχασμό, σύμφωνα με τον Άγγελο Τερζάκη. Τα βιβλία λοιπόν, 

παραμένουν τα βασικά όργανα της διατήρησης και της διάδοσης των 

γνώσεων που συσσωρεύτηκαν στον κόσμο. «Το γραπτό έργο διαβαίνει τους 

αιώνες. Είναι ακοίμητες λαμπάδες της συγκεντρωμένης σοφίας», λέει ο 

Έρασμος.  

Το σχολικό βιβλίο ειδικότερα παρουσιάζεται ως βασικός πολιτισμικός 

αναμεταδότης, δηλαδή ως κείμενο το οποίο συγκροτεί και εν συνεχεία 

νομιμοποιεί συγκεκριμένου τύπου παιδαγωγικές σχέσεις και άρα συντελεί 

στην παραγωγή διαφόρων μορφών συνείδησης και ταυτότητας στους 
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συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία, κυρίως σε μαθητές αλλά και 

εκπαιδευτικούς (Κουλαϊδής και Δημόπουλος, 2010). Στη σύγχρονη εποχή 

παρατηρείται μια έντονη αμφισβήτηση και υποβάθμιση του σχολικού 

εγχειριδίου από τους μαθητές και τους δασκάλους. Η παρακμή αυτή, 

σύμφωνα με τον Αλμπέρτο Μοράβια, δεν οφείλεται στο γεγονός ότι οι μάζες 

δε διαβάζουν αλλά στο γεγονός πως διαβάζουν βιβλία «όχι γραμμένα» αλλά 

απλώς τυπωμένα.   
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Μέρος Πρώτο 

Κεφάλαιο 1. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

1.1 Το σχολικό βιβλίο και ο ρόλος του στη διδασκαλία και τη μάθηση 

Οι μαθητές έχουν μια σύνθετη στάση απέναντι στο σχολείο και ειδικότερα 

απέναντι στο σχολικό βιβλίο. Ο όρος «στάση» (attitude) αφορά τον τρόπο με 

τον οποίο οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα σχολικά βιβλία Φυσικής και Ιστορίας 

β΄ και γ΄ Γυμνασίου, δηλαδή το  πως και πόσο επεμβαίνουν σε αυτά.  Οι 

στάσεις έχουν μελετηθεί σε συνάρτηση με διάφορες μεταβλητές, όπως η 

ηλικία, το φύλο, η βαθμίδα εκπαίδευσης, το μάθημα, το μορφωτικό επίπεδο 

γονιών και το είδος της παρέμβασης.  

Γεγονός είναι, ότι όλοι οι γονείς σήμερα αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της 

γραφής και της ανάγνωσης και όλοι θέλουν φυσικά να βοηθήσουν τα παιδιά 

τους. Γονεϊκή βοήθεια δεν σημαίνει όμως διδασκαλία της ανάγνωσης και της 

γραφής ούτε καθημερινή συντροφιά και ενίσχυση στη σχολική μελέτη. Το 

πρώτο είναι το έργο που αναλαμβάνει ο δάσκαλος στο σχολείο, το δεύτερο 

είναι απλώς ένα στάδιο στη μαθησιακή εξέλιξη του παιδιού, με στόχο, 

προοπτικά, το αυτόνομο διάβασμα του παιδιού στο σπίτι. Ο ρόλος του γονιού 

είναι μεν υποστηρικτικός όσον αφορά τη μάθηση, αλλά περισσότερο έμμεσος 

και διάχυτος στην καθημερινή εμπειρία της ζωής του με το παιδί. Η στάση των 

γονιών με τα γραπτά κείμενα και τα βιβλία, αντικείμενα άμεσα χρήσιμα στην 

οικειοποίηση του γραπτού λόγου, διαφέρει και επηρεάζει σημαντικά και τη 

σχέση του παιδιού με τη μάθηση. Οι γονείς που γράφουν και διαβάζουν 

αποτελούν ισχυρά μοντέλα μύησης στο σύμπαν του γραπτού λόγου. Το παιδί 

εξοικειώνεται με τη θέα, τη χρήση και τη λειτουργικότητα του βιβλίου στην 

καθημερινότητα της οικογένειάς του και μαθαίνει να το αγαπά πριν ακόμη το 

γνωρίσει ως μέσο μάθησης, στα πλαίσια στης σχολικής του ζωής. 

Ο Bourdieu (1974) υποστηρίζει ότι αυτοί που προέρχονται από τη μεσαία 

τάξη φτάνουν σε κάποιες επιτυχίες με τη σκληρή δουλειά και την επιμονή 

τους, που είναι χαρακτηριστικά στοιχεία της μεσαίας τάξης. Επειδή όμως δεν 

έχουν πολιτιστικό κεφάλαιο, η δουλειά τους δεν έχει κομψότητα και άνεση. 

Έχουν τη συνείδηση ότι πρέπει σε κάθε στάδιο να «βάζουν τα δυνατά τους» 
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(Blackledge & Ηunt, 1994). Συνεπώς, στα παιδιά των κυρίαρχων τάξεων 

δίνονται γλωσσικοί κώδικες και σχέσεις με τη γλώσσα και την κουλτούρα που 

τους επιτρέπουν να πετυχαίνουν στην εκπαίδευση. 

Παράλληλα, η κουλτούρα είναι μια διαδικασία που «βιώνεται», οι μαθητές 

«δρουν δημιουργικά με τρόπους που συχνά έρχονται σε αντίθεση με τις 

αναμενόμενες νόρμες και διαθέσεις που διαπνέουν το σχολείο» (Apple, 1982). 

Σύμφωνα με το παράδειγμα που δίνει ο Apple (1982), πολλοί μαθητές σε 

σχολεία της εργατικής τάξης και των υποβαθμισμένων αστικών περιοχών 

προσαρμόζουν δημιουργικά το περιβάλλον τους ώστε να μπορούν να 

καπνίζουν, να βγαίνουν από την τάξη, να παρεμβάλλουν χιουμοριστικά 

διαλείμματα στη ρουτίνα, να ελέγχουν άτυπα το ρυθμό της ζωής στη σχολική 

τάξη και γενικά να τα βγάζουν πέρα ως το τέλος των μαθημάτων. Σε αυτά 

ακριβώς τα σχολεία ορισμένοι μαθητές προχωρούν ακόμα μακρύτερα. 

Απορρίπτουν εντελώς το φανερό και το λανθάνον αναλυτικό πρόγραμμα του 

σχολείου. Ο δάσκαλος που διδάσκει μαθηματικά, ιστορία, επαγγελματικό 

προσανατολισμό κτλ. αγνοείται όσο το δυνατόν περισσότερο. Ακόμα, η 

συγκαλυμμένη διδασκαλία της ακρίβειας στην ώρα, της τακτικότητας, της 

υπακοής και άλλων αξιών, που βασίζονται περισσότερο στην οικονομία, 

απορρίπτεται όσο το δυνατόν περισσότερο. Η πραγματική αποστολή των 

μαθητών είναι να αντέξουν ώσπου να χτυπήσει το κουδούνι (Apple, 1982). 

Επιπρόσθετα, η εκπαίδευση μπορεί να κατανοηθεί μόνο αν ενταχθεί στην 

ευρύτερη κοινωνία. Οι φονξιοναλιστές και μαρξιστές συγγραφείς φαίνεται να 

αποδέχονται ορισμένα κοινά αξιώματα, όταν εξετάζουν την εκπαίδευση. 

Θεωρούν ότι οι καθημερινές δραστηριότητες των δασκάλων, των μαθητών και 

των διοικητικών φορέων κυριαρχούνται από παράγοντες όπως: η κοινωνία, οι 

ανάγκες της κοινωνίας, η οικονομία, το ταξικό σύστημα ή η ιδεολογία. Το 

αποτέλεσμα της εκπαίδευσης μπορεί να προβλεφθεί, μια και οδηγεί στη 

διατήρηση του status quo (Hammersley, 1984). Οι μακροπροσεγγίσεις συχνά 

θεωρούν ότι οι άνθρωποι δεν είναι τίποτε άλλο από προϊόντα 

κοινωνικοποίησης (Blackledge & Ηunt, 1994). Αγνοείται λοιπόν, η ανθρώπινη 

δημιουργικότητα και η ανθρώπινη ελευθερία είναι ανύπαρκτη. Βέβαια, οι 

μαθητές έχουν μια σύνθετη στάση απέναντι στο σχολείο, που λίγοι κατανοούν 

και που είναι δύσκολο να την αναγνωρίσουν οι δάσκαλοι. Φαίνεται ότι στους 
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περισσότερους μαθητές αρέσει το σχολείο και ότι δέχονται να ορίζει ο 

δάσκαλος την κατάσταση για λογαριασμό τους. Ο Hargreaves (1975) 

υποστηρίζει ότι το σημαντικότερο, από την άποψη των παιδιών είναι να 

«ευχαριστήσουν» το δάσκαλο. Αυτό σημαίνει να μάθουν τι θέλει ο δάσκαλος, 

να κρύβουν ό,τι δυσαρεστεί το δάσκαλο και να κερδίσουν την επιδοκιμασία 

των φίλων τους. Επίσης, επειδή οι δάσκαλοι θέλουν να είναι οι μαθητές 

ενθουσιώδεις, συχνά δεν βλέπουν ότι στην πραγματικότητα οι μαθητές 

υποκρίνονται. Ο Hargreaves παρατηρεί ότι η εκδήλωση πραγματικών 

συναισθημάτων, ειδικά της πλήξης και της απογοήτευσης, αποθαρρύνεται 

από τους δασκάλους, οι οποίοι λένε στο παιδί «να προσέχει στο μάθημα» ή 

«να σταματήσει να χαζεύει». Ο παραβατικός όμως μαθητής θεωρεί  ότι το να 

ευχαριστήσει το δάσκαλο δεν είναι επικερδές και αντί για αυτό έχει στόχο να 

ενοχλήσει το δάσκαλο. Μια άλλη δυνατότητα για τους μαθητές είναι αυτή που 

ο Hargreaves ονομάζει «αδιαφορία», όπου ο μαθητής δεν ενδιαφέρεται να 

ευχαριστήσει το δάσκαλο, αλλά το κάνει για να μην έχει προβλήματα. 

Παράλληλα, το γεγονός ότι το σχολείο υιοθετεί το πολιτισμικό κεφάλαιο των 

«μεσαίων» και «ανώτερων» κοινωνικών στρωμάτων έχει ως αποτέλεσμα τα 

παιδιά από τα λαϊκά στρώματα να αντιμετωπίζουν δυσκολίες προσαρμογής 

και να πετυχαίνουν χαμηλές επιδόσεις. Οι δυσκολίες προσαρμογής και οι 

χαμηλές επιδόσεις συνιστούν σημαντικούς παράγοντες εμφάνισης 

παραβατικής συμπεριφοράς από την πλευρά των παιδιών. 

Όταν η συμπεριφορά διαφοροποιείται από το πλαίσιο τον κοινωνικό κανόνα, 

αλλά είναι μέσα στα πλαίσιο του αποδεκτού, τότε χαρακτηρίζεται ως 

αποκλίνουσα συμπεριφορά. Όταν η συμπεριφορά διαφοροποιείται από το 

πλαίσιο των κοινωνικών κανόνων, αλλά δεν είναι αποδεκτή και τότε 

χαρακτηρίζεται ως παρεκκλίνουσα ή παραβατική συμπεριφορά. Όταν η 

συμπεριφορά παραβιάζει τους ποινικούς νόμους τότε χαρακτηρίζεται ως 

εγκληματική συμπεριφορά (Δασκαλάκης, 1985). Στην περίπτωση των 

ανηλίκων η εγκληματική συμπεριφορά χαρακτηρίζεται ως παραβατική 

συμπεριφορά. 

Ως σχολική παραβατικότητα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η συμπεριφορά 

των μαθητών που παραβιάζει τους σχολικούς κανόνες, ορισμένοι από τους 
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οποίους αποτελούν και κοινωνικούς κανόνες ή κανόνες του ποινικού δικαίου 

(3ο Γρ.Π.Ε.Ν, 2008).  

Παραβατική συμπεριφορά θεωρείται και όταν οι μαθητές «κακοποιούν» τα 

σχολικά βιβλία. Με τον όρο «κακοποίηση» εννοείται το σκίσιμο, το 

μουντζούρωμα, η κακόβουλη επέμβαση στα κείμενα του βιβλίου.  

Ακόμη, ο αποκλεισμός από τη σχολική διαδικασία που συνεπάγονται οι 

χαμηλές επιδόσεις, σύμφωνα με τον Cohen μπορεί να οδηγήσουν στην 

εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς ως μορφή διαμαρτυρίας/ αντίδρασης 

στην κατάσταση του αποκλεισμού τους (Κασιμάτη, κ.ά. 2006). Η αντίδραση 

συνήθως εκδηλώνεται προς τους καθηγητές και το σχολικό κείμενο, τα οποία 

σ’ ένα βαθμό, άλλοτε περισσότερο κι άλλοτε λιγότερο, εκφράζουν το 

εκπαιδευτικό σύστημα και αποτελούν στα μάτια των μαθητών σύμβολά του 

(Bourdieu, 1994). 

Bέβαια, η στάση απέναντι σε ό,τι περικλείει το σχολικό θεσμό επηρεάζεται 

από τα κίνητρα. Ο φόβος της αποτυχίας ή η επιδίωξη μάθησης χωρίς την 

ύπαρξη ενδιαφέροντος δεν αναμένεται να φέρουν καλά αποτελέσματα. Ο 

μαθητής που καταστρέφει τα βιβλία αισθάνεται καταπιεσμένος από τους 

παράγοντες που αποτελούν την εκπαίδευση, όπως τους γονείς, τους 

καθηγητές, το εξεταστικό σύστημα, και πιστεύει ότι έτσι εκτονώνεται ψυχικά 

και εκδικείται, κατά τη γνώμη του, ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα. 

Επίσης, ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας που οδηγεί το μαθητή στην 

κακομεταχείριση των βιβλίων είναι η μαζοποίηση. Ο μαθητής ακολουθεί το 

συρμό, ακόμη και αν διαφωνεί με τα τεκταινόμενα, αναγκάζεται να συρθεί σε 

ενέργειες και πράξεις που δεν τον εκφράζουν από φόβο μήπως αποκλεισθεί 

από τον περίγυρό του. Από την άλλη, πολλοί μαθητές επιδεικνύουν μια κακώς 

νοούμενη «λεβεντιά», προσπαθώντας να ξεχωρίσουν από τους συμμαθητές 

τους. Τέλος, άλλοι μαθητές καταστρέφουν τα βιβλία, καλυπτόμενοι από την 

ανωνυμία του συνόλου, καταστρέφουν τα βιβλία, γνωρίζοντας πως δεν θα 

υποστούν καμιά συνέπεια.  

Μερικά παραδείγματα διαφωτίζουν σχετικά με τις στάσεις απέναντι στη 

μάθηση: 
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Παθητικές 
στάσεις 

Ενεργητικές 
στάσεις 

Αποφυγή Συνέπεια 

Αβεβαιότητα Σιγουριά 

Παραίτηση Αγωνιστικότητα 

Γκρίνια Αισιοδοξία 

Πρέπει Θέλω 

 

Οι θετικές εσωτερικές στάσεις δεν επηρεάζουν μόνο τη διαδικασία της 

μάθησης, αλλά μπορούν να αλλάξουν και όλη τη ζωή των μαθητών μέσω 

ενός διαφορετικού τρόπου σκέψης.  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ 

Αρνητική μαθησιακή στάση Θετική μαθησιακή στάση 
Απαισιόδοξη: Με αυτοπεποίθηση: 

«Δεν με θεωρώ τόσο ικανό». «Με θεωρώ τόσο ικανό». 
Άσκοπη, χαοτική: Ενσυνείδητη: 
«Δεν ξέρω πώς». «Ξέρω τι θέλω». 

Πλασματική: Ρεαλιστική: 
«Εάν μελετήσω την ύλη μια φορά, 

αρκεί για να την κατέχω». 
«Επαναλαμβάνω την ύλη μέχρι να τη 

μάθω». 
Με αβεβαιότητα: Με αυτοπεποίθηση: 

«Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω να τα 
μάθω». «Θα τα καταφέρω να μάθω την ύλη». 

Νευρική, χωρίς συγκέντρωση: Ήρεμη και με συγκέντρωση: 
«Οι σκέψεις μου τρέχουν κάπου 

αλλού, έχω κολλήσει». «Δεν αφήνομαι να αυτοσυγκεντρωθώ». 

Παραίτηση: Αγωνιστικότητα: 

«Δεν βγάζει πουθενά». «Αγωνίζομαι να επιτύχω τους σκοπούς 
μου». 

Ασυνέπεια: Συνέπεια: 

«Σήμερα δεν έχω όρεξη». «Θα διαβάσω ακόμη και αν δεν έχω 
όρεξη». 
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«Έτσι κι αλλιώς δεν θα τα 
καταφέρω». «Θέλω να τα καταφέρω». 

Πηγή: Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών 

Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται σαφές ότι οι μαθητές διακρίνονται σε δυο 

κατηγορίες, σε εκείνους που χρησιμοποιούν το βιβλίο θετικά ως ένδειξη 

θετικής ενεργούς μάθησης και σε εκείνους που αντιστέκονται στο σχολικό 

θεσμό παρουσιάζοντας μορφές παραβατικής συμπεριφοράς. 

Για τον τρόπο λοιπόν, που τα παιδιά αντιμετωπίζουν το βιβλίο ευθύνονται 

πρωτίστως η οικογένεια και το σχολείο. Συγκεκριμένα, η έλλειψη ηθικών αξιών 

και αρχών δείχνει ολιγωρία όσον αφορά τη στάση των μαθητών απέναντι στο 

βιβλίο και ευρύτερα στη δημόσια περιουσία. Οι μαθητές δυσκολεύονται να 

κατανοήσουν τη δωρεά της δωρεάν παιδείας, ασεβούν κατάφωρα στο βιβλίο, 

που η Πολιτεία τους παρέχει απλόχερα.  
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1.2 Το σχολικό βιβλίο ως υλικό αντικείμενο 

Το βιβλίο αποτελεί αστείρευτη πηγή των γνώσεων και των εμπειριών του 

ανθρώπου όλων των εποχών. Ζωντανεύει, αλλά και δημιουργεί την ιστορία. 

Διαδίδει την επιστημονική γνώση και συμβάλλει στην προώθησή της 

(Κούτρας, 2003). Το βιβλίο είναι ίσως το πιο σημαντικό αγαθό του πολιτισμού. 

Σ’ αυτό ο άνθρωπος μπορεί να καταγράψει τις σκέψεις και τις γνώσεις του, 

μεταφέροντάς τα στο μέλλον. Αποτελεί ένα ταξίδι της σκέψης στον χρόνο. Ο 

ρόλος του βιβλίου ανέκαθεν ήταν η μόρφωση του ανθρώπου, η διαιώνιση του 

πνεύματος, η εξέλιξη της διανόησης, ακόμη και το πέρασμα σε άλλους 

κόσμους. 

Το περιεχόμενο των διδακτικών βιβλίων ειδικότερα τώρα, δεν είναι 

προκατακευασμένο, με την έννοια ότι δεν αποτελεί απλά και μόνο μια 

απλοποιημένη εκδοχή της γνώσης που κατασκευάζεται σε κάθε επιμέρους 

πεδίο οργανωμένης γνώσης (Κουλαϊδής και Δημόπουλος, 2010). Η 

επιστημονική γνώση όταν μεταφέρεται στα σχολικά βιβλία υφίσταται έναν 

επιλεκτικό μετασχηματισμό (Bernstein, 1991). Ο μετασχηματισμός δεν 

δημιουργείται απλά και μόνο για να απλοποιηθούν οι γνώσεις και να 

μεταδοθούν ευκολότερα. Ο μετασχηματισμός επηρεάζεται από τις αντιλήψεις 

για την φύση της γνώσης, από τις κυρίαρχες παιδαγωγικές θέσεις και τις 

αντίστοιχες κοινωνικές επιλογές (Τσατσαρώνη και Κουλαϊδής, 2001). Ο 

σχεδιασμός και η δόμηση του σχολικού βιβλίου διαμορφώνει το γνωστικό 

περιεχόμενο και καθορίζει τον τρόπο ανάγνωσης και χρήσης του ως κειμένου. 

Το παιδαγωγικό κείμενο αποτελείται από το γνωστικό αντικείμενο και τη 

σχέση του με την καθημερινή ζωή, καθώς και από την ιεράρχηση της θέσης 

του εκπαιδευτικού και του μαθητή (Κουλαϊδής και Τσατσαρώνη, 1996). Στη 

διεθνή βιβλιογραφία ο όρος μετασχηματισμός της σχολικής γνώσης 

περιγράφεται με τον όρο αναπλαισίωση.  

Στις μέρες μας δυστυχώς το βιβλίο γενικότερα φαίνεται να έχει παραμεριστεί, 

αφού οι γενιές που μεγαλώνουν με την γραμματική της εικόνας και την λογική 

της τηλεόρασης και φαίνεται να μην το προτιμούν. Βέβαια σ’ αυτό, μερίδιο 

ευθύνης έχει και το σχολείο, που έχει μετατρέψει το βιβλίο σε εργαλείο πίεσης 

για τα παιδιά, τα οποία το συνδέουν με την υποχρεωτική γνώση και έτσι το 

βρίσκουν απωθητικό. Εκτός αυτού, τα βιβλία πολλές φορές είναι 
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κακογραμμένα, με πλήθος ανορθογραφίες και ασυνταξίες, που βασανίζουν 

τους μαθητές και τους οδηγούν σε παραβατική συμπεριφορά και στάση. Το 

περιεχόμενο επίσης, πολλών σχολικών βιβλίων θεωρείται παρωχημένο 

επιστημονικά και για αυτό το λόγο απορρίπτεται από πολλούς μαθητές. Η 

ευτελής ποιότητα του χαρτιού σε συνδυασμό με την έλλειψη παραστάσεων 

σχετικών με το περιεχόμενο τους συντελούν στη γενικότερη απαξίωσή του.    

Το σίγουρο είναι ότι με την μελέτη των βιβλίων ένας άνθρωπος μπορεί να 

βελτιωθεί ως προσωπικότητα, να αποκτήσει κοινωνικά “όπλα”, ακόμη και να 

ταξιδέψει σε άλλους τόπους, εποχές και πολιτισμούς. Βέβαια η αγάπη για το 

βιβλίο βρίσκεται σε συνάρτηση με τα ερεθίσματα που έχει ένα παιδί στην 

οικογένειά του και κατά πόσο θα το εμπνεύσει από μικρό κιόλας ν’ αγαπήσει 

τα βιβλία. 

 

1.3 Η επίσημη πολιτική για το σχολικό βιβλίο 

Οι μαθητές πληροφορούνται αναφορικά με τα παγκόσμια προβλήματα από 

πολλές πηγές, από την κοινωνία και από την τυπική εκπαίδευση. Στο σχολείο 

χρησιμοποιούνται πολλά μέσα και πηγές πληροφοριών, μεταξύ των οποίων 

περιέχονται έντυπο υλικό, σχολικά βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά και 

οπτικοακουστικά μέσα και τα προγράμματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

(Ημερίδα Unesco, 1989). Τα σχολικά βιβλία αποτελούν λοιπόν, τη βασικότερη 

πηγή άντλησης πληροφοριών για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Εδώ 

τίθεται το θέμα της διαμόρφωσης συνόρων ανάμεσα σε διαφορετικά γνωστικά 

αντικείμενα, το οποίο είναι αποτέλεσμα του είδους συγκρότησης των 

Αναλυτικών Προγραμμάτων (προγράμματα τύπου συλλογής ή 

συγχωνευμένα). Για κάθε γνωστικό αντικείμενο του Αναλυτικού 

Προγράμματος, η ύπαρξη συνοδευτικού σχολικού βιβλίου συμβάλλει στην 

ανύψωση του συμβολικού του κύρους και άρα της ισχύος της ταξινόμησης του 

από τα άλλα γνωστικά αντικείμενα (Κουλαϊδής και Δημόπουλος, 2010). Η 

απουσία του σχολικού βιβλίου μειώνει την αξία του σχολικού μαθήματος στα 

μάτια των μαθητών και των γονιών τους (Laws & Horsley, 1990). 
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To 1983 στο Συμβούλιο της Ευρώπης χαιρετίστηκε η απόφαση για τη 

σύσταση μιας επιτροπής σχολικών βιβλίων από ειδικούς, έργο της οποίας, 

μεταξύ άλλων, θα ήταν:  

1. Η συλλογή πληροφοριών και η έρευνα των σχολικών βιβλίων και του 

εκπαιδευτικού υλικού εν γένει από τη σκοπιά της ευρωπαϊκής διάστασης της 

εκπαίδευσης και  

2. Η εξέταση της δυνατότητας τα βιβλία που έχουν ως θέμα τους την ιστορία, 

την ιστορία της λογοτεχνίας, τις ανθρωπιστικές σπουδές κ.α., να απαλλαγούν 

από τις εθνικές προκαταλήψεις και να συμβάλλουν στη βελτίωση της γνώσης 

για την Κοινότητα (Mickel, 1993).  

Οι θεσμικές πρόνοιες για τις σχετικές διαδικασίες τείνουν να διαμορφώνουν 

ισχυρές διακρίσεις ανάμεσα στο κράτος και την αγορά. Οι ισχυρές διακρίσεις 

φαίνεται να διαμορφώνονται ανάμεσα σε ένα απασχολούμενο σε κεντρικό 

επίπεδο φορέων επιτελικού σχεδιασμού, όπως είναι το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο και το Υπουργείο Παιδείας, στρώμα ειδικών τεχνοκρατών της 

εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακοί, σύμβουλοι και πάρεδροι του Π.Ι., κλπ.) και 

τους εκπαιδευτικούς της πράξης (Κουλαϊδής και Δημόπουλος, 2010). Όσον 

αφορά τους ειδικούς τεχνοκράτες και τους εκπαιδευτικούς της πράξης, το 

θεσμικό πλαίσιο προκρίνει τη διαδικασία συγγραφής και αξιολόγησης των 

διδακτικών βιβλίων. Το κράτος και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προκηρύσσει 

διαγωνισμούς για τη συγγραφή διδακτικών πακέτων στις οποίες περιλαμβάνει 

λεπτομερείς προδιαγραφές, ώστε θεωρητικά να αφήνονται περιθώρια στις 

διαγωνιζόμενες συγγραφικές ομάδες να διαφοροποιηθούν ως προς το τελικό 

προϊόν της εργασίας τους (Κουλαϊδής και Δημόπουλος, 2010). Η τάση του 

περιορισμού των βαθμών ελευθερίας στη συγγραφή των σχολικών βιβλίων 

συνδέεται με το ότι τα σχολικά βιβλία φαίνεται να είναι από τις λίγες 

κατηγορίες βιβλίων, στις οποίες οι συγγραφείς τους είναι άγνωστοι στο ευρύ 

κοινό, καθώς λόγω ακριβώς των πολύ αυστηρών προδιαγραφών τους, 

αναγνωρίζεται στους συγγραφείς τους μικρός βαθμός δημιουργικότητας στη 

διαμόρφωση του περιεχομένου τους (Cherryholmes, 2003). Επιπλέον, 

αναφέρεται ρητά από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ότι οι υποψήφιοι πρέπει να 

διαθέτουν επιστημονική και εκπαιδευτική εμπειρία αλλά στην πραγματικότητα 

ουσιαστικό προβάδισμα δίνεται στους τεχνοκράτες της εκπαίδευσης. Η 
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επιλογή αυτή εκπορεύεται από την αντίληψη που διέπει το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο, σύμφωνα με την οποία τα βιβλία αποτελούν το κεντρικό στοιχείο του 

εκπαιδευτικού συστήματος (άρθρο 1, Ν.1566/85), γράφονται με βάση τα 

Αναλυτικά Προγράμματα, οι αλλαγές τους θεωρείται καινοτομία στο σύστημα 

(άρθρο 33, Ν.1566/85), ενώ συνάμα θεωρείται ότι η χρήση τους απαιτεί ειδική 

παιδαγωγική τεχνογνωσία και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κάθε φορά 

που γίνονται αλλαγές στα σχολικά βιβλία (άρθρο28, Ν.1566/85).  

Μέχρι τα μέσα του 1990 η επιλογή των διδακτικών βιβλίων αποτελούσε 

αποκλειστική αρμοδιότητα του Κράτους ενώ από τα μέσα της ίδιας δεκαετίας 

παρατηρείται μια προσπάθεια «φιλελευθεροποίησης» του συστήματος και 

εκχώρησης ενός μικρού μέρους του ελέγχου στους εκπαιδευτικούς. Στην 

Ελλάδα συγκεκριμένα, εισήχθη το πολλαπλό βιβλίο, με βάση το άρθρο 7, 

Ν.2525/97, σύμφωνα με το οποίο καθιερώθηκε η εισαγωγή στα σχολεία 

περισσότερων από ένα διδακτικών βιβλίων για το μαθητή σε μαθήματα που 

κρινόταν απαραίτητο. Τα βιβλία γράφονταν από ειδικές συγγραφικές ομάδες, 

οι οποίες συγκροτήθηκαν για κάθε βιβλίο με απόφαση του Συντονιστικού 

Συμβουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, είτε προέρχονταν με επιλογή από 

το ελεύθερο εμπόριο, με τις διαδικασίες που προβλέπονταν από το άρθρο 60 

του Ν.1566/85. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σχετικά σύντομο χρονικό 

διάστημα αναιρέθηκε από την ίδια την πολιτεία η εισαγωγή του πολλαπλού 

βιβλίου, καθώς σήμερα η πρακτική είναι να αντιστοιχεί μόνο ένα διδακτικό 

βιβλίο σε κάθε μάθημα. Το ίδιο συνέβη και με τα ξενόγλωσσα διδακτικά 

βιβλία, αφού σήμερα στο Γυμνάσιο διατίθενται στους μαθητές ένα εγκεκριμένο 

διδακτικό βιβλίο από το κράτος, χωρίς οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να 

συμμετέχουν στην επιλογή του (Κουλαϊδής και Δημόπουλος, 2010). Επίσης, 

προσπάθεια κεντρικού ελέγχου παρατηρείται και στα σχολικά βιβλία που 

απευθύνονται στους δασκάλους καθώς επιχειρείται να περιοριστεί το εύρος 

των επιλογών του εκπαιδευτικού σε σχέση με το ζήτημα της οργάνωσης της 

διδασκαλίας του (π.χ. έντυπα και περιοδικά εντός του σχολείου, ψηφιακό 

υλικό που μπορούν να χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί στα μαθήματά τους 

κτλ.) (Κουλαϊδής και Δημόπουλος, 2010).  

Στον εκπαιδευτικό δίνεται ένα πλήρες προδιαμορφωμένο διδακτικό πακέτο το 

οποίο περιλαμβάνει «έτοιμες λύσεις και απαντήσεις» για όλα τα ανοικτά 
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προβλήματα της διδακτικής διαμεσολάβησης και το οποίο αυτός δεν έχει 

παρά να το υλοποιήσει. Πρόκειται για το φαινόμενο του τεχνοκρατικού 

ελέγχου των εκπαιδευτικών το οποίο οδηγεί τους τελευταίους να χάνουν τον 

έλεγχο της διαχείρισης του αναλυτικού προγράμματος και της ρύθμισης των 

παιδαγωγικών κανόνων (Apple, 1982, Mαυρογιώργος, 1985). 

Παράλληλα, ισχυρή διάκριση υπάρχει στον τρόπο ένταξης των σχολικών 

βιβλίων στο σχολείο. Η διάκριση αφορά την ταυτότητα του εκπαιδευτικού και 

του μαθητή και υλοποιείται από την έκδοση ξεχωριστών βιβλίων που 

απευθύνονται στο μαθητή και τον εκπαιδευτικό αντίστοιχα, ως συστατικά μέρη 

των διδακτικών πακέτων που εγκρίνονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Η 

ισχυρή ταξινόμηση εμπεδώνεται από τις ξεχωριστές αναφορές που κάνουν 

συχνά οι πρόλογοι των εγχειριδίων σε αυτούς (Κουλαϊδής και Δημόπουλος, 

2010).  

Η μόνη περίπτωση στην οποία το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν 

παράγει διακρίσεις είναι μεταξύ του σχολείου και του σπιτιού. Όταν γίνεται 

αναφορά στο «σπίτι» εννοείται ο μαθητής, η οικογένεια και όσοι έρχονται σε 

επαφή με τον μαθητή. Η μεταφορά και η χρήση των διδακτικών βιβλίων 

ανάμεσα σε δυο τόπους πρόσληψης της σχολικής γνώσης, όπως είναι το 

σχολείο και το σπίτι, εξ αντικειμένου τείνει στην χαλάρωση της μόνωσης 

μεταξύ τους (Κουλαϊδής και Δημόπουλος, 2010). Το σχολικό βιβλίο είναι το 

αντικείμενο που ανήκει ταυτόχρονα τόσο στο δημόσιο χώρο ένταξης του 

μαθητή, το σχολείο, όσο και στον ιδιωτικό του χώρο, το σπίτι. Οι μαθητές 

λοιπόν, έχουν την επιλογή να χρησιμοποιούν τα διδακτικά βιβλία που τους 

ανήκουν, ως χώρους προσωπικής τους έκφρασης μέσω της αποτύπωσης 

δικών τους σημειώσεων σχετικών ή μη με το σχολικό μάθημα. Για παράδειγμα 

παρατηρούνται υπογραμμίσεις, περιλήψεις, αντιγραφή του μαθήματος, 

διευκρινήσεις στο μάθημα, λύσεις των ασκήσεων και παρεμβάσεις άσχετες με 

το μάθημα όπως, προσωπικές απόψεις, σχόλια για ομάδες, μουσική, 

ζωγραφιές. Ακόμη, τα διδακτικά βιβλία με τον τρόπο που εντάσσονται στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα τείνουν να μετατοπίζουν τον έλεγχο προς την 

πλευρά των μαθητών και γονιών. Η ύπαρξη του διδακτικού βιβλίου σε κάθε 

μάθημα παραπέμπει στη δυνατότητα ατομικής εργασίας του μαθητή, πέρα και 

έξω από τη διδακτική διαδικασία που οργανώνει ο εκπαιδευτικός (Κουλαϊδής 
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και Δημόπουλος, 2010).  Με αυτόν τον τρόπο ο μαθητής ανεξαρτητοποιείται 

από τον εκπαιδευτικό εν μέρει. Παράλληλα, η ύπαρξη ενός βιβλίου το οποίο 

μεταφέρεται στο σπίτι δίνει τη δυνατότητα ελέγχου εκτός από το μαθητή και 

στους γονείς του, καθώς οι δεύτεροι λαμβάνουν γνώση σχετικά με τη 

διδακτική διαδικασία, ως προς το βηματισμό και τη διαδοχή. Συνάμα ο τρόπος 

με τον οποίο είναι γραμμένα τα σχολικά βιβλία δίνουν τη δυνατότητα στους 

γονείς να καλύψουν τα κενά των παιδιών μετά από κάποια απουσία από το 

σχολείο, ελέγχουν την πρόοδο των παιδιών τους και την υλοποίηση της 

καθημερινής τους εργασίας για το σχολείο (Κουλαϊδής και Δημόπουλος, 

2010). Αυτό μπορεί να συμβεί πολύ εύκολα σε μαθήματα όπως είναι η 

Ιστορία, η Φυσική, η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή κτλ. Υπάρχουν όμως δύο 

περιοχές οι οποίες δεν μπορούν να ελεγχθούν από τους μαθητές και τους 

γονείς τους. Η πρώτη περιοχή αναφέρεται στην παιδαγωγική γνώση που 

τεκμηριώνει τις επιλογές του βιβλίου του μαθητή και τις προτάσεις που 

περιλαμβάνονται στο βιβλίο για τον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός έχει 

δυνατότητα πρόσβασης σε εξειδικευμένες γνώσεις όπως της Επιστημολογίας, 

της Γνωστικής Ψυχολογίας και Διδακτικής και έτσι το βιβλίο αποτελεί βασικό 

επιμορφωτικό εργαλείο για εκείνον (Καψάλης και Χαραλάμπους, 1995). Τα 

σχολικά βιβλία δεν αποτελούν πλέον βιβλία του μαθήματος αλλά δεξαμενές 

ασκήσεων, κειμένων και πηγών για να επιλέξει ο εκπαιδευτικός προκειμένου 

να διαμορφώσει με διαπραγμάτευση με τους μαθητές του τα κατάλληλα 

μαθησιακά περιβάλλοντα (Κουλαϊδής και Δημόπουλος, 2010).  

Παρατηρώντας τον παρακάτω πίνακα μπορεί κάποιος να διακρίνει τα έντυπα 

που διανέμονται σήμερα στις σχολικές μονάδες. Συγκεκριμένα, εκδίδονται και 

διανέμονται 1172 τίτλοι εκ των οποίων οι 811 (ποσοστό περίπου 70%) για το 

μαθητή, 165 συνοδευτικά υλικά, όπως εργαστηριακοί οδηγοί, τετράδια 

εργασιών, λεξικά κτλ και 196 οδηγοί για εκπαιδευτικούς. 
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Αριθμός τίτλων που εκδόθηκαν ανά τάξη και βαθμίδα κατά το σχολικό έτος 2011-12 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι το σχολικό έτος 2011-2012 

εκδόθηκαν συνολικά 135 βιβλία δημοτικού, 145 Γυμνασίου, 171 Γενικού 

Λυκείου, 427 στα ΕΠΑΛ και 294 στα ΕΠΑΣ. Συνολικά 1.172 βιβλία. Αναφορικά 

με τα βιβλία του μαθητή (μόνο το βασικό βιβλίο) εκδόθηκαν 51 για το 

δημοτικό, 66 για το Γυμνάσιο, 90 για το Γενικό Λύκειο, 349 για το ΕΠΑΛ και 

255 για το ΕΠΑΣ.  

Δημοτικό Σύνολο τίτλων Βιβλία μαθητή 
(βασικό βιβλίο) 

Συνοδευτικά 
μαθητή 

 

Οδηγοί 
εκπαιδευτικού 

Α’ τάξη 22  9 (12 τεύχη) 5 (10 τεύχη) 8 
Β’ τάξη 9 3 (6 τεύχη) 3 (7 τεύχη) 3 
Γ’ τάξη 24 9 (11 τεύχη) 6 (10 τεύχη) 9 
Δ’ τάξη 18 7 (9 τεύχη) 5 (9 τεύχη) 6 
Ε’ τάξη 34 14 (16 τεύχη) 7 (12 τεύχη) 13 
Στ’ τάξη 25 9 (11 τεύχη) 7 (11 τεύχη) 9 

Διάφορα 3 - - 3 
Σύνολο 

Δημοτικού 
135 51 33 51 

Γυμνάσιο     
Α’ τάξη 55 28 7 20 
Β’ τάξη 44 18 8 18 
Γ’ τάξη 46 20 6 20 
Σύνολο 

Γυμνασίου 
145 66 21 58 

Γενικό Λύκειο     
Α’ τάξη 26 15 5 6 
Β’ τάξη 54 30 7 17 
Γ’ τάξη 91 45 17 29 

Σύνολο Λυκείου 171 90 29 52 
ΕΠΑΛ     

Α’ τάξη 5 4 0 1 
Β’ τάξη 170 132 28 10 
Γ’ τάξη 252 213 26 13 

Σύνολο ΕΠΑΛ 427 349 54 24 
ΕΠΑΣ     

Α’ τάξη 164 137 16 11 
Β’ τάξη 130 118 12 0 

Σύνολο ΕΠΑΣ 294 255 28 11 
Γενικό Σύνολο  1.172 811 165 196 
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Το Εθελοντικό Πρόγραμμα Επαναχρησιμοποίησης των Σχολικών Βιβλίων 

αποτέλεσε πανελλήνια προσπάθεια με στόχο την ανάπτυξη στάσης 

σεβασμού για το δημόσιο αγαθό, αλλά και για την περιβαλλοντική, χρηστική 

και συναισθηματική αξία του βιβλίου. Όσα βιβλία βρίσκονταν σε καλή 

κατάσταση μοιράστηκαν στους νέους μαθητές το Σεπτέμβριο 2011, ενώ τα 

υπόλοιπα δόθηκαν για ανακύκλωση (Υπουργείο Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων, 2011). Με το πρόγραμμα αυτό τίθεται επίσης τέρμα στην 

καταστροφή των σχολικών βιβλίων (μετά τη λήξη του σχολικού έτους), μια 

μαθητική συνήθεια πολλών ετών (Το Βήμα online, 2011). 

Στο παράρτημα Α, της παρούσης εργασίας, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος 

περιγράφει τι ισχύει με τα σχολικά βιβλία, στο εκπαιδευτικό σύστημα 

διαφόρων χωρών.  

 

1.4 Το σχολικό βιβλίο ως ιδεολογία 

Ένα από τα λιγότερο ελκυστικά επιχειρήματα στα πρόσφατα χρόνια, ήταν το 

ότι τα σχολεία δεν είναι αρκετά συναρπαστικά, και είναι σχετικά πληκτικά 

(Silberman, 1970). Τα σχολεία και κατ’ επέκταση τα σχολικά βιβλία 

«διδάσκουν» όλα όσα αρέσουν να γράφουν οι κριτικοί των σχολείων. Το 

αναλυτικό πρόγραμμα στα σχολεία ανταποκρίνεται σε ιδεολογικά και 

πολιτιστικά αποθέματα που έρχονται από κάπου και τα αντιπροσωπεύει. Δεν 

αντιπροσωπεύονται ωστόσο τα οράματα ούτε ανταποκρίνονται σε αυτό τα 

κοινωνικά νοήματα όλων των ομάδων (Αpple, 1982). Η εκπαίδευση γενικά, 

και το καθημερινό περιεχόμενο του προγράμματος στα σχολεία ειδικά, 

αντιμετωπίζονταν σαν ουσιαστικά στοιχεία διατήρησης των υπαρχόντων 

κοινωνικών προνομίων, συμφερόντων, και γνώσης, που συνιστούσαν όλα 

μαζί τα προνόμια ενός στοιχείου του πληθυσμού, που διατηρούνταν σε βάρος 

λιγότερο ισχυρών ομάδων (Κούτρας, 2003). Για τους παραπάνω λόγους το 

σχολικό βιβλίο δεν είναι δυνατόν να νοηθεί ανεξάρτητα από (Μπονίδης, 

2004):  

- την περιρρέουσα κοινωνική ατμόσφαιρα, την κυρίαρχη ιδεολογία, την 

οικονομία, την πολιτική, την ιστορία, τον πολιτισμό, τους κοινωνικούς κανόνες, 

τις παιδαγωγικές συντεταγμένες, 
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- τον πομπό των μηνυμάτων, το συναισθηματικό του υπόβαθρο 

(συναισθηματική κατάσταση και συναισθηματική σχέση με τους/ις αποδέκτες/-

τριες και το πραγματευόμενο αντικείμενο), το γνωστικό του υπόβαθρο 

(σημασιολογικός ορίζοντας, γνωστική υποδομή, προσδοκίες, ενδιαφέροντα 

και στάσεις) και το υπόβαθρο δράσης του (σκοποί και σχέδια, πηγές 

εξουσίας, προηγούμενες σχετικές δράσεις). Για παράδειγμα η διαμόρφωση 

της εθνικής συνείδησης στους μαθητές/-τριες που επιχειρείται μέσω του 

εκπαιδευτικού υλικού, ο επίσημος σχετικός πολιτικός λόγος (ΠΑ.ΣΟ.Κ, 1981), 

αλλά και η κριτική που ασκήθηκε κατά την έκδοση των πρώτων τους τευχών 

αναφορικά με τη θέση του εθνικού στοιχείου επιτρέπουν την πρόβλεψη ότι σε 

αυτά σημαντικό μέρος θα καλύπτουν κείμενα που θα σχετίζονται με το εθνικό 

στοιχείο. Το σχολικό βιβλίο εκφράζει τις συγκινήσεις της ψυχής, τις 

ανθρώπινες αξίες, προβληματίζει, παιδαγωγεί και διαμορφώνει το ήθος των 

αναγνωστών του (Κούτρας, 2003).  

Σε πολλές περιπτώσεις η περιγραφή των πολεμικών γεγονότων γίνεται με 

έμφαση και συναισθηματισμό, σε βαθμό που θα μπορούσε να διεγείρει τη 

φαντασία των μαθητών/-τριών και να δημιουργήσει σ’αυτούς /-ές ανάλογες 

νοερές εικόνες. Στις αφηγήσεις τονίζεται η μαχητικότητα και ο ηρωισμός των 

Ελλήνων ενώ οι «άλλοι», απροσδιόριστα, και οι πολεμικοί αντίπαλοι των 

αρχαίων Ελλήνων παρουσιάζονται ως εχθροί του «ελληνισμού» (Μπονίδης, 

2004). 

Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο των σχολικών εγχειριδίων είναι η 

εικονογράφηση, η οποία επηρεάζει την προσοχή των αποδεκτών. Εκτός από 

το κείμενο χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο εποπτικό υλικό, τις 

εικόνες, τις φωτογραφίες, τα διαγράμματα, τα σκίτσα και τις γραφικές 

παραστάσεις του σχολικού εγχειριδίου. Το υλικό αυτό εξασφαλίζει μεγαλύτερη 

ελκυστικότητα των εγχειριδίων και επηρεάζει τα κίνητρα μάθησης των 

μαθητών (Frietzsche, 1992). Με την εικόνα μεταφέρονται στο μαθητή 

μηνύματα ο οποίος τα αποκωδικοποιεί. Το πρόβλημα είναι ότι γνωρίζουμε 

πολύ λίγα σχετικά με το τι πράγματι βλέπει ο μαθητής στην εικόνα ενός 

βιβλίου. Γιατί αν δεν βλέπει αυτό που πρέπει, δηλαδή αυτό που υποθέτουμε 

ότι βλέπει, τότε ασφαλώς  δεν μαθαίνει αυτό που ακριβώς θέλουμε να μάθει 

(Leeuwen, 1992). Η «ανάγνωση» των εικόνων απαιτεί ικανότητες 
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αποκωδικοποίησης που τα παιδιά μαθαίνουν σχεδόν αυτόματα. Στα σχολικά 

βιβλία βέβαια οι εικόνες προσφέρονται στο μαθητή συνοδευόμενες από ένα 

κείμενο. Πολλές φορές το κείμενο και η εικόνα μεταφέρουν, με το δικό τους 

συμβολικό σύστημα το καθένα, τις ίδιες πληροφορίες, αυτή όμως η 

επανάληψη μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο μαθητή, αναγκάζοντάς 

τον να μεταπηδά από την εικόνα στο κείμενο και το αντίθετο (Μπονίδης, 

2004). Επειδή όμως οι εικόνες είναι πιο ελκυστικές ο μαθητής επικεντρώνεται 

σε αυτές και παραμελεί την επεξεργασία του κειμένου. Έτσι ερμηνεύεται 

επίσης το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ο Αμερικανός Samuels, ύστερα 

από κριτική αξιολόγηση σχετικών ερευνητικών δεδομένων, ότι κατά τη 

διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης οι εικόνες όχι μόνο δεν βοηθούν αλλά και 

δυσχεραίνουν την προσπάθεια του μαθητή. Επειδή όμως στα παιδιά αρέσουν 

τα εικονογραφημένα βιβλία, ο ίδιος συνιστά να μπαίνουν οι εικόνες όχι στην 

ίδια σελίδα με το κείμενο που πρέπει να επεξεργαστούν τα παιδιά, αλλά στις 

επόμενες σελίδες, για να λειτουργούν ως άσκηση και ενίσχυση από την 

διαδικασία της ανάγνωσης (Weidenmann & Krapp, 1986 οπ. αν. Καψάλης & 

Χαραλάμπους, 2008). Από τη μια πλευρά, τα σκίτσα έχουν πολύ μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα και βοηθούν το μαθητή στη μάθηση πολύ περισσότερο 

από τις φωτογραφίες και σε πολλές περιπτώσεις και από το ίδιο το 

πρωτότυπο (Tausch, 1979 οπ. αν. Καψάλης & Χαραλάμπους, 2008). Το ίδιο 

ισχύει και για τις γραφικές παραστάσεις, τα σχήματα και τα διαγράμματα. Από 

την άλλη πλευρά, όταν ένα κείμενο συνοδεύεται από σχετικές με το κείμενο 

εικόνες, με πρόθεση να διευκολύνουν την κατανόηση του κειμένου, 

βελτιώνονται γενικά οι επιδόσεις μάθησης των μαθητών. Ενώ οι εικόνες που 

έχουν διακοσμητική λειτουργία στο κείμενο παρ’ όλη την οποιαδήποτε άλλη 

θετική επίδραση που μπορούν να έχουν στους μαθητές, δεν βελτιώνουν 

καθαυτή την αποτελεσματικότητα της μάθησης (Drewniak & Kunz, 1992). 

Συνοψίζοντας η αποτελεσματικότητα της εποπτικότητας κατά τη διδασκαλία 

εξαρτάται από (Drewniak & Kunz, 1992):  

- τους στόχους διδασκαλίας και μάθησης, 

- τα χαρακτηριστικά του μαθητή, 

- το βαθμό της εποπτικότητας, 
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- τη μορφή διδασκαλίας και 

- τις πρόσθετες διδακτικές τεχνικές του εκπαιδευτικού (ερωτήσεις, 

επισημάνσεις, επεξηγήσεις, διευκρινίσεις). Ο δάσκαλος μαθαίνει στο μαθητή 

αυτό που πρέπει να προσέξει στην εικόνα και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει 

να την αξιοποιήσει.  

Οι μαθητές λοιπόν, στην προσπάθεια τους να αποκωδικοποιήσουν τις εικόνες 

και να αναγνώσουν το κείμενο κρατούν ιδιωτικές σημειώσεις, είτε γιατί τους 

βοηθούν να διακρίνουν τα σημαντικότερα στοιχεία, είτε γιατί μέσω της 

υπογράμμισης οικειοποιούνται το σχολικό βιβλίο και κατ’ επέκταση τη γνώση, 

είτε γιατί δεν μπορούν να αναγνώσουν τα μηνύματα και ή τα επεξεργάζονται 

με αυτόν τον τρόπο ή λειτουργούν ανάλογα λόγω πλήξης και άρνησης της 

γνώσης. Το σχολείο και η οικογένεια δεν καλλιεργούν συστηματικά την αγάπη 

και την ενασχόληση του παιδιού με το βιβλίο. Αυτή η αντίληψη φαίνεται 

ξεκάθαρα στο παρακάτω παράθεμα:  

«Αρχίζει τη Δευτέρα η καινούργια σχολική χρονιά και χάρη στις πρωτοβουλίες 

της υπουργού κ. Διαμαντοπούλου οι μαθητές θα κάνουν μια νέα αρχή, 

απαλλαγμένοι από κάθε λογής βάρη, μιας και, τουλάχιστον για αρκετές 

βδομάδες, δεν θα είναι αναγκασμένοι να κουβαλάνε στις τσάντες τους βαριά κι 

ασήκωτα βιβλία –όχι, το μάθημα θα γίνεται πια με πουπουλένιες φωτοτυπίες 

και υπερσύγχρονα όσο και πανάλαφρα ντιβιντάκια. Τέρμα πια ο κίνδυνος να 

πάθουν σκολίωση και άλλες κακώσεις τα βλαστάρια μας καθώς οι πλατούλες 

τους θα κυρτώνουν από το περιττό βάρος των βιβλίων! 

Άλλωστε, γιατί να το κρύψουμε, οι μαθητές μισούν τα σχολικά βιβλία: οι 

περισσότεροι τα μουτζουρώνουν, σκίζουν σελίδες, ζωγραφίζουν στα 

περιθώρια, ζωγραφίζουν μουστάκια στα γυναικεία πορτρέτα και βάζουν γυαλιά 

στους ήρωες. Στο τέλος της χρονιάς, κάποιοι τα κάνουν χαρτοπόλεμο και τα 

σκορπίζουν τελετουργικά στο προαύλιο, άλλοι τα καίνε· ο φίλος μου ο Ντίνος 

μού έλεγε ότι στη Νέα Φιλαδέλφεια πήγαιναν στο Άλσος και τα βιβλία τα τάιζαν 

στην γκαμήλα· την είχα δει εκείνη τη σοφή γκαμήλα που είχε καταβροχθίσει 

(κυριολεκτικά) χιλιάδες σελίδες: είχε μονίμως μια μπλαζέ και λίγο θλιμμένη 

έκφραση, αυτά κάνει η πολλή γνώση. 
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Κι αυτή η αντιπάθεια των μαθητών για το σχολικό βιβλίο δεν είναι καινούργια, 

αλλά διαχρονική. Όπως έγραφε ένα παιδικό χέρι στο εξώφυλλο ενός σχολικού 

βιβλίου: 

Α, δε βαστό βαρέθηκα, θα το τινάξω κάτο θα ρίψω το βιβίον μου στης 

θάλασσας τον πάτω 

Δεν ιποφέρω τι μαμά προΐ να με ξυπνάι και να μου λέγη διάβασαι και πάϊναι 

στο σχολοίω. 

Ακούς εκεί κατάστασις ακούς εκεί κακία να με παραφοτώνουνε σε τέτοια 

ηλικία. 

Ακούς εκεί κακία, να με παραφορτώνουνε σε τέτοια ηλικία… 

 

Το ποιηματάκι αυτό γράφτηκε περί το 1910 αλλά η απεγνωσμένη έκκληση ως 

τώρα έπεφτε σε ώτα μη ακουόντων»1.  

Άλλη μια χαρακτηριστική άποψη σχετικά με τα σχολικά βιβλία και τους 

λόγους κακοποίησής τους από τους μαθητές είναι η παρακάτω δήλωση ενός 

μαθητή της Α’ Λυκείου, η οποία δημοσιεύτηκε σε ένα blog, από εκείνα που τα 

παιδιά ανταλλάσσουν απόψεις: 

«Οφείλουν να αγαπούν όλη τη δημόσια περιουσία, είτε είναι παγκάκια, πάρκα, 

γήπεδα μπάσκετ, πεζόδρομοι, κλπ. Το σχολικό βιβλίο στην Ελλάδα αποτελεί 

μια αιώνια σπατάλη, ένα πολιτικό παιχνίδι, ένα μέσο ταλαιπωρίας του μαθητή. 

Καλά κάνουν και τα καίνε. Κι εγώ το ίδιο έκανα.  

Τα χάρτινα, ευτελή βιβλία που μας δίνουν αλλάζουν κάθε δεύτερη χρονιά, λες 

και η ιστορία αλλάζει, λες και τα μαθηματικά αλλάζουν, λες και υπάρχει νέα 

βιολογία που μπορεί να προστεθεί κάθε 2-3 χρόνια που τα 

αναπροσαρμόζουν.  

Γιατί είμαι τόσο αντιδραστικός; Γιατί έχω γνώση του Γαλλικού συστήματος 

όπου τα βιβλία είναι σεβαστά, κανείς δεν τολμά να τα κάψει (ούτε καν να κόψει 

1 Αν και το άρθρο είναι ειρωνικό, το παιδικό στιχούργημα είναι αυθεντικό· το βρήκε και το 
αντέγραψε ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης. 
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μια σελίδα τους) και το κράτος δεν σπαταλά εκατομμύρια κάθε χρόνο για την 

εκτύπωσή τους.  

Στη Γαλλία ο ιδιοκτήτης του βιβλίου είναι το κράτος, όχι ο μαθητής. Ο κάθε 

μαθητής, στην αρχή της χρονιάς, δανείζεται το βιβλίο από την σχολική 

βιβλιοθήκη, το χρεώνεται, και οφείλει να το επιστρέψει ανέπαφο στο τέλος του 

έτους. 

Η κατάσταση των βιβλίων είναι σε διάφορα επίπεδα, το κάθε βιβλίο μένει στη 

βιβλιοθήκη και αλλάζει χέρια, ανάλογα με την κατάστασή του, 9 με 10 χρόνια.  

Το περιεχόμενο των βιβλίων είναι μοναδικό. Για παράδειγμα, το βιβλίο 

ιστορίας μοιάζει με τις πολυτελείς εκδόσεις ιστορίας που βρίσκουμε στα 

βιβλιοπωλεία. Πλαστικοποιημένες σελίδες, εικονογράφηση, χάρτες, βιβλία που 

εδώ στην Ελλάδα θα ζηλεύαμε. 

Σε περίπτωση που κάποιος κακοποιήσει ένα βιβλίο και η κατάσταση που το 

παρέδωσε δεν είναι ίδια με αυτή που το παρέλαβε, καλείται να πληρώσει 

ανάλογα με τη ζημιά. Και πιστέψτε με, δεν διστάζουν να χρεώσουν.  

Το μάθημα στην τάξη βασίζεται στο βιβλίο αλλά οι μαθητές κρατούν 

σημειώσεις σε δικό τους τετράδιο, δεν σημειώνουν πάνω στα βιβλία.  

Το βιβλίο αποτελεί εργαλείο για τους μαθητές και μαθαίνουν να το σέβονται. 

Από πολύ μικρή ηλικία το γαλλικό σύστημα εκπαίδευσης δίνει στους μαθητές 

να καταλάβουν ότι τα βιβλία ανήκουν σε όλους, ότι είναι δημόσιο αγαθό και 

οφείλουν να τα προστατέψουν και να τα αγαπούν. πάρκα, γήπεδα μπάσκετ, 

πεζόδρομοι, κλπ». 

Επίσης, αρκετοί είναι και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν παρόμοιες 

απόψεις με τους μαθητές σχετικά με τα σχολικά βιβλία και την «κακοποίησή 

αυτών». Ενδεικτική είναι η παρακάτω άποψη ενός καθηγητή Λυκείου: 

«Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτή την χαρά να είσαι καθηγητής κάποιου 

παιδιού. Εγώ αυτό που από την αρχή ήθελα να πετύχω ήταν όχι να κάνω τον 

μαθητή μου να γράψει τον μέγιστο βαθμό, αλλά να αγαπήσει αυτό που του 

μάθαινα στο μέγιστο. Και ο βαθμός θα ερχόταν σαν αποτέλεσμα αυτού. Ο 

μαθητής μου έγραψε 17 και στις δύο Βιολογίες ενώ σε όλα τα άλλα της 

κατεύθυνσης ήταν κοντά ή πολύ πιο χαμηλά από την βάση. Έδινε για δεύτερη 

φορά και πέρυσι είχε γράψει και αντίστοιχους βαθμούς στη Βιολογία (9 και 14 
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νομίζω)… Αυτό λοιπόν είναι η χαρά η οποία με κάνει να γράφω τώρα. Γιατί 

ξέρω ότι η ώρα μου δεν πήγε χαμένη και ότι από τα 17 που έγραψε το παιδί, 

σε μερικά χρόνια θα θυμάται τουλάχιστον τα 16. Για μένα αυτό σημαίνει 

μάθηση, και θα ‘πρεπε κάποια στιγμή αυτό να συμβεί και για όλους τους 

υπόλοιπους και ειδικά αυτούς που είναι αρμόδιοι να μας πουν τι είναι μάθηση. 

Δεν πρέπει πια να κάνουμε στα παιδιά με τέτοιο τρόπο μάθημα, που στο τέλος 

του διαγωνίσματος να θέλουν να σκίσουν το «κωλοβιβλίο» του 

«κωλομαθήματος», που τα παίδευε ένα χρόνο. Για μένα τότε ένα παιδί είναι 

άριστος μαθητής και όχι όταν “γράψει” άριστα. Εγώ από τον χρόνο που 

πέρασα μαζί με αυτό τον μαθητή μου κατάλαβα ότι και οι δυο μας, κι αυτός 

αλλά κι εγώ ξανά, αγαπήσαμε την Βιολογία.! Με πίεζε να του λέω πράγματα 

εκτός όχι μόνο βιβλίου αλλά και εγκυκλοπαίδειας, κι εγώ του τα έλεγα 

γνωρίζοντας ότι στον ίδιο χρόνο θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει κάτι άλλο 

που θα μας έδινε 0,1 στα 20 περισσότερο.. Αλλά τι αξίζει τελικά? Απαντήστε 

μου εσείς.. Εγώ πιστεύω ότι αξίζει ν’ αγαπήσεις κάτι έστω κι αν δεν είσαι ούτε 

θα γίνεις ποτέ ο καλύτερος σ’ αυτό. Και τα βιβλία που στο έμαθαν αυτό να τα 

βάζεις στο πιο καλό μέρος στην βιβλιοθήκη αντί να τα σκίζεις με μανία 

(www.simos.gr). 

Κάποτε πρέπει να αλλάξουμε, κάποτε να διδάξουμε. Να διδάξουμε τίποτα άλλο 

από το να μην σκίζουν τα παιδιά τα βιβλία τους μετά από κάθε μάθημα με μια 

δόση σαδισμού.. Όλα τ’ άλλα, πιστέψτε με, τα παιδιά είναι σε πολύ πιο ευνοϊκή 

θέση να τα μάθουν καλύτερα από όλους μας. Εμείς ας αρκεστούμε στο να 

διδάσκουμε αγάπη για την επιστήμη, την γνώση». (Αλέξης Π., 

http://news.kathimerini.gr). 

  Πηγή: Κέντρο Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ 

Συνεπώς, η ανάγνωση και η μελέτη των βιβλίων προϋποθέτουν ανάλογη 

πνευματική καλλιέργεια, στοχασμό, φαντασία, προβληματισμό, κατάλληλη 

προδιάθεση και άνεση, στοιχεία που είναι ασυμβίβαστα με το πνεύμα 

υπεραπλούστευσης και ευκολίας που υπάρχει σήμερα στην εποχή μας 

(Κούτρας, 2003).   
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1.5 Η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για το σχολικό βιβλίο 

Η νέα πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για τα σχολικά βιβλία στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και η δημιουργία της 

πλατφόρμας του ψηφιακού σχολείου βασίζεται στην ωριμότητα του σημερινού 

συστήματος, τη διεθνή πραγματικότητα καθώς σε καμιά άλλη χώρα δεν 

δίνονται τόσα σχολικά βιβλία για κάθε μάθημα και την ανάγκη εξοικονόμησης 

πολύτιμων οικονομικών πόρων στη σημερινή δύσκολη συγκυρία για τη χώρα.  

Επιπλέον, με βάση τη νέα πολιτική του υπουργείου σε κάθε τάξη τυπώνεται 

και διανέμεται μόνο ένα βασικό εγχειρίδιο αναφοράς για κάθε βασικό μάθημα, 

χωρίς να συνοδεύεται από άλλα παράλληλα έντυπα υλικά, όπως τετράδια 

εργασιών, εργαστηριακοί οδηγοί, οδηγοί για τον εκπαιδευτικό, τα οποία 

παρέχονται μόνο ψηφιακά ή ένας οδηγός για τον εκπαιδευτικό ανά μάθημα 

και τάξη και μια σειρά εργαστηριακών οδηγών που θα φυλάσσεται μόνιμα στο 

εργαστήριο του σχολείου. 

Παράλληλα, σύμφωνα με προτάσεις που τα τελευταία χρόνια διακινούνται στο 

επίπεδο της εκπαιδευτικής πολιτικής σε κεντρικό επίπεδο χρειάζεται να 

υιοθετηθεί ένα σύστημα δανεισμού βιβλίων από το ίδιο το σχολείο και για αυτό 

το λόγο οι μαθητές μιας τάξης με το τέλος της σχολικής χρονιάς θα 

επιστρέφουν το σχολείο τα βιβλία τους σε καλή κατάσταση ώστε να τα 

χρησιμοποιήσουν οι μαθητές της αντίστοιχης τάξης την επόμενη σχολική 

χρονιά. Άλλωστε ήδη το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αντιμετωπίζει το διδακτικό 

βιβλίο ως «δημόσιο αγαθό» (όχι ατομικό που ανήκει στον μαθητή όπως 

συχνά λανθασμένα θεωρείται). Συγκριμένα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 

προβλέπει αυτή τη δυνατότητα αφού ήδη στο άρθρο 2. Παρ.7  του νόμου 

1566/1985 υπάρχει η πρόβλεψη ότι «Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να καθιερωθεί η υποχρέωση των 

μαθητών να διατηρούν τα βιβλία σε καλή κατάσταση και να τα επιστρέφουν 

στο σχολείο στο τέλος του διδακτικού έτους, καθώς επίσης και οι κυρώσεις για 

τους μαθητές που παραβιάζουν αυτή την υποχρέωση και για όσους ασκούν 

την επιμέλεια του προσώπου τους». 
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Συμπερασματικά μπορούν να προκύψουν πολλά πλεονεκτήματα από την 

πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, τα οποία διακρίνονται σε εκπαιδευτικά και 

οικονομικά. 

Τα εκπαιδευτικά πλεονεκτήματα μια τέτοιου τύπου νέας πολιτικής 

(επαναχρησιμοποίησης) σχετικά με τα σχολικά βιβλία είναι: 

α) Το σχολείο καθώς αποτελεί μια μικρή κοινωνία η οποία σχηματίζει και 

ολοκληρώνει την ταυτότητα των μαθητών οφείλει να τους καλλιεργεί την 

αγάπη, τη φροντίδα και το σεβασμό για το σχολικό βιβλίο, στοιχείο που 

αποτελεί ένδειξη πολιτισμού υψηλού επιπέδου αφού το σχολικό βιβλίο μπορεί 

να γίνει η αρχή για το σεβασμό όλων των πνευματικών και πολιτιστικών 

αγαθών. 

β) Οι μαθητές είναι απαραίτητο να μάθουν τον τρόπο χρήσης των έντυπων 

και ψηφιακών εκπαιδευτικών υλικών. Με αυτόν τον τρόπο θα αλλάξει η 

βιβλιοκεντρική κουλτούρα στο ελληνικό σχολείο. 

γ) Η καλλιέργεια της αντίληψης του σεβασμού της δημόσιας περιουσίας 

καθώς και η απαγκίστρωση από την στρεβλή άποψη ότι το «δωρεάν» 

ταυτίζεται με το «τζάμπα». 

δ) Σημαντικό πλεονέκτημα επίσης αποτελεί η ελάφρυνση της «μαθητικής 

σάκας» που ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες έχει και σοβαρές συνέπειες στην 

υγεία των μαθητών. 

ε) Τέλος, η καλύτερη διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού από πλευράς των 

μαθητών αφού οι εκπαιδευτικοί της πράξης γνωρίζουν πόσο συχνά οι 

μαθητές ταλαιπωρούνται φέρνοντας λάθος βιβλία για λάθος μαθήματα. 
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Μέρος Δεύτερο 

Κεφάλαιο Δεύτερο : Οι Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις 

2.1. Η έρευνα 

Η παρούσα μελέτη έχει τρεις στόχους: 

1. να αποτυπώσει τη γενική κατάσταση των σχολικών βιβλίων μετά από τη 

χρήση του.  

2. να καταγράψει τις παρεμβάσεις των παιδιών στα σχολικά βιβλία και 

συγκεκριμένα στα μαθήματα Ιστορίας β’ και γ’ Γυμνασίου και Φυσικής  β΄ και 

γ΄ Γυμνασίου ως προς το μέρος του βιβλίου, αν π.χ. η παρέμβαση ήταν σε 

κειμενάκια, εικόνες, ένθετα, ασκήσεις. Για αυτές τις παρεμβάσεις 

καταγράφθηκαν σε πόσες σελίδες του κάθε βιβλίου οι παρεμβάσεις 

αφορούσαν το κείμενο, τις εικόνες, τα ένθετα και τις  ασκήσεις.  

Στη συνέχεια καταγράφθηκε το είδος της παρέμβασης, αν π.χ. ήταν 

υπογράμμιση, περίληψη, αντιγραφή του μαθήματος, διευκρινήσεις, λύσεις των 

ασκήσεων και παρέμβαση άσχετη με το μάθημα (προσωπικές απόψεις, 

ομάδες, μουσική).  

3. να συσχετίσει τη στάση των παιδιών απέναντι στα μαθήματα αυτά (Ιστορία 

β΄και γ΄ Γυμνασίου και Φυσική β΄ και γ΄ Γυμνασίου), με τις παρεμβάσεις τους 

(έκταση και είδος) στα αντίστοιχα σχολικά βιβλία. 

 

2.2. Η διαδικασία 

Ο ρόλος του ερευνητή περιορίστηκε σε διευκρινήσεις προς τους μαθητές 

σχετικά με το περιεχόμενο των διαφόρων ερωτήσεων που περιλαμβάνονται 

στο ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε, όπως «Σου άρεσε το μάθημα της 

Φυσικής της Β και Γ Γυμνασίου, σου άρεσε το μάθημα της Ιστορίας της Β και 

Γ’ Γυμνασίου, ποια η επίδοσή σου στα μαθήματα αυτά;». Για να διασφαλιστεί 

ότι όλα τα ερωτήματα είναι σαφή και κατανοητά, έγινε μια πιλοτική καταγραφή 

σε τέσσερα σχολεία στην οποία συμμετείχαν 18 μαθητές. 
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Για να μελετηθεί η κατάσταση των βιβλίων και να κατηγοριοποιηθούν οι 

παρεμβάσεις των μαθητών στα βιβλία αυτά συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν 

συνολικά 26 βιβλία. 

Επίσης εξετάζεται και η βαθμολογία ως μέτρο των επιδόσεων των μαθητών 

στα εξεταζόμενα μαθήματα. 

 

2.3. To δείγμα 

Η έρευνα που παρουσιάζεται διεξήχθη στην Αττική, κατά το σχολικό έτος 

2010-2011, με τη μορφή επώνυμου ερωτηματολογίου και της ανάλυσης 

επώνυμων σχολικών βιβλίων. Το δείγμα περιελάμβανε 18 μαθητές της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (9 αγόρια και 9 κορίτσια). Συμμετείχαν μαθητές 

της Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου και Β΄ Λυκείου.  

Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε διάφορες ερωτήσεις με στόχο τη συλλογή 

στοιχείων δημογραφικού χαρακτήρα για τους μαθητές (φύλο, ηλικία, τάξη, 

επιδόσεις στα μαθήματα Ιστορίας β΄ και γ΄ Γυμνασίου και Φυσικής β΄ και γ΄ 

Γυμνασίου κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά). Ακόμη καταγράφηκε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο των γονιών και το είδος της απασχόλησής τους. 

Επίσης, μέσω κατάλληλων ερωτήσεων αξιολόγησης της εν γένει στάσης των 

μαθητών καταγράφηκε η στάση των παιδιών απέναντι στα μαθήματα που 

εξετάζονται (τα παιδιά αξιολόγησαν από μόνα τους το επίπεδο στο οποίο τους 

αρέσει το κάθε μάθημα, Ιστορία και Φυσική). 

 Οι μαθητές κατατάχτηκαν σε τρεις κατηγορίες με βάση την ηλικία τους και την 

τάξη που παρακολουθούν (το μικρότερο παιδί σε ηλικία είναι 14 ετών και το 

μεγαλύτερο 17 ετών): Γ΄ Γυμνασίου (14-15 ετών), Α΄ Λυκείου (15-16 ετών) και 

Β΄ Λυκείου (17 ετών). 
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2.4. Το ερωτηματολόγιο 

Το κυρίως ερωτηματολόγιο περιελάμβανε οκτώ (8) ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις 

ήταν δομημένες σε τέσσερις άξονες, οι οποίοι αφορούσαν στα εξής: 

1. Τις στάσεις των μαθητών σχετικά με το μάθημα της Ιστορίας β’ και γ΄ 

Γυμνασίου και το μάθημα της Φυσικής  β’ και γ΄ Γυμνασίου (δηλαδή 

δηλώνουν  το βαθμό που τους αρέσουν τα εν λόγω μαθήματα). 

2. Τις επιδόσεις τους στο κάθε σχετικό μάθημα τις προηγούμενες χρονιές  

(κατά τη β΄ και γ΄ Γυμνασίου),  

3. Το μορφωτικό επίπεδο των γονιών των μαθητών που συμμετείχαν στην 

έρευνα. 

4. Την τωρινή απασχόληση των γονιών των μαθητών που συμμετείχαν στην 

έρευνα. 

Πίνακας 1: Κατανομή του δείγματος κατά φύλο 

Φύλο  Συχνότητα %  

Αγόρι 9 50 
Κορίτσι 9 50 
Σύνολο 18 100 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι έχουμε ίση συμμετοχή αγοριών 

και κοριτσιών στην έρευνα.  
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Πίνακας 2: Κατανομή του δείγματος κατά ηλικία/τάξη 

Ηλικία/Τάξη  Συχνότητα % 

Α΄ Λυκείου 11 61 

Γ΄ Γυμνασίου 6 33 

Β΄ Λυκείου 1 6 

Σύνολο 18 100 
 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι μαθητές 

προέρχονται από την πρώτη λυκείου, ακολουθούν οι μαθητές από την Γ΄ 

Γυμνασίου και τέλος μόνο ένας φοιτά στη Β΄ Λυκείου.  

 

Πίνακας 3: Εύρος ηλικιών του δείγματος 

 
 

N Ελάχιστη Μέγιστη  Μέση τιμή  Τυπική απόκλιση  

Ηλικία 18 14 17 15,7 1,02 
 
Η μέση ηλικία των παιδιών είναι τα 15,7 έτη με τυπική απόκλιση 1,01 έτη. Το 

μικρότερο σε ηλικία παιδί είναι 14 ετών και το μεγαλύτερο 17.  

 
Πίνακας 4: Στάση των μαθητών απέναντι στο εξεταζόμενο μάθημα 

 
Μάθημα 
 

Μου αρέσει Δεν μου αρέσει 
Ν % Ν % 

Ιστορία Β΄ Γυμνασίου 9 50 9 50 
Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου 7 54 6 46 
Φυσική Β΄ Γυμνασίου 9 50 9 50 
Φυσική Γ΄ Γυμνασίου 2 15 11 85 

 
Παρατηρούμε ότι η Ιστορία Β και Γ Γυμνασίου και η φυσική Β’ Γυμνασίου 

αρέσει στα μισά παιδιά ενώ η φυσική Γ’ Γυμνασίου αρέσει σε ένα μικρό μόνο 

ποσοστό.  
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Πίνακας 5: Βαθμολογία μαθητών στα εξεταζόμενα μαθήματα 

 Βαθμολογία N Ελάχιστη Μέγιστη  Μέση 
τιμή  

Τυπική 
απόκλιση  

Βαθμός Ιστορίας Β΄ 
Γυμνασίου 

16 14 20 17 1,9 

Βαθμός ιστορίας 
Γ΄Γυμνασίου 

12 12 20 16,7 2,6 

Βαθμός φυσικής Β΄ 
Γυμνασίου 

16 10 20 15,9 2,2 

Βαθμός φυσικής Γ΄ 
Γυμνασίου 

12 10 20 14,7 3,4 

 
Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι την μικρότερη βαθμολογία την 

βλέπουμε για την φυσική Γ΄ Γυμνασίου. Ίσως μάλιστα να υπάρχει κάποια 

σχέση με το γεγονός ότι είναι το μάθημα αυτό που αρέσει λιγότερο στα παιδιά 

(βλέπε Πίνακα 4).  

 
Πίνακας 6: Μορφωτικό επίπεδο των γονιών 

 
 
 

Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο Πανεπιστήμιο 
Ν % Ν % Ν % Ν % 

Γνωστικό επίπεδο πατέρα 1 6 2 12 11 65 3 18 
Γνωστικό επίπεδο μητέρας 0 0 1 6 12 71 4 24 
 
Το γνωστικό επίπεδο των δύο γονέων φαίνεται σχετικά παρόμοιο. Το 

μεγαλύτερο πλήθος είναι απόφοιτοι Λυκείου ή Πανεπιστημίου σε μικρότερο 

βαθμό.  
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Πίνακας 7: Εργασιακή απασχόληση γονιών 

Επάγγελμα 
 

Απασχόληση 
πατέρα 

Απασχόληση 
μητέρας 

Ελεύθερος 
Επαγγελματίας 

Ν 13 3 
% 77 18 

Δ.Υ Ν 2 4 
% 12 24 

Ι.Υ Ν 1 2 
% 6 12 

Βιοτέχνης Ν 1 0 
% 6 0 

Οικιακά Ν 0 8 
% 0 47 

 

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε τα επαγγέλματα των δύο γονέων.  Οι 

περισσότεροι πατεράδες είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ενώ οι περισσότερες 

μητέρες ασχολούνται με τα οικιακά.  

Πίνακας 8: Κατανομή βιβλίων Ιστορίας ανά τάξη 

Τάξη  Συχνότητα % 

Β΄ Γυμνασίου 5 56 

Γ΄ Γυμνασίου 4 44 

Σύνολο 9 100 
 

Στο παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι για το μάθημα της ιστορίας τα βιβλία 

που αναλύθηκαν προέρχονται σχεδόν εξίσου από τη Β’ και Γ’ Γυμνασίου 

αντίστοιχα.  

 
Πίνακας 9: Κατανομή βιβλίων Φυσικής ανά τάξη 

 Τάξη Συχνότητα % 

Β΄ Γυμνασίου 10 59 

Γ΄ Γυμνασίου 7 41 

Σύνολο 17 100 
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Στο παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι για το μάθημα της φυσικής έχουμε 

συνολικά 17 βιβλία, τα περισσότερα είναι από την Β΄ Γυμνασίου και τα 

υπόλοιπα από την Γ΄ Γυμνασίου.  
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Κεφάλαιο Τρίτο: Τα Αποτελέσματα 

Η ανάλυση περιλαμβάνει δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο γίνεται 

περιγραφική στατιστική ανάλυση των δεδομένων για τις  αντιλήψεις των 

παιδιών σχετικά με το αν τους άρεσαν τα μαθήματα, Ιστορία και Φυσική β΄ και 

γ΄ Γυμνασίου. Το ερωτηματολόγιο σχετικά με αυτή τη διάσταση περιλάμβανε 

ερωτήσεις κλειστού τύπου.   

Επίσης, καταγράφηκε η γενική κατάσταση των βιβλίων (αν ήταν καλή ή κακή). 

Η σχετική αξιολόγηση έγινε με βάση την εξωτερική εικόνα των σχολικών 

εγχειριδίων. Χρησιμοποιήθηκαν τρία κριτήρια που αφορούν την γενική 

κατάσταση των βιβλίων: 

Α. αν υπάρχει το εξώφυλλο 

Β. αν είναι γραμμένο ή σκισμένο το εξώφυλλο 

Γ. αν έχουν αφαιρεθεί σελίδες από το σχολικό βιβλίο 

Εάν συνέτρεχαν τουλάχιστον δυο από τα παραπάνω κριτήρια το βιβλίο 

χαρακτηρίζονταν ότι βρίσκονταν σε κακή κατάσταση (βλ. παράρτημα Γ). 

Σε δεύτερο επίπεδο, εξετάστηκαν τα βιβλία των μαθητών ως προς το πλήθος 

των παρεμβάσεων αλλά και το είδος των παρεμβάσεων σε αυτά. Μετά την 

καταγραφή των παραπάνω, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα 

SPSS.17 για την ανάλυση των δεδομένων. Στην ανάλυση παρουσιάζονται οι 

συχνότητες και τα ποσοστά των διάφορων κατηγοριών όπως επίσης ο μέσος 

όρος  των σελίδων ανά βιβλίο των παρεμβάσεων αλλά και του είδους αυτών. 

Επιπλέον παρουσιάζεται η τυπική απόκλιση, η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή 

εμφάνισης.  

Αρχικά καταγράφηκε σε πόσες σελίδες του κάθε βιβλίου οι παρεμβάσεις 

αφορούσαν το κείμενο, τις εικόνες, τα ένθετα (παρεμβάσεις στα πλαίσια με 

γενικά στοιχεία για το μάθημα) και τις ασκήσεις. Το σύνολο δεδομένων που 

συλλέχθηκαν αφορούν τα εξής: 

1. πλήθος παρεμβάσεων ανά βιβλίο συνολικά. 

2. παρεμβάσεις στο κείμενο του βιβλίου (στο κείμενο του βιβλίου ο μαθητής 

έχει γράψει σχόλια, προτάσεις, κλπ)  
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3. παρεμβάσεις στις εικόνες  

4. παρεμβάσεις στα ένθετα  

5. παρεμβάσεις στις ασκήσεις  

6. υπογραμμίσεις  

7. περίληψη  

8. αντιγραφή του μαθήματος, καταγράφει αυτά που λέει ο καθηγητής  

9. διευκρινήσεις  

10. παρεμβάσεις άσχετες με το μάθημα2: συνολικά σε 9 βιβλία από τα 17 

παρεμβάσεις άσχετες με το μάθημα για τη Φυσική (7 αφορούσαν προσωπικές 

αντιλήψεις και 2 αφορούσαν ομάδες και μουσική) και συνολικά σε 4 βιβλία 

παρεμβάσεις άσχετες με το μάθημα για την Ιστορία (2 αφορούσαν 

προσωπικές αντιλήψεις και 2 αφορούσαν ομάδες και μουσική).  

Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σε σχέση με τα 
παραπάνω στοιχεία. 
 

Πίνακας 10: Γενική κατάσταση του βιβλίου 

 Κατάσταση Συχνότητα % 

Καλή 11 42 
Κακή 15 58 
Σύνολο 18 100 

 
Από τα παραπάνω παρατηρείται ότι τα περισσότερα βιβλία βρίσκονται σε 

κακή κατάσταση και άρα είναι αρκετά δύσκολο να επαναχρησιμοποιηθούν 

σύμφωνα με κάποιες προτάσεις που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί από το 

Υπουργείο Παιδείας (βλ. παράρτημα Γ).  

 
 

2 Παρεμβάσεις που αφορούν προσωπικά σχόλια των μαθητών, ανεξάρτητα από το μάθημα 
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Πίνακας 11α: Πλήθος παρεμβάσεων στα Βιβλία Ιστορίας 

 
 
 

N Ελάχιστη Μέγιστη  Μέση 
τιμή 

Τυπική 
απόκλιση  

Πλήθος παρεμβάσεων 
συνολικά 

9 1 107 47,7 37,2 

 
Πίνακας 11β: Σημείο και Είδος παρεμβάσεων στα Βιβλία Ιστορίας (μέσο 

πλήθος ανά βιβλίο) 

Σημεία 
παρεμβάσεων 

N Ελάχιστη Μέγιστη  Μέση 
τιμή 

Τυπική 
απόκλιση  

Κειμενάκια 9 0 104 40,1 38,3 

Εικόνες 9 0 3 0,5 1,0 

Ένθετα 9 0 36 8,7 13,7 

Είδη 
παρεμβάσεων 

 

Υπογράμμιση 9 0 80 36,8 33,4 

Περίληψη 9 0 12 1,6 4,0 

Διευκρινήσεις 9 1 19 6,1 6,1 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το πλήθος των παρεμβάσεων 

στα βιβλία της ιστορίας είναι κατά μέσο όρο ανά βιβλίο 48. Κατά μέσο όρο 

γίνονται 41 παρεμβάσεις σε κειμενάκια, 1 παρέμβαση ανά δύο βιβλία σε 

εικόνες και 9 σε ένθετα. Το είδος της παρέμβασης είναι κατά μέσο όρο 37 

υπογραμμίσεις, 1,5 περίληψη και 6 διευκρινήσεις.  

 

Με άλλα λόγια οι παρεμβάσεις των μαθητών στα βιβλία της Ιστορίας είναι ως 

επί το πλείστον «κειμενοκεντρικές» αφού άλλωστε το κείμενο κυριαρχεί σε 

αυτού του είδους τα βιβλία. 
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Πίνακας 12: Βαθμός σχετικότητας της παρέμβασης με το μάθημα στα 
βιβλία της Ιστορίας 

Σχετικότητα  Συχνότητα % 

Άσχετη 4 44 
Σχετική 5 56 
Σύνολο 9 100 

 
Από τα 9 βιβλία ιστορίας έχουν γίνει σε 4 από αυτά παρεμβάσεις άσχετες με 

το μάθημα, που αφορούν σε προσωπικές αντιλήψεις, σε αθλητικές ομάδες και 

μουσική.  

 

Η αντίστοιχη κατάσταση με τα βιβλία της Φυσικής αποτυπώνεται στους 

παρακάτω πίνακες.  

 

 

Πίνακας 13α: Πλήθος παρεμβάσεων στα Βιβλία Φυσικής 

 
 

N Ελάχιστη Μέγιστη  Μέση 
τιμή 

Τυπική 
απόκλιση  

Πλήθος 
παρεμβάσεων 
συνολικά 

17 12 100 47,18 28,25 

 
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το πλήθος των παρεμβάσεων 

στα βιβλία της φυσικής είναι κατά μέσο όρο ανά βιβλίο 47 περίπου όσες 

ανιχνεύθηκαν και στα βιβλία Ιστορίας. 
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Πίνακας 13β: Σημείο και Είδος παρεμβάσεων στα Βιβλία Φυσικής (μέσο 
πλήθος ανά βιβλίο) 

Σημεία 
Παρεμβάσεων 
 

N Ελάχιστη Μέγιστη  Μέση 
τιμή 

Τυπική 
απόκλιση  

Κειμενάκια 17 0 69 27,53 25,46 

Εικόνες 17 0 4 0,47 1,33 

Ένθετα 17 0 9 0,94 2,33 

Ασκήσεις 16 0 28 10,38 7,38 

Είδος 
παρεμβάσεων 

 

Υπογράμμιση 17 0 66 22,24 23,25 

Περίληψη 17 0 0 0,00 0,00 

Αντιγράφει το 
μάθημα 

17 0 0 0,00 0,00 

Διευκρινήσεις 17 0 24 5,53 7,31 

Λύσεις ασκήσεων 17 0 17 4,35 5,20 

 

Επιπλέον σύμφωνα με τον Πίνακα 13 β στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 

οι παρεμβάσεις γίνονται στα κείμενα αλλά και στις ασκήσεις που 

περιλαμβάνονται στα βιβλία της Φυσικής. Επίσης και σε αυτή την περίπτωση 

όπως άλλωστε συμβαίνει και στα βιβλία της Ιστορίας κυριαρχούν οι 

υπογραμμίσεις και οι διευκρινήσεις αλλά εδώ προστίθενται λόγω της φύσης 

του μαθήματος και λύσεις των ασκήσεων. 

 

Πίνακας 14: Βαθμός σχετικότητας της παρέμβασης με το μάθημα στα 
βιβλία της Φυσικής 

 
Σχετικότητα  Συχνότητα % 

Άσχετη 9 53 
Σχετική 8 47 
Σύνολο 17 100 

 

[40] 
 



Στα 17 βιβλία φυσικής έχουν γίνει συνολικά σε 9 παρεμβάσεις άσχετες με το 

μάθημα. Οι περισσότερες αφορούσαν προσωπικές αντιλήψεις και 

ακολουθούσα παρεμβάσεις που αφορούσαν ομάδες και μουσική. Ποσοστιαία 

στα βιβλία της Φυσικής οι άσχετες με το μάθημα παρεμβάσεις των μαθητών 

είναι περισσότερες από ότι στα βιβλία της Ιστορίας. Αυτό πιθανώς να 

συνδέεται με το γεγονός ότι η Φυσική ως μάθημα αρέσει λιγότερο στους 

μαθητές από ότι η Ιστορία (ειδικά η Φυσική Γ’ Γυμνασίου). 
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Κεφάλαιο Τέταρτο: Συσχετίσεις 

Όπως φαίνεται από τους Πίνακες 15 και 16 που ακολουθούν το υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο των γονέων (πατέρας και μητέρα) φαίνεται να σχετίζεται 

θετικά με την πιθανότητα τα σχολικά βιβλία να βρίσκονται σε καλή κατάσταση. 

 

Πίνακας 15: Συσχέτιση του γνωστικού επιπέδου του πατέρα με τη 
γενική κατάσταση του βιβλίου 

 
  Γενική κατάσταση 

Βιβλίου 
Σύνολο   Καλή Κακή 

Γνωστικό επίπεδο 
πατέρα 

Δημοτικό 0 1 1 
Γυμνάσιο 1 1 2 

Λύκειο 3 8 11 
Πανεπιστήμιο 3 0 3 

Σύνολο 7 10 17 
 
 

Πίνακας 16: Συσχέτιση του γνωστικού επιπέδου της μητέρας 
με τη γενική κατάσταση του βιβλίου 

 
  Γενική κατάσταση 

Βιβλίου 

Σύνολο   Καλή Κακή 

Γνωστικό επίπεδο 
μητέρας 

Γυμνάσιο 1 0 1 
Λύκειο 3 9 12 
Πανεπιστήμιο 3 1 4 

Σύνολο 7 10 17 
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Πίνακας 17: Συσχέτιση του είδους του βιβλίου με τη 
γενική του κατάσταση  

 
  Γενική κατάσταση Βιβλίου 

Σύνολο   Καλή Κακή 

Βιβλίο Ιστορία 5 4 9 
Φυσική  6 11 17 

Σύνολο 11 15 26 

 
Φαίνεται ότι περισσότερα βιβλία φυσικής είναι σε κακή κατάσταση έναντι των 

βιβλίων της ιστορίας. Και σε αυτή την περίπτωση φαίνεται να υπάρχει μια 

σχέση μεταξύ της κατάστασης των βιβλίων και της στάσης των μαθητών 

απέναντι στα αντίστοιχα μαθήματα. 

Επίσης από τον Πίνακα 18 προκύπτει ότι η γενική κατάσταση των βιβλίων δεν 

επηρεάζεται από το φύλο του παιδιού. 

Πίνακας 18: Συσχέτιση του φύλου του μαθητή με τη γενική κατάσταση 
των βιβλίων 

 
  Γενική κατάσταση 

Βιβλίου 
Σύνολο   Καλή Κακή 

Φύλο Αγόρι 6 7 13 
Κορίτσι 5 8 13 

Σύνολο 11 15 26 
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Πίνακας 19: Συσχέτιση της σχετικότητας της παρέμβασης με το μάθημα 
με τη γενική κατάσταση των βιβλίων 

 
  Γενική κατάσταση 

Βιβλίου 
Σύνολο   Καλή Κακή 

Παρέμβαση άσχετη με 
το μάθημα 

Ναι 7 6 13 
Όχι 4 9 13 

Σύνολο 11 15 26 

 
Με βάση τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι είναι περισσότερο πιθανό στις 

περιπτώσεις που οι μαθητές κάνουν παρεμβάσεις σχετικές με το μάθημα στο 

τέλος το βιβλίο να βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Αυτό είναι ερμηνεύσιμο με 

βάση το γεγονός ότι η αδιαφορία απέναντι στο βιβλίο μπορεί να εκφράζεται 

τόσο με άσχετες με το μάθημα παρεμβάσεις εντός αυτού, όσο όμως και από 

την εν γένει μικρή χρήση του (καλή κατάσταση).  

 

Πίνακας 20: Συσχέτιση του φύλου και του είδους της παρέμβασης  

 
  Φύλο 

Σύνολο   Αγόρι Κορίτσι 

Παρέμβαση άσχετη με 

το μάθημα 

Ναι 6 7 13 

Όχι 7 6 13 

Σύνολο 13 13 26 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα δεν βλέπουμε να υπάρχει καμία 

διαφοροποίηση μεταξύ του είδους της παρέμβασης για τα δύο φύλα. Και για 

τα δύο φύλα είναι το ίδιο πιθανό η παρέμβαση να είναι σχετική με το μάθημα.  
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Πίνακας 21: Συσχέτιση της στάσης απέναντι στο μάθημα της φυσικής 
της  Γ’ Γυμνασίου και του είδους της παρέμβασης   

 
  Φυσική Γ΄ Γυμνασίου 

Σύνολο  

  Μου 

αρέσει 

Δεν μου 

αρέσει 

Παρέμβαση άσχετη με 

το μάθημα 

Ναι 6 7 13 

Όχι 7 6 13 

Σύνολο 13 13 26 

 
Με βάση τον παραπάνω πίνακα δεν βλέπουμε να υπάρχει καμία 

διαφοροποίηση μεταξύ του είδους της παρέμβασης για τις δύο διαφορετικές 

στάσεις των μαθητών απέναντι στο μάθημα της φυσικής της Γ’ Γυμνασίου. 

Είτε τους αρέσει είτε όχι είναι το ίδιο πιθανό η παρέμβαση να είναι σχετική με 

το μάθημα.  

 
Πίνακας 22: Συσχέτιση της στάσης απέναντι στο μάθημα της ιστορίας  
της  Β’ Γυμνασίου και του είδους της παρέμβασης   

 
  Ιστορία Β΄ Γυμνασίου 

Σύνολο 

  Μου 

αρέσει 

Δεν μου 

αρέσει 

Παρέμβαση άσχετη με 

το μάθημα: 

Ναι 5 5 10 

Όχι 5 6 11 

Σύνολο  10 11 21 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα δεν βλέπουμε να υπάρχει καμία 

διαφοροποίηση μεταξύ του είδους της παρέμβασης για τις δύο διαφορετικές 

στάσεις των μαθητών απέναντι στο μάθημα της ιστορίας της Β’ Γυμνασίου. 

Είτε τους αρέσει είτε όχι είναι το ίδιο πιθανό η παρέμβαση να είναι σχετική με 
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το μάθημα. Υπενθυμίζουμε ότι το ίδιο καταδείχθηκε και παραπάνω και για το 

μάθημα της Φυσικής. 

 
 
Πίνακας 23: Συσχέτιση της στάσης απέναντι στο μάθημα της ιστορίας 
της  Γ’ Γυμνασίου και του είδους της παρέμβασης   

 
  Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου 

Σύνολο 

  Μου 

αρέσει 

Δεν μου 

αρέσει 

Παρέμβαση άσχετη με 

το μάθημα: 

Ναι 5 8 13 

Όχι 6 7 13 

Σύνολο 11 15 26 

 
Με βάση τον παραπάνω πίνακα δεν βλέπουμε να υπάρχει καμία 

διαφοροποίηση μεταξύ του είδους της παρέμβασης για τις δύο διαφορετικές 

στάσεις των μαθητών απέναντι στο μάθημα της ιστορίας της Γ’ Γυμνασίου. 

Είτε τους αρέσει είτε όχι είναι το ίδιο πιθανό η παρέμβαση να είναι σχετική με 

το μάθημα.  

 
Πίνακας 24: Συσχέτιση της στάσης απέναντι στο μάθημα της φυσικής 
της  B’ Γυμνασίου και του είδους της παρέμβασης   

  Φυσική Β΄ Γυμνασίου 

Σύνολο 

  Μου 

αρέσει 

Δεν μου 

αρέσει 

Παρέμβαση άσχετη με 

το μάθημα 

Ναι 1 9 10 

Όχι 1 10 11 

Σύνολο 2 19 21 

 
Με βάση τον παραπάνω πίνακα δεν βλέπουμε να υπάρχει καμία 

διαφοροποίηση μεταξύ του είδους της παρέμβασης για τις δύο διαφορετικές 

στάσεις των μαθητών απέναντι στο μάθημα της φυσικής της Β’ Γυμνασίου. 
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Είτε τους αρέσει είτε όχι είναι το ίδιο πιθανό η παρέμβαση να είναι σχετική με 

το μάθημα.  

Επομένως με βάση όλους τους προηγούμενους Πίνακες (21-24) προκύπτει 

ότι η στάση για το μάθημα δεν φαίνεται να επηρεάζει το βαθμό σχετικότητας 

των σχολίων μέσα στο σχολικό εγχειρίδιο με το βασικό περιεχόμενο του 

αντίστοιχου μαθήματος. 

 
Πίνακας 25: Συσχέτιση του είδους του βιβλίου  και του είδους της 
παρέμβασης   

 
  Βιβλίο 

Σύνολο   Ιστορία Φυσική 

Παρέμβαση άσχετη με 

το μάθημα: 

Ναι 4 9 13 

Όχι 5 8 13 

Σύνολο 9 17 26 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα δεν βλέπουμε να υπάρχει καμία 

διαφοροποίηση μεταξύ του είδους της παρέμβασης για τα δύο διαφορετικά 

μαθήματα, της ιστορίας και της φυσικής.  Είτε είναι το βιβλίο της φυσικής είτε 

της ιστορίας είναι το ίδιο πιθανό η παρέμβαση να είναι σχετική ή άσχετη με το 

μάθημα.  

 
Πίνακας 26: Συσχέτιση της επίδοσης ανά μάθημα  και του είδους της 
παρέμβασης   

   Διάμεσος 

Παρέμβαση άσχετη με 
το μάθημα: 

Ναι Βαθμός Ιστορίας Β΄ 
Γυμνασίου 

17,00 

Βαθμός ιστορίας Γ΄ 
Γυμνασίου 

18,00 

Βαθμός φυσικής Β΄ 
Γυμνασίου 

16,00 
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Βαθμός φυσικής Γ΄ 
Γυμνασίου 

18,00 

Όχι Βαθμός Ιστορίας Β΄ 
Γυμνασίου 

17,50 

Βαθμός ιστορίας Γ΄ 
Γυμνασίου 

17,00 

Βαθμός φυσικής Β΄ 
Γυμνασίου 

16,00 

Βαθμός φυσικής Γ΄ 
Γυμνασίου 

16,50 

Δεν παρατηρούμε κάποια ιδιαίτερη συσχέτιση μεταξύ της επίδοσης και του 
είδους της παρέμβασης για κανένα από τα μαθήματα.  
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Πίνακας 28: Συσχέτιση της επίδοσης ανά μάθημα και της γενικής 
κατάστασης του βιβλίου   

   Διάμεσος 

Γενική κατάσταση 
Βιβλίου: 

Καλή Βαθμός Ιστορίας Β΄ 
Γυμνασίου 

17,00 

Βαθμός ιστορίας Γ΄ 
Γυμνασίου 

18,00 

Βαθμός φυσικής Β΄ 
Γυμνασίου 

16,00 

Βαθμός φυσικής Γ΄ 
Γυμνασίου 

17,50 

Κακή Βαθμός Ιστορίας Β΄ 
Γυμνασίου 

17,50 

Βαθμός ιστορίας Γ΄ 
Γυμνασίου 

17,00 

Βαθμός φυσικής Β΄ 
Γυμνασίου 

16,00 

Βαθμός φυσικής Γ΄ 
Γυμνασίου 

16,50 

 

Δεν παρατηρούμε επίσης κάποια πρόδηλη συσχέτιση μεταξύ της επίδοσης 
και της γενικής κατάστασης του βιβλίου για κανένα από τα μαθήματα.  
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Κεφάλαιο Πέμπτο: Σύνοψη- Συμπεράσματα 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο επίπεδα. Αρχικά έγινε μια 

περιγραφική στατιστική ανάλυση των δεδομένων για τις  αντιλήψεις των 

παιδιών σχετικά με το αν τους άρεσαν τα μαθήματα, Ιστορία και Φυσική β΄ και 

γ΄ Γυμνασίου, όπως αυτά προκύπτουν από το ερωτηματολόγιο και τις 

απαντήσεις τους. Επίσης, καταγράφηκε η γενική κατάσταση των βιβλίων, αν 

ήταν καλή ή κακή. Η σχετική αξιολόγηση έγινε με βάση την εξωτερική εικόνα 

των σχολικών εγχειριδίων. Χρησιμοποιήθηκαν τρία κριτήρια που αφορούν την 

γενική κατάσταση των βιβλίων: 

Α. αν υπάρχει το εξώφυλλο 

Β. αν είναι γραμμένο ή σκισμένο το εξώφυλλο 

Γ. αν έχουν αφαιρεθεί σελίδες από το σχολικό βιβλίο 

Στο δεύτερο επίπεδο, εξετάστηκαν τα βιβλία των μαθητών ως προς το πλήθος 

των παρεμβάσεων και το είδος των παρεμβάσεων.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι η ιστορία β΄ και γ΄ Γυμνασίου και 

η Φυσική β΄ Γυμνασίου αρέσει στα μισά περίπου παιδιά ενώ η Φυσική γ΄ 

Γυμνασίου αρέσει σε ένα μικρό ποσοστό.  

Αναφορικά με τις παρεμβάσεις οι περισσότερες αφορούσαν το βιβλίο της 

Ιστορίας, στις εικόνες και στα ένθετα των σχολικών βιβλίων και ακολουθούσε 

το βιβλίο της Φυσικής, όπου οι παρεμβάσεις βρίσκονταν κυρίως στις 

ασκήσεις. Γενικά οι παρεμβάσεις των μαθητών στα βιβλία της Ιστορίας είναι 

ως επί το πλείστον «κειμενοκεντρικές» αφού άλλωστε το κείμενο κυριαρχεί σε 

αυτού του είδους τα βιβλία. 

Άλλες παρεμβάσεις ήταν οι υπογραμμίσεις των μαθητών, περισσότερες στην 

Ιστορία, οι περιλήψεις των κειμένων των βιβλίων, οι αντιγραφές του 

μαθήματος, διευκρινήσεις για το μάθημα, αλλά και παρεμβάσεις ανεξάρτητα 

από το μάθημα, οι οποίες αφορούσαν σε προσωπικές αντιλήψεις, ομάδες και 

μουσική.  

Επίσης παρατηρήθηκε ότι τα περισσότερα βιβλία βρίσκονταν σε κακή 

κατάσταση. Σε κακή κατάσταση βρέθηκαν τα περισσότερα βιβλία της φυσικής 

έναντι των βιβλίων της ιστορίας.  
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Αναφορικά με το γνωστικό επίπεδο των γονιών και την κατάσταση των 

σχολικών βιβλίων των παιδιών, παρατηρήθηκε ότι όταν το γνωστικό επίπεδο 

είτε της μητέρας είτε του πατέρα είναι επιπέδου λυκείου τότε είναι πιο πιθανό 

η κατάσταση των βιβλίων να είναι κακή έναντι του γνωστικού επιπέδου του 

Γυμνασίου και του πανεπιστημίου για τους δύο γονείς. Ακόμη η γενική 

κατάσταση των βιβλίων δεν φαίνεται να επηρεάζεται από το φύλο του 

παιδιού. Είναι επίσης πιθανό η γενική κατάσταση των βιβλίων να μην 

επηρεάζεται από το είδος της παρέμβασης. Το είδος της παρέμβασης δεν 

επηρεάζεται από το τύπο του βιβλίου, δηλαδή στα βιβλία της ιστορίας και της 

φυσικής βρέθηκε ότι οι παρεμβάσεις είναι της ίδιας κατηγορίας.  

Επιπρόσθετα, δεν παρατηρήθηκε να υπάρχει καμία διαφοροποίηση μεταξύ 

του είδους της παρέμβασης για τα δύο φύλα. Και για τα δύο φύλα είναι το ίδιο 

πιθανό η παρέμβαση να είναι σχετική με το μάθημα. Επίσης δεν υπήρξε καμία 

διαφοροποίηση μεταξύ του είδους της παρέμβασης για τις δύο διαφορετικές 

στάσεις των μαθητών απέναντι στο μάθημα της φυσικής της Γ’ & Β’ 

Γυμνασίου και της ιστορίας Β’ & Γ’  Γυμνασίου. Είτε τους αρέσει είτε όχι είναι 

το ίδιο πιθανό η παρέμβαση να είναι σχετική με το μάθημα.  Επιπλέον για την 

περίπτωση των παρεμβάσεων που δεν είναι σχετικές με το μάθημα, αυτές 

είναι περισσότερες από τις παρεμβάσεις που είναι σχετικές με το μάθημα. 

Μάλλον αναμενόμενο καθώς τα θέματα που δεν είναι σχετικά με το μάθημα 

είναι πάρα πολλά και επομένως και οι παρεμβάσεις θα είναι περισσότερες. Ως 

προς το είδος το βιβλίου είδαμε ότι είτε είναι βιβλίο  Φυσικής είτε Ιστορίας είναι 

το ίδιο πιθανό η παρέμβαση να είναι σχετική με το μάθημα. Ακόμα δεν 

παρατηρήσαμε κάποια συσχέτιση μεταξύ της επίδοσης και του είδους της 

παρέμβασης για κανένα από τα μαθήματα. Το ίδιο ισχύει και μεταξύ της 

επίδοσης και της κατάστασης του βιβλίου.  
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Παραρτήματα 

Παράρτημα Α 

Το ισχύον περί τα σχολικά βιβλία σύστημα σε διάφορες χώρες 
 

Χώρα Παραγωγή Κρατικές 
Προδιαγραφές και 

έγκριση 

Επιλογή για 
χρήση στην 

τάξη 

Παροχή βιβλίων 

Αγγλία Εμπορική Όχι Εκπαιδευτικοί-
ελεύθερη 
επιλογή 

Από το 
σχολείο/δανεισμός 

Βόρειος 
Ιρλανδία 

Εμπορική. Το 
Υπουργείο παρέχει 
προδιαγραφές και 
μπορεί να παράξει 
ή να αναθέσει σε 

άλλους την 
παραγωγή 

εκπαιδευτικών 
υλικών 

Όχι Εκπαιδευτικοί-
ελεύθερη 
επιλογή 

Οι γονείς 
συνήθως 

αγοράζουν τα 
βιβλία ή τα 

ενοικιάζουν από 
το σχολείο. 
Υπάρχουν 
κρατικές 

ενισχύσεις για 
τους οικονομικά 
ασθενέστερους  

Σκωτία Εμπορική Όχι Εκπαιδευτικοί - 
Έπειτα από 

διαβούλευση με 
το σχολικό 
συμβούλιο 

Από το σχολείο 
δωρεάν/δανεισμός 

Ουαλία Εμπορική Όχι Εκπαιδευτικοί-
ελεύθερη 
επιλογή 

Από το 
σχολείο/δανεισμός 

Γαλλία Εμπορική με 
κρατική έγκριση. 

Τοπικές ή 
περιφερειακές 

ενώσεις ή κέντρα 
τεκμηρίωσης 
μπορούν να 
παράγουν 

εκπαιδευτικά υλικά 
συμπληρωματικά 
προς αυτά που 
παράγονται σε 
εθνικό επίπεδο 

Το κράτος 
προδιαγράφει το 

περιεχόμενο και τη 
μορφή, εγκρίνει όλα τα 
βιβλία προς χρήση στα 
σχολεία και καταρτίζει 

καταλόγους των 
εγκεκριμένων βιβλίων 

Εκπαιδευτικοί-
από τον 

κατάλογο των 
εγκεκριμένων 

βιβλίων 

Δωρεάν από το 
σχολείο στην 
υποχρεωτική 
εκπαίδευση.  

Στη μετα-
υποχρεωτική 
εκπαίδευση οι 

γονείς πληρώνουν 
τα βιβλία. 
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Γερμανία Εμπορική-έγκριση 
στο επίπεδο των 

κρατιδίων (Lander) 

Τα κρατίδια 
προδιαγράφουν το 

κόστος, το 
περιεχόμενο,  τη μορφή 

και την ποιότητα και 
καταρτίζουν 
καταλόγους 

εγκεκριμένων βιβλίων. 
Τα βιβλία 

θρησκευτικών 
εγκρίνονται έπειτα από 

συμφωνία και των 
θρησκευτικών αρχών. 

Εκπαιδευτικοί- 
από τον 

κατάλογο των 
εγκεκριμένων 

βιβλίων. Μερικές 
φορές με την 
έγκριση των 

σχολικών 
επιθεωρητών και 
τη διαβούλευση 

με τους 
εκπροσώπους 

γονέων και 
μαθητών 

Από το 
σχολείο/δανεισμός 

Ουγγαρία Εμπορική (κρατική 
έγκριση). Το 

κράτος παρέχει 
τραπεζικά δάνεια 
στους εκδοτικούς 

οίκους. 

Το κράτος 
προδιαγράφει το 
περιεχόμενο και 

καταρτίζει καταλόγους 
εγκεκριμένων βιβλίων. 

Εκπαιδευτικοί- 
από τον 

κατάλογο των 
εγκεκριμένων 

βιβλίων αλλά και 
πρόσθετα υλικά 

εκτός του 
καταλόγου 

Οι γονείς 
αγοράζουν τα 

βιβλία με κρατική 
επιχορήγηση. 

Ιταλία Εμπορική Το κράτος εκδίδει 
οδηγίες για το κόστος 
και τη συχνότητα των 

αναθεωρημένων 
επανεκδόσεων, αλλά 

δεν εγκρίνει βιβλία 

Το συμβούλιο 
των 

εκπαιδευτικών-
ελεύθερη 
επιλογή 

Δωρεάν στην 
πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση. Στη 
συνέχεια οι γονείς 

αγοράζουν τα 
βιβλία. Οι 

οικονομικά 
ασθενέστεροι 
λαμβάνουν 
οικονομική 

βοήθεια 
Ολλανδία Εμπορική Όχι (Το Υπουργείο 

προδιαγράφει μόνο 
εκπαιδευτικούς 

στόχους για κάθε τάξη) 

Εκπαιδευτικοί-
ελεύθερη 
επιλογή 

Από το σχολείο με 
δανεισμό στην 
πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση. Στη 
δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση οι 

γονείς αγοράζουν 
τα βιβλία. Τα 

σχολεία διαθέτουν 
ειδική 
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χρηματοδότηση 
για την αγορά 
βιβλίων προς 

δανεισμό. 
Ισπανία Εμπορική κάτω 

από κρατική 
καθοδήγηση. Το 

Κέντρο 
Εκπαιδευτικής 
Έρευνας και 
Τεκμηρίωσης 

(CIDE) βοηθά στην 
ανάπτυξη και τη 

διάχυση 
εκπαιδευτικών 

υλικών και οδηγών 
για τους 

εκπαιδευτικούς 

Καμία γενική 
προδιαγραφή αλλά οι 
αυτόνομες κοινότητες 

(μέσω των 
περιφερειακών/τοπικών 
εκπαιδευτικών αρχών) 

συνήθως παρέχουν 
έναν κατάλογο 

προτεινόμενων βιβλίων 

Τα σχολεία ή οι 
μεμονωμένοι 
εκπαιδευτικοί 

από τον 
κατάλογο 

προτεινόμενων 
βιβλίων 

Οι γονείς 
συνήθως 

αγοράζουν τα 
βιβλία. Υπάρχει 

οικονομική 
ενίσχυση για τους 

οικονομικά 
ασθενείς 

Σουηδία Εμπορική Όχι Εκπαιδευτικοί-
ελεύθερη 
επιλογή 

Τα σχολεία 
παρέχουν τα 

βιβλία (οι γονείς 
σε ορισμένες 

περιπτώσεις στην 
μετα-υποχρεωτική 
εκπαίδευση (+16 

ετών) 
συνεισφέρουν 

οικονομικά  
Ελβετία Τα καντόνια Τα καντόνια συνήθως 

προδιαγράφουν το 
περιεχόμενο και 

παρέχουν καταλόγους 
προτεινόμενων βιβλίων 

για την υποχρεωτική 
εκπαίδευση 

Οι εκπαιδευτικοί-
συνήθως από 

τους καταλόγους 
προτεινόμενων 

βιβλίων-
Ελεύθερη 

επιλογή στην 
ανώτερη 

δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 

Τα σχολεία 
παρέχουν τα 

βιβλία. Στη μετα-
υποχρεωτική 

δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση οι 

γονείς αγοράζουν 
τα βιβλία 

 
Πηγή: International Review of Curriculum and Assessment Frameworks 

Internet Archive http://www.inca.org.uk/pdf/table_10.pdf 
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Παράρτημα Β 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

Όνομα: 

Επώνυμο: 

Φύλο: 

Ηλικία: 

Τάξη: 

2. Σου άρεσε το μάθημα της Φυσικής της Β Γυμνασίου;     

Ναι  Όχι    

 

3. Σου άρεσε το μάθημα της Φυσικής της Γ Γυμνασίου; 

Ναι   Όχι 

 

4. Σου άρεσε το μάθημα της Ιστορίας της Β Γυμνασίου; 

Ναι  Όχι  

 

5. Σου άρεσε το μάθημα της Ιστορίας της Γ Γυμνασίου; 

Ναι  Όχι 

 

6. Ποια η επίδοσή σου στα μαθήματα: 

Φυσική Β Γυμνασίου:  

 

Φυσική Γ Γυμνασίου: 
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Ιστορία Β Γυμνασίου: 

 

Ιστορία Γ Γυμνασίου: 

 

7. Μορφωτικό επίπεδο γονιών: 

  

Γνώσεις: Πατέρας Μητέρα 

Δεν έχουν πάει σχολείο   

Μερικές τάξεις Δημοτικού 

Αν ναι: 

Ποιες τάξεις Δημοτικού 

  

  

Απόφοιτος Δημοτικού   

Μερικές τάξεις Γυμνασίου 

Αν ναι: 

Ποιες τάξεις Γυμνασίου 

  

  

Απόφοιτος Γυμνασίου   

Μερικές τάξεις Λυκείου 

Αν ναι: 

Ποιες τάξεις Λυκείου 

  

  

ΑΕΙ   

Απόφοιτος ΑΕΙ;   

ΤΕΙ   

Απόφοιτος ΤΕΙ;   

ΙΕΚ   

Ιδιωτική Σχολή   
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Τεχνική Σχολή   

 

8. Με τι ασχολούνται οι γονείς σου; 

Πατέρας:……………………………………………………………………………………………………………………….... 

Μητέρα:…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Παράρτημα Γ 

 

 

1. Παράδειγμα βιβλίου σε καλή κατάσταση   2.Παράδειγμα βιβλίου σε κακή κατάσταση  

  

Πηγή: 1. Ν. Αντωνίου, Π. Δημητριάδης, Κ. Καμπούρης, Κ.Παπαμιχάλης, Λ. Παπατσίμπα, 

2009, Φυσική: Β’ Γυμνασίου: Αθήνα: ΟΕΔΒ 

           2. Ν. Αντωνίου, Π. Δημητριάδης, Κ. Καμπούρης, Κ.Παπαμιχάλης, Λ. Παπατσίμπα, 

2008, Φυσική: Γ’ Γυμνασίου: Αθήνα: ΟΕΔΒ 
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Παρεμβάσεις στο εξώφυλλο: 

 

 

Πηγή: 1. Ν. Αντωνίου, Π. Δημητριάδης, Κ. Καμπούρης, Κ.Παπαμιχάλης, Λ. Παπατσίμπα, 

2008, Φυσική: Γ’ Γυμνασίου: Αθήνα: ΟΕΔΒ 

          2. Λούβη Ε., Ξιφαράς Δ., 2008, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ’ Γυμνασίου, Αθήνα: 

ΟΕΔΒ   

          3. Ι. Δημητρούκας, Θ. Ιωάννου, 2009, Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Β’ Γυμνασίου: 

Αθήνα: ΟΕΔΒ 
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Παρεμβάσεις στο κείμενο - υπογραμμίσεις:  

 

 

 

 

[65] 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρεμβάσεις σε ένθετα: 
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Παρεμβάσεις σε ασκήσεις- εικόνες: 
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Παρεμβάσεις στα μαθήματα(περίληψη – αντιγραφή –διευκρινήσεις  του 

μαθήματος, κείμενα εκτός ύλης): 

 

 
 

 

Παρεμβάσεις άσχετες με το μάθημα (καταγραφή προσωπικών αντιλήψεων): 
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Οι παραπάνω πηγές προέρχονται από τα βιβλία της Ιστορίας Β΄ και Γ’ 

Γυμνασίου και Φυσικής Β’ και Γ’ Γυμνασίου, τα οποία εξετάστηκαν. 

 

 

 

[70] 
 


	Μεταπτυχιακή Διατριβή
	Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
	«Εκπαιδευτικά Προγράμματα & Υλικό»
	ΑΘΗΝΑ 2011

	Περίληψη
	Πίνακας Περιεχομένων
	Εισαγωγή
	Μέρος Πρώτο
	Κεφάλαιο 1. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
	1.1 Το σχολικό βιβλίο και ο ρόλος του στη διδασκαλία και τη μάθηση
	1.2 Το σχολικό βιβλίο ως υλικό αντικείμενο
	1.3 Η επίσημη πολιτική για το σχολικό βιβλίο
	1.4 Το σχολικό βιβλίο ως ιδεολογία
	1.5 Η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για το σχολικό βιβλίο
	Μέρος Δεύτερο
	Κεφάλαιο Δεύτερο : Οι Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις
	2.1. Η έρευνα
	2.2. Η διαδικασία
	2.3. To δείγμα
	2.4. Το ερωτηματολόγιο
	Κεφάλαιο Τρίτο: Τα Αποτελέσματα
	Στα 17 βιβλία φυσικής έχουν γίνει συνολικά σε 9 παρεμβάσεις άσχετες με το μάθημα. Οι περισσότερες αφορούσαν προσωπικές αντιλήψεις και ακολουθούσα παρεμβάσεις που αφορούσαν ομάδες και μουσική. Ποσοστιαία στα βιβλία της Φυσικής οι άσχετες με το μάθημα π...
	Κεφάλαιο Τέταρτο: Συσχετίσεις
	Κεφάλαιο Πέμπτο: Σύνοψη- Συμπεράσματα
	Παραρτήματα

