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Πρόλογος 
  

 

 Τα σχολικά βιβλία είναι τόσο παλιά όσο και η γραφή. Τα πρώτα γράφτηκαν 

στη γλώσσα των Σουμέριων (Hummel, 1988: 13). Ο Κομένιος ήταν ο πρώτος που 

έθεσε το ζήτημα της συγγραφής βιβλίων για παιδιά, βιβλία τα οποία οφείλουν να 

πληρούν το κριτήριο της επιστημονικής αλλά και της παιδαγωγικής εγκυρότητας 

και για το λόγο αυτό πολλοί τον θεωρούν «πατέρα του σχολικού βιβλίου» 

(Καψάλης & Χαραλάμπους, 1995: 124).  

Το σχολικό βιβλίο περιέχει τη διδακτέα ύλη του εκάστοτε γνωστικού αντικει-

μένου ή μαθήματος για μια συγκεκριμένη τάξη και σχολική βαθμίδα, αναφερόμενο 

πάντοτε στο επίσημο πρόγραμμα σπουδών (Ξωχέλλης, 2005: 32). Συγκαταλέγεται 

ανάμεσα στα πιο σημαντικά συστατικά στοιχεία οποιουδήποτε εκπαιδευτικού συ-

στήματος και σύμφωνα με έρευνες επιδρά σε σημαντικό βαθμό στη διδασκαλία και 

τη μάθηση (Altbach, 1991: 237). Οι εκπαιδευτικοί τα χρησιμοποιούν για να δομή-

σουν την διδασκαλία τους και οι μαθητές/-τριες τα αναμένουν σε κάθε μάθημα για 

να μάθουν από αυτά (Woodward, 1993: 115).  

Το σχολικό βιβλίο βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τον/τη μαθητή/-τρια, 

τον/την εκπαιδευτικό, τη σχολική αίθουσα και το διοικητικό πλαίσιο, ενώ ταυτό-

χρονα παίζει έναν αντισταθμιστικό ρόλο σε ό,τι αφορά στις ελλείψεις και τις ανά-

γκες που προκύπτουν στις σχέσεις όλων των παραπάνω. Για παράδειγμα σε σχέ-

ση με τη σχολική αίθουσα, αν υπάρχουν τυχόν ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή 

και μέσα διδασκαλίας, αναμένεται από το σχολικό εγχειρίδιο να βοηθήσει για να 

ξεπεραστούν και να υποκατασταθούν (Τοκατλίδου, 1999: 35-36).  

Ο ρόλος του σχολικού βιβλίου ως μέσου διδασκαλίας ποικίλει ανάλογα με τη 

χώρα, το σχολείο αλλά και την ιστορική περίοδο (Pingel, 1999: 27). Σε χώρες με δι-

οικητικά αποκεντρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα το σχολικό βιβλίο δε παίζει πρω-

τεύοντα ρόλο στη διδακτική διαδικασία, ενώ αντίθετα ο ρόλος του είναι κεντρικός 

σε συγκεντρωτικά διοικούμενα εκπαιδευτικά συστήματα όπως είναι της χώρας 

μας (Ξωχέλλης, 2005: 33).  

Τα σχολικά εγχειρίδια μεταδίδουν στους/στις μαθητές/-τριες μια σφαιρική κα-

τανόηση της ιστορίας, των κανόνων της κοινωνίας, καθώς και των νορμών 



Απόψεις φιλολόγων εκπαιδευτικών, μαθητών και μαθητριών  

14 για το εν χρήσει σχολικό βιβλίο Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου 

 

συμβίωσης με άλλους ανθρώπους και λαούς. Αντανακλούν τις παραδόσεις που 

έχει δημιουργήσει και διατηρήσει η κοινωνία με το πέρασμα των χρόνων. Επίσης, 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη και διαμόρφωση της αυτοεκτίμησης του ατόμου, 

αλλά καθορίζουν και τα σύνορα της κάθε κοινωνίας, κυρίως μέσα από τα βιβλία 

της Ιστορίας και της Γεωγραφίας (Pingel 1999: 7). 

Η αναθεώρηση των σχολικών εγχειριδίων ως ένα διεθνές εγχείρημα, ανά-

γεται στις αρχές του 20ού αιώνα και στη δραστηριότητα διεθνών οργανισμών, 

κυρίως της Κοινωνίας των Εθνών1. Ο Α’ παγκόσμιος πόλεμος είχε σημαντικό αντί-

κτυπο στα έθνη-κράτη. Η κοινωνία των εθνών εκείνη την περίοδο είχε ξεκινήσει 

μια προσπάθεια ανεύρεσης τρόπων για την καταπολέμηση της ξενοφοβίας και 

των στερεοτύπων. Μετά το τέλος του Α’ παγκοσμίου πολέμου, πολιτικοί και εκ-

παιδευτικοί κατέκριναν το γεγονός ότι τα σχολικά εγχειρίδια χρησιμοποιούνταν 

για να δημιουργήσουν κακή εικόνα για τα εθνικά κράτη που ήταν αντίπαλες στον 

πόλεμο (Pingel, όπ.π.: 9). 

Οι μελέτες των σχολικών βιβλίων αρχικά είχαν ως στόχο να περιγράψουν 

την εικόνα που έχει το κάθε έθνος για τον εαυτό του και τον τρόπο με τον οποίο 

αυτό παρουσιάζεται στα σχολικά εγχειρίδια. Αυτό έφερε στην επιφάνεια την ανά-

γκη σύγκρισης των σχολικών εγχειριδίων προκειμένου να δει κανείς πώς η χώρα 

του καθενός παρουσιάζεται στα ξένα βιβλία και πώς τα άλλα έθνη περιγράφονται 

στα βιβλία της χώρας του καθενός (Johnsen, 1993: 86). 

Ανάλογα με τις προθέσεις και τα κίνητρα με τα οποία γίνεται η έρευνα και η 

ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων έχουμε τρείς κατηγορίες ανάλυσης (Καψάλης 

& Χαράλαμπους, 1995: 209):  

1. Σύμφωνα με την πρώτη κατηγορία, τα σχολικά εγχειρίδια αναλύονται ως 

προς το περιεχόμενό τους με σκοπό να εντοπιστούν προκαταλήψεις, εχθρικά αι-

σθήματα και εικόνες εχθρού, ώστε με βάση τα συμπεράσματα της έρευνας να 

βελτιωθούν μελλοντικά στην κατεύθυνση της αγωγής για την ειρήνη. 

2. Στην δεύτερη κατηγορία προέχει η ιδεολογική ανάλυση του περιεχομένου και 

τα σχολικά εγχειρίδια θεωρούνται ως δείκτες κοινωνικής ανάπτυξης, βάσει των 

οποίων διερευνάται η θέση και η σημασία συγκεκριμένων θεμάτων, θεσμών, 

αξιών, προτύπων και εξελίξεων σε μια κοινωνία. 

                                                 
1  Η Κοινωνία των Εθνών ιδρύθηκε αμέσως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο (Pingel, 

1999: 9, http://el.wikipedia.org/wiki/Κοινωνία_των_Εθνών). 
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3. Στην τρίτη κατηγορία εξετάζονται τα σχολικά εγχειρίδια με βάση επιστημο-

νικά και παιδαγωγικά κριτήρια, για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα τους ως 

μέσων διδασκαλίας. 

Στην βόρεια και κεντρική Ευρώπη η μελέτη και η έρευνα των σχολικών βι-

βλίων ξεκίνησε τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, ενώ στην Ελλάδα στη δεκα-

ετία του 1980. Στη διάρκεια αυτής της δεκαετίας δημοσιεύτηκαν και οι πρώτες 

ελληνικές έρευνες για τα σχολικά εγχειρίδια (Μπονίδης, 1998: 71).  

Η ένταση στην έρευνα των σχολικών βιβλίων που παρατηρείται διεθνώς, 

αποτυπώνει τη σημασία που αποδίδεται στο ρόλο του σχολικού βιβλίου στο πλαί-

σιο της εκπαιδευτικής και κοινωνικοποιητικής διαδικασίας του σχολείου (Ξωχέλ-

λης, Καψάλης, Ισμυρλιάδου, Λουκίδου, Μπονίδης, & Χατζησαββίδης 2000: 43). 

Η κριτική που έχει γίνει και συνεχίζει να γίνεται στα σχολικά εγχειρίδια επι-

κεντρώνεται κυρίως: α) στην παροχή λανθασμένων πληροφοριών και παρουσίαση 

ιδεολογικών προκαταλήψεων και β) στη γλώσσα και το στυλ τους (δυσανά-

γνωστα, δυσκολονόητα και βαρετά βιβλία) (Johnsen, 1993: 185).  

Το γεγονός ότι βλέπουμε ακατάλληλα και αντιπαιδαγωγικά σχολικά βιβλία 

δεν οφείλεται πάντοτε στους δημιουργούς τους. Τα σχολικά βιβλία και η σχέση 

των μαθητών και των μαθητριών με αυτά αντικατοπτρίζουν τη σχέση της συγκε-

κριμένης κοινωνίας με τη γνώση, μια σχέση καταναλωτή και προϊόντος (όπου το 

βιβλίο αντιμετωπίζεται ως «καταναλωτικό προϊόν» χωρίς να του δίνεται η πρέ-

πουσα σημασία και μετά τη χρήση του παύει να έχει αξία) (Τσιάκαλος, 1990: 26).  

Αντικείμενο της έρευνας που παρουσιάζεται στο ανά χείρας βιβλιο αποτελεί 

το εν χρήσει σχολικό βιβλίο της Ιστορίας της Γ’ Γυμνασίου. Η έρευνα έχει ως κύριο 

σκοπό την ανάλυση των απόψεων των μαθητών και των μαθητριών και των 

εκπαιδευτικών σχετικά με το βιβλίο. Για το μάθημα της ιστορίας της Γ’ Γυμνασίου 

δημιουργήθηκε ένα νέο διδακτικό πακέτο που αποτελείται από το βιβλίο του/της 

μαθητή/-τριας και το βιβλίο του/της εκπαιδευτικού. Τα βιβλία εκδόθηκαν το 2007 

και οι συγγραφείς τους είναι η Επίκουρη Καθηγήτρια Ευαγγελία Λούβη και ο Ιστο-

ρικός Δημήτριος Ξιφαράς. 

Η επιλογή του συγκεκριμένου σχολικού βιβλίου συνδέεται: α) με το γεγονός 

ότι απευθύνεται στην μεγαλύτερη σε ηλικία ομάδα του Γυμνασίου. Οι μαθητές/-

τριες αυτής της ηλικίας, σύμφωνα με τον Piaget, είναι πλέον σε θέση να σκέφτο-

νται την εκάστοτε κατάσταση, να σχηματίζουν θεωρίες και να εξάγουν συμπερά-

σματα (όπ. αναφ. στο Κουτσούκος & Σμυρναίου, 2007: 134), και β) με τη θεματο-
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λογία του (Νεότερη και σύγχρονη Ιστορία) η οποία περιγράφει γεγονότα που 

άσκησαν επίδραση στην εξέλιξη του κόσμου, επίδραση που ο απόηχός της φτάνει 

ως τις μέρες μας. 

Η έρευνα ξεκίνησε το 2009 και ολοκληρώθηκε το 2015. Αρχικά αφορούσε τις 

απόψεις των φιλολόγων εκπαιδευτικών για το εν χρήσει σχολικό βιβλίο Ιστορίας 

της Γ’ γυμνασίου και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών μου σπουδών. 

Στη συνέχεια στο πλαίσιο σχετικής έρευνας στο Κ.Ε.Α.Σ.Β.Ε.Π. (Κέντρο Έρευνας και 

Αξιολόγησης Σχολικών Βιβλίων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων) στο οποίο 

είμαι μέλος, συνέχισα την έρευνά μου με τις απόψεις των μαθητών/-τριών.  

Για την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά 

τον Γιώργο Ζαρίφη επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγω-

γικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την επιστημονική του 

καθοδήγηση, τις χρήσιμές συμβουλές και παρατηρήσεις του, την τεχνογνωσία που 

μου παρείχε στη συγγραφή του βιβλίου αλλά και την ηθική του συμπαράσταση. Τις 

θερμές ευχαριστίες μου θα ήθελα να εκφράσω και στον αναπληρωτή καθηγητή 

του Τομέα Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κυριά-

κο Μπονίδη ο οποίος τόσο ως επόπτης της μεταπτυχιακής μου έρευνας όσο και 

ως διευθυντής του ΚΕΑΣΒΕΠ με καθοδήγησε επιστημονικά στην εξέλιξη της έρευ-

νάς μου,  με συμβούλεψε και με στήριξε ηθικά. 

Παράλληλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους διευθυντές των σχολείων 

που βοήθησαν στην πραγματοποίηση της έρευνάς μου και ιδιαιτέρως την Άννα Τι-

ρικανίδου. Θα ήθελα φυσικά να ευχαριστήσω τους εκπαιδευτικούς και τους/τις 

μαθητές/-τριες που συμμετείχαν στην έρευνα μου και τέλος θα ήθελα να ευχαρι-

στήσω την οικογένεια μου για την αμέριστη συμπαράσταση που μου παρείχε.  

Το βιβλίο χωρίζεται σε δυο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Στο πρώτο 

μέρος (θεωρητικό) αναφερόμαστε:  

1. Στο σχολικό βιβλίο, στο ρόλο και τις λειτουργίες του και στο σχολικό βιβλίο 

Ιστορίας ειδικότερα.  

2. Στην αξιολόγηση και την έρευνα των σχολικών βιβλίων και συγκεκριμένα: α) 

στη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης, β) στην έρευνα των σχολικών 

βιβλίων, γ) στα πεδία της έρευνας των σχολικών βιβλίων, δ) στις έρευνες από-

ψεων των ομάδων αποδοχής για τα σχολικά βιβλία. 

 Το δεύτερο μέρος (ερευνητικό) περιλαμβάνει: 
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1. Την ερευνητική διαδικασία: το σκοπό και τους στόχους της έρευνας (ερευνη-

τικά ερωτήματα).  

2. Τη μεθοδολογία της έρευνας: α) το δείγμα, β) το εργαλείο συλλογής των δεδο-

μένων, γ) τη συλλογή των δεδομένων και την πορεία της έρευνας, δ) τη μέθοδο 

ανάλυσης των δεδομένων, ε) την ποσοτική ανάλυση περιεχομένου, στ) τα δημο-

γραφικά στοιχεία του δείγματος, ζ) το σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας της Γ’ Γυμνα-

σίου. 

3. Τα δεδομένα της έρευνας. 

4. Τη συζήτηση των αποτελεσμάτων. 

5. Τη βιβλιογραφία. 

6. Το παράρτημα. 

7. Το γλωσσάριο. 

8. Το ευρετήριο. 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2017 
 

Παπαδημητρίου Αχιλλέας 
                                                                                                                  

 


