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Το Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου (ΕΟΚ) 
μπαίνει στο 6ο έτος κυκλοφορίας του. Αυτό είναι το 
10ο τεύχος της σειράς. Υπενθυμίζω ότι κάθε τεύχος 
αφιερώνεται σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό θέμα 
που προέκυψε μετά απο σχετική επισκόπηση των 
απόψεων των μελών του Ομίλου. Το παρόν τεύχος 
είναι αφιερωμένο στα διδακτικά εγχειρίδια.

Το περιεχόμενο του Δελτίου οδηγεί σε δυο 
παρατηρήσεις. Η πρώτη σχετίζεται με το ρόλο και 
την αποστολή του διδακτικού εγχειριδίου. Κάποια 
άρθρα είναι θεωρητικού χαρακτήρα. Εξετάζουν 
θέματα που σχετίζονται με τα κριτήρια αξιολόγησης 
των διδακτικών εγχειριδίων, με την έρευνα γύρω 
απο το διδακτικό εγχειρίδιο, και, τέλος, τη 
συμβολή του στη γνωστική ανάπτυξη  των μαθητών 
και στη διαμόρφωση στάσεων ζωής και ατομικής 
φιλοσοφίας. Ό,τι είναι τα εργαλεία στο εργαστήριο 
του τεχνίτη είναι, κατά παραλληλία, τα διδακτικά 
εγχειρίδια για το σχολείο. Με το διδακτικό 
εγχειρίδιο ο μαθητής διευρύνει τον πνευματικό 
του ορίζοντα και πλουτίζει το συναισθηματικό του 
κόσμο, ενώ, ταυτόχρονα ο εκπαιδευτικός, με βάση 
αυτό, διαμορφώνει τη διδακτική στρατηγική του.

Η δεύτερη παρατήρηση είναι πρακτικού χαρακτήρα 
και σχετίζεται με τις κρίσεις και τις απόψεις 
των εκπαιδευτικών για τα εν χρήσει διδακτικά 
εγχειρίδια. Ενώ κάποια άρθρα έχουν ως αντικείμενό 
τους αξιολογικές κρίσεις, κάποια άλλα προχωρούν 

ένα βήμα πιο πέρα για να υποδείξουν τρόπους (α) 
αξιοποίησης του διδακτικου εγχειριδίου με την 
εφαρμογή στην πράξη συγκεκριμένων διδακτικών 
στρατηγικών και (β) να υποβάλουν εισηγήσεις για 
μια αποτελεσματικότερη αξιοποίηση  των διδακτικών 
εγχειριδίων. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, ο ρόλος 
και η λειτουργία του διδακτικού εγχειριδίου 
εξετάζονται μέσα απο το σχήμα ανατροφοδότηση-
επανάδραση. Συγκεκριμένα, η αποτελεσματικότητα 
των διδακτικών εγχειριδίων στους διάφορους τομείς 
του σχολικού προγράμματος κρίνεται υπο το φως 
τυπικής ή/και άτυπης αξιολόγησης και λαμβάνεται 
υπόψη μέσα απο στοχευμένη επανάδραση, η οποία 
έχει ως αντικειμενικό στόχο της τη βελτίωση.

Προσθέτω, τέλος, ότι, για μια βαθύτερη μελέτη των 
θεμάτων που σχετίζονται με τα διδακτικά εγχειρίδια, 
ο ΕΟΚ προχωρεί στην οργάνωση του 10ου συνεδρίου 
του με αποκλειστικό θέμα αυτό των διδακτικών 
εγχειριδίων. Καταξιωμένοι πανεπιστημιακοί 
καθηγητές θα καταθέσουν στο συνέδριο τη γνώση 
και τα αποτελέσματα των ερευνών τους. Μάχιμοι 
εκπαιδευτικοί θα αναλύσουν τις απόψεις και 
παρατηρήσεις τους για την αποτελεσματικότητα 
των εν χρήσει διδακτικών εγχειριδίων. Εκ μέρους 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΚ ευχαριστώ 
θερμά τόσο τους εισηγητές του συνεδρίου όσο και 
τους συγγραφείς που συμμετέχουν σ’ αυτή την 
έκδοση.
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Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη αιτιολόγηση της 
θέσης ότι το αναλυτικό πρόγραμμα δεν ταυτίζεται 
με το σχολικό εγχειρίδιο και ότι δεν μπορεί το 
σχολικό εγχειρίδιο να αντικαταστήσει το αναλυτικό 
πρόγραμμα. Το σχολικό εγχειρίδιο είναι πάντα 
μια προσπάθεια εφαρμογής του αναλυτικού 
προγράμματος, το οποίο ως προϊόν προς διδασκαλία 
περιορίζει την παιδαγωγική αυτονομία του 
εκπαιδευτικού. Η υπερβολική προσκόλληση στις 
σελίδες του και στις ασκήσεις που περιλαμβάνει 
αναγκάζει τον εκπαιδευτικό να διδάσκει ύλη 
και σελίδες βιβλίου αντί να διδάσκει πυρηνικές 
γνώσεις/στάσεις/δεξιότητες και τρόπους σκέψης, με 
αποτέλεσμα η διδασκαλία να καταλήγει σε ξενάγηση 
στις σελίδες του βιβλίου και «ασκησοθεραπεία». 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το σχολείο και η 
διδασκαλία σήμερα έχουν ευρύτερο ρόλο και ότι 
ο «βιβλιοκεντρισμός» (Πυργιωτάκης, 2000, σ.392) 
υποβαθμίζει το ρόλο αυτό.

Το ερώτημα της σχέσης μεταξύ σχολικού 
εγχειριδίου και αναλυτικού προγράμματος είναι 
πολύ παλιό και η απάντησή του είναι φυσικό να 
εξαρτάται από την ποιότητα και το περιεχόμενο 
τόσο του αναλυτικού προγράμματος, όσο και του 
διδακτικού εγχειριδίου. Η εφαρμογή αναλυτικών 
προγραμμάτων θεμελιωμένων στο συντηρητισμό 
και στον ακαδημαϊσμό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από το περιεχόμενο των διδακτικών εγχειριδίων. Η 
προοδευτική φιλοσοφία επηρέασε σημαντικά τόσο τα 
αναλυτικά προγράμματα όσο και τα μέσα εφαρμογής 
τους και επομένως και τα διδακτικά εγχειρίδια, τα 
οποία εκ παραδοχής δεν περιέχουν πλέον όλη τη 
γνώση που θα πάρει ο μαθητής, μια και η μάθηση 
είναι βίωμα, εμπειρία και ζωή. Ο προοδευτισμός 
έδωσε επίσης έμφαση με συμπληρωματικά 
διδακτικά υλικά σε αντίθεση με το συντηρητισμό και 
τη συνεπακόλουθη πρακτική του ενός διδακτικού 
εγχειριδίου.

Ως ιδιόμορφο είδος βιβλίου το σχολικό 
εγχειρίδιο επιτελεί ιδιαίτερες λειτουργίες και έχει 
ειδικά χαρακτηριστικά. Οι λειτουργίες που επιτελεί 
είναι σκόπιμες αλλά και λανθάνουσες, μια και είναι 
δυνατό μέσα από το σχολικό εγχειρίδιο να περνούν 
στους μαθητές μηνύματα που δεν περιλαμβάνονται 
στους στόχους των συγγραφέων. Σ’ αυτή την περίπτωση 
το λανθάνον ή κρυφό αναλυτικό αντιστρατεύεται τους 
δηλωμένους στόχους του αναλυτικού προγράμματος.

Οι Καψάλης και Χαραλάμπους (1995) 
συνοψίζουν τις λειτουργίες του διδακτικού 
εγχειριδίου σε έξι: Παρουσίαση της πραγματικότητας, 
καθοδήγηση της διδασκαλίας, δραστηριοποίηση 
των κινήτρων μάθησης, διαφοροποίηση, εμπέδωση 
και αξιολόγηση, κοινωνικοποίηση. Η βασικότερη 
εξάλλου λειτουργία του σχολικού εγχειριδίου κατά 
τον Cronbach (1995) είναι να καταστήσει τη γνώση 

προσιτή στο μαθητή παρουσιάζοντας την παιδαγωγικά 
οργανωμένη.

Στην πιο συνηθισμένη του λειτουργία το 
διδακτικό εγχειρίδιο παρουσιάζεται ως ένα μέσο 
εφαρμογής του αναλυτικού, το οποίο προωθεί 
τα είδη γνώσης που οι στόχοι του αναλυτικού 
καθορίζουν ως επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή 
πληροφορίες, στρατηγικές, διαδικασίες, στάσεις 
(Κουτσελίνη, 2009). Ως προς το περιεχόμενο, το 
διδακτικό εγχειρίδιο είναι ακόμη μέσο διάδοσης 
κουλτούρας, αξιών και στάσεων τόσο με το γράμμα 
του, όσο και με το πνεύμα του. Ανάλογα, ακόμη, 
με τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται και σε 
σχέση με τη συγκεκριμένη εποχή συγγραφής του, το 
διδακτικό εγχειρίδιο επιτελεί πολιτιστική-κοινωνική 
λειτουργία. Απ’ αυτή την άποψη είναι δυνατόν το 
σχολικό εγχειρίδιο να εξυπηρετεί τα συμφέροντα 
μιας μόνο κοινωνικής ομάδας (Anyon, 1979. Ap-
ple & Christian-Smith, 1991) μέσα από την ίδια την 
παρουσίαση της πραγματικότητας, αλλά και μέσα 
από τη γλώσσα που χρησιμοποιεί (Olson, 1980) ή, 
αντίθετα, να εξυπηρετεί με δημοκρατικό τρόπο τις 
ανάγκες μιας συγκεκριμένης κοινωνίας μέσα στα 
πλαίσια της παγκόσμιας πραγματικότητας.

Πέρα, όμως, από το περιεχόμενό του, το 
σχολικό εγχειρίδιο πρέπει να είναι υποστηρικτής 
της μάθησης (Davis & Hunkins, 1966), μια και 
περιέχει δραστηριότητες και υποδεικνύει με τον 
τρόπο οργάνωσης του μεθόδους και στρατηγικές 
οικοδόμησης της γνώσης και δραστηριοποίησης 
των μαθητών (Anderson et al. 1994). Απ’ αυτήν 
την άποψη επιτελεί σημαντική παιδαγωγική 
λειτουργία θεμελιωμένη στη σύγχρονη θεωρία της 
διδασκαλίας και συγγραφής διδακτικών εγχειριδίων. 
Ιδιαίτερο παιδαγωγικό ρόλο επιτελούν οι εικόνες του 
διδακτικού εγχειριδίου οι οποίες, ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά τους, διαδραματίζουν διαφορετικό 
ρόλο (διακοσμητικό, οργανωτικό, ερμηνευτικό, 
αναπαραστατικό, πολιτιστικό/ιδεολογικό 
συναισθηματικό) και επιτελούν διαφορετικές 
λειτουργίες.

Το διδακτικό εγχειρίδιο που έχει ως σκοπό να 
ανταποκριθεί σε συγκεκριμένο είδος προγράμματος 
διακρίνεται από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τόσο 
στο περιεχόμενο και τη διάταξη της ύλης όσο και 
ρόλο των δραστηριοτήτων και των εικόνων. Μέσα σ’ 
αυτά τα πλαίσια, το εγχειρίδιο που εφαρμόζει ένα 
υλοκεντρικό πρόγραμμα δίνει έμφαση στο κείμενο και 
στις πληροφορίες, δομείται σε ακολουθίες ενοτήτων 
με χρονολογική, ιεραρχημένη ή κατακόρυφη 
σειροθέτηση. Η εικονογράφηση αποσκοπεί στην 
παρουσίαση της πραγματικότητας (π.χ. φωτογραφίες 
προσώπων ή/ και στην κωδικοποίηση – παρουσίαση 
πληροφοριών με τη μορφή πινάκων, διαγραμμάτων 
κ.ο.κ. Οι δραστηριότητες τοποθετούνται, κατά κανόνα
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 Για να μπορέσει το σχολικό εγχειρίδιο να ανταποκριθεί στο ρόλο του ως βασικού μέσου για τη μόρφωση 
και την αγωγή των μαθητών, πρέπει να στηρίζει συστηματικά και σχεδιασμένα τις διαδικασίες επικοινωνίας 
και διαπροσωπικών σχέσεων μέσα στην τάξη, οι οποίες συγκροτούν το φαινόμενο της διδασκαλίας. Αυτό 
σημαίνει ότι στα πλαίσια της διδασκαλίας πρέπει να ασκεί συγκεκριμένες λειτουργίες και να στοχεύει σε 
συγκεκριμένες επιδιώξεις. Όταν λοιπόν μιλούμε για λειτουργίες, αναφερόμαστε σε προγραμματισμένες μορφές 
χρησιμοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρει το σχολικό εγχειρίδιο κατά τη διδασκαλία. Οι λειτουργίες 
αυτές δεν αποτελούν σταθερά χαρακτηριστικά των σχολικών εγχειριδίων, αλλά αλλάζουν και μεταβάλλονται 
ανάλογα με τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές συνθήκες, τους σκοπούς της εκπαίδευσης, τις μεθόδους 
διδασκαλίας και μάθησης, το αντικείμενο διδασκαλίας, τους μαθητές στους οποίους απευθύνονται κ.τ.λ.1 

1. Καψάλης, Α. Γ. & Χαραλάμπους, Δ. Φ. (1995). Σχολικά εγχειρίδια Θεσμική εξέλιξη και σύγχρονη 
προβληματική. Αθήνα: Έκφραση, σ. 127.

στο τέλος της ενότητας/μαθήματος/
κεφαλαίου και έχουν σκοπό την 
εμπέδωση και αξιολόγηση του μαθήματος.

Για διευκόλυνση της ανάγνωσης και κατανόησης 
περιλαμβάνουν πλαγιότιτλους, μορφοποιημένο 
κείμενο με υπογραμμίσεις και τονισμό λέξεων-
κλειδιών. Οι προοργανωτές βοηθούν τον αναγνώστη 
να επικεντρώσει την προσοχή του σε ακολουθίες, 
διαγράμματα που περιλαμβάνουν ιεραρχημένα 
βασικά σημεία. Στα υλοκεντρικά εγχειρίδια σε 
κάθε ενότητα προηγούνται μικρές περιλήψεις 
με τα βασικά σημεία ή/και τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα από τη μελέτη της κάθε ενότητας.

Το εννοικεντρικό διδακτικό εγχειρίδιο 
διαφέρει ουσιαστικά από το πληροφοριο-κεντρικό, 
υλοκεντρικό. Η έμφαση του βρίσκεται στις έννοιες 
και στη σχέση τους και γι’ αυτό περιλαμβάνει 
πολλά εννοιγράμματα τα οποία, συνήθως, 
χρησιμοποιεί στην αρχή της ενότητας/κεφαλαίου ως 
προοργανωτές. Ένα καλό από παιδαγωγική άποψη 
εννοικεντρικό εγχειρίδιο ακολουθεί επαγωγικό 
κτίσιμο των υπό διερεύνηση εννοιών, ούτως ώστε 
να βοηθά τον μανθάνοντα να συνδέει το νέο με τις 
υπάρχουσες εμπειρίες ή προϋπάρχουσες έννοιες. 
Όταν χαρακτηρίζεται ένα εγχειρίδιο ως εννοικεντρικό 
δεν σημαίνει ότι περιλαμβάνει μόνο ή κατά κανόνα 
έννοιες αλλά και νόμους (π.χ. Φυσικές Επιστήμες), 
αρχές και θεωρήματα, ορισμούς και κανόνες.

Το προβληματοκεντρικό εγχειρίδιο στηρίζεται 
κατά κύριο λόγο στο αναδομητικό πρόγραμμα, 
αλλά μπορεί να οργανωθεί και στα πλαίσια όλων 
των ειδών προγραμμάτων. Οι δραστηριότητες του 
γίνονται με τη μορφή αναπτυξιακών προγραμμάτων 
(project) και υπόδησης ρόλων και κατά κανόνα οι 
δραστηριότητες προηγούνται οποιουδήποτε κειμένου.

Το εγχειρίδιο δεξιοτήτων δίνει έμφαση στη 
διδασκαλία και εφαρμογή δεξιοτήτων και διακρίνεται 
από την έμφαση σε οδηγίες άσκησης της δεξιότητας 
ή/και διαδικασίας ή σε μοντελοποίηση της σχετικής 
συμπεριφοράς ή τρόπου σκέψης. Οι κανόνες είναι 
κυρίως αναπαραστάσεις των διαδικασιών που 
χρειάζονται για την ανάπτυξη της δεξιότητας. Όταν 
πρόκειται για νοητικές-γνωστικές δεξιότητες, οι 
πίνακες και τα διαγράμματα αντικαθιστούν τις εικόνες.

Είναι φανερό, από την πιο πάνω συνοπτική 
σκιαγράφηση των λειτουργιών και του ρόλου 
του διδακτικού εγχειριδίου, ότι η ανάλυση και 
αξιολόγησή τους παρέχει σημαντικές πληροφορίες 
για τις εμπειρίες μάθησης και τις αξίες πολιτισμού 
στις οποίες εκτίθενται οι μαθητές και φωτίζει πτυχές 
του εφαρμοζόμενου αναλυτικού προγράμματος και 
της παιδαγωγικής που εφαρμόζεται. Ταυτόχρονα 
ερμηνεύει σε μεγάλο βαθμό το ρόλο που αποδίδεται 
στον εκπαιδευτικό κατά τη διαδικασία διδασκαλίας 
– μάθησης και στο μαθητή τόσο μέσα στη σχολική 
αίθουσα όσο και στην ευρύτερη κοινωνία.
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ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παναγιώτης Δ. Ξωχέλλης 
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Το σχολικό ή διδακτικό βιβλίο ή σχολικό 
εγχειρίδιο αποτελεί, ως γνωστόν, ένα σημαντικό 
μέσο διδασκαλίας, το οποίο δίνει, σε έντυπη μορφή 
και με σημείο αναφοράς το επίσημο Αναλυτικό 
Πρόγραμμα, τους σκοπούς, τους στόχους και 
τη διδακτέα ύλη ενός μαθήματος ή γνωστικού 
αντικειμένου για μια συγκεκριμένη τάξη ή σχολική 
βαθμίδα. Αυτό όμως που δεν είναι ευρύτερα γνωστό 
είναι η μεγάλη σημασία του σχολικού βιβλίου στη 
μετάδοση αξιών και προτύπων συμπεριφοράς, 
καθώς και στην καλλιέργεια στάσεων στους μαθητές 
σε ό,τι αφορά την επικοινωνία μεταξύ των ατόμων, 
κοινωνικών ομάδων και λαών. Υπό την έννοια αυτή 
το σχολικό βιβλίο συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων 
της σχολικής κοινωνικοποίησης. Κυρίως για το λόγο 
αυτό τα σχολικά βιβλία αποτελούν αντικείμενο 
εκτεταμένων ερευνών, με κύριο στόχο τον εντοπισμό 
και την εξουδετέρωση προκαταλήψεων, στερεοτύπων 
και εικόνων εχθρού ανάμεσα σε λαούς, που 
δημιουργούνται και μεταδίδονται μέσω των σχολικών 
βιβλίων.

Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται συστηματικά 
από το 1992 στον τομέα αυτό το «Κέντρο Έρευνας 
Σχολικών Βιβλίων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης» 
(ΚΕΣΒΙΔΕ) του ΑΠΘ. Ένας από τους κύριους 
ερευνητικούς στόχους του που είναι η εξέταση 
της εικόνας του «άλλου» στα σχολικά βιβλία που 
χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα Μητρική 
Γλώσσα και Ιστορία υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα και σε τέσσερις ακόμη όμορες βαλκανικές 
χώρες (Αλβανία, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ και Τουρκία).

Η βασική υπόθεση από την οποία ξεκινά 
η έρευνα των σχολικών βιβλίων είναι η εξής: οι 
στάσεις και οι προκαταλήψεις δημιουργούνται στο 
πλαίσιο μιας διαδικασίας επικοινωνίας, κατά την 
οποία γίνεται επιλεκτική χρήση πληροφοριών και 
γνώσεων. Τα σχολικά εγχειρίδια αποτελούν ένα 
σημαντικό – όχι βέβαια το μόνο –μέσο με το οποίο 
πραγματοποιείται αυτή η επικοινωνία των μαθητών 
με το περιβάλλον τους και συμβάλλουν έτσι στη 
διαμόρφωση-καλλιέργεια στάσεων.

Από τις έρευνες που έγιναν έως τώρα στο 
πλαίσιο του ΚΕΣΒΙΔΕ προκύπτουν, σε επίπεδο 
γενικών διαπιστώσεων, τα εξής: α) Η εικόνα του 
«άλλου» στα σχολικά βιβλία καθορίζεται σε σημαντικό 
βαθμό από το ιστορικό παρελθόν κυρίως τα εθνικά 
θέματα είναι αυτά που χρωματίζουν τις αναφορές 
σε άλλους λαούς. Δηλαδή σύμφωνα με τα κριτήρια 
αυτά θα διαμορφώνεται η συχνότητα, η έκταση, 
η κατεύθυνση αλλά και οι τοπικές διαβαθμίσεις 
των αναφορών στο εθνικό «άλλο». β) Στα σχολικά 
βιβλία αντανακλάται η πραγματικότητα που έχει 

εδραιωθεί στις διακρατικές και διπλωματικές 
σχέσεις μεταξύ των υπό συζήτηση χωρών, δηλαδή 
η συχνότητα των αναφορών σε άλλους λαούς 
εναλλάσσεται παράλληλα με τις διεθνείς εξελίξεις και 
τις διακρατικές σχέσεις. αντίστοιχα, διαμορφώνεται 
και η θετική ή αρνητική κατεύθυνση των αναφορών. 
γ) Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο στα σχολικά βιβλία 
αφενός ο τονισμός του εθνικού «εαυτού» έναντι 
του «άλλου» ή ο εθνικισμός και ταυτόχρονα οι 
αρνητικοί προσδιορισμοί για τους «άλλους». δ) Στα 
σχολικά βιβλία της Ιστορίας παρατηρείται γενικά 
υπερβολική έμφαση σε στρατιωτικά-πολεμικά 
γεγονότα, ενώ οι αναφορές σε θέματα πολιτισμού και 
ανθρωπίνων σχέσεων είναι ελάχιστες, καθώς επίσης 
και συναισθηματικά φορτισμένες περιγραφές μαχών 
και ηρώων με αντίστοιχη γλωσσική επένδυση και 
σχετική εικονογράφηση (σε ό,τι αφορά τη θεματική, το 
μέγεθος, το χρώμα και τη σύνθεσή της). ε) Σε ορισμένες 
περιπτώσεις διαπιστώνονται σαφή ή λανθάνοντα 
στοιχεία αλυτρωτισμού ή επεκτατισμού. στ) Λείπει 
γενικά από τα σχολικά βιβλία όλων των βαλκανικών 
χωρών ο γείτονας ή ο «άλλος», ενώ υπάρχουν πολύ 
λίγες αναφορές σε θέματα ιστορίας του πολιτισμού 
ή σε περιόδους με δείγματα ειρηνικής συμβίωσης ή 
και συνεργασίας μεταξύ γειτονικών λαών.

Αν συγκρίνουμε τα σχολικά βιβλία των 
παραπάνω βαλκανικών χωρών στις δεκαετίες 
του 1980 και 1990, διαπιστώνουμε πάντως στις 
περισσότερες περιπτώσεις σαφή βελτίωσή τους, 
χωρίς να έχουν εξουδετερωθεί βέβαια πλήρως τα 
αναφερθέντα προβλήματα.

Ενόψει όλων αυτών των δεδομένων, αποτελεί, 
νομίζω, επιτακτική ανάγκη – με απώτερο στόχο την 
ειρηνική συνύπαρξη και ενδεχομένως τη συνεργασία 
μεταξύ γειτονικών λαών αλλά ταυτόχρονα και με 
σεβασμό στα ιστορικά δεδομένα – η προσπάθεια για 
άμβλυνση  προκαταλήψεων και εικόνων εχθρού ή 
η αποφυγή έντονα αρνητικών χαρακτηρισμών (σε 
είδος και έκταση αναφοράς, γλωσσική επένδυση και 
εικονογραφία) για τον χαρακτήρα ή για τον πολιτισμό 
άλλων λαών, δηλαδή στοιχείων που δεν περιγράφουν 
απλώς τα γεγονότα ή δεν δικαιολογούνται από 
αυτά. Μια τέτοια προσπάθεια -με σεβασμό βέβαια 
στα ιστορικά δεδομένα- καθίσταται σήμερα, με την 
έξαρση του ρατσισμού, της βίας και του θρησκευτικού 
φανατισμού, εξαιρετικά επίκαιρη και σημαντική, 
ιδιαίτερα στη γεωγραφική περιοχή της Βαλκανικής.

Υπό τους όρους αυτούς προτείνονται κλιμακωτά 
οι εξής ενέργειες: (α) Η συγκρότηση και η λειτουργία 
διεπισημονικών ομάδων (διμερών ή πολυμερών), 
με  στόχο τον εντοπισμό των προβλημάτων που 
υπάρχουν στα σχολικά βιβλία και τη διατύπωση                                                        

(συνέχεια στη σελ. 7)



5

Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Φωτεινή Ι. Τολούδη 
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Το σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας, εκτός από 
μέσο διδασκαλίας, λειτουργεί παράλληλα και 
ως πηγή μνήμης συλλογικής, αφού παρουσιάζει 
την πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική εξέλιξη 
ενός λαού, προσδιορίζοντας παράλληλα και τα 
ποιοτικά στοιχεία της ταυτότητάς του, συνήθως 
σε αντιπαραβολή με την παρουσίαση της εικόνας 
άλλων λαών. Η εικόνα του «Άλλου» σχετίζεται 
με τον τρόπο που θέλουμε να είμαστε ή και αυτό 
συχνά δηλώνεται με το τι δεν θέλουμε να είμαστε: 
ο «Άλλος». Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι 
όλα σχεδόν τα κράτη χρησιμοποιούν το μάθημα της 
Ιστορίας, το οποίο αποκτά πλέον φρονηματιστική 
αποστολή, για τη διαμόρφωση της εθνικής 
συνείδησης, την ενίσχυση της συλλογικής μνήμης 
και τη δημιουργία μιας συγκεκριμένης ψυχολογικής 
διάθεσης απέναντι στην εθνική και πολιτισμική 
ετερότητα, ανάλογα με την εκάστοτε ιστορική 
συγκυρία. Έτσι, κάθε φορά που προκαλούνται 
πολιτικές αλλαγές, κοινωνικές ανακατατάξεις ή 
συγκρουσιακές σχέσεις ενεργοποιούνται συνήθως 
και πρακτικές όπως προσθήκες κεφαλαίων, 
τροποποιήσεις ευρύτερων θεματικών ενοτήτων 
στα σχολικά βιβλία της Ιστορίας, αλλά ακόμα και 
επαναπροκηρύξεις για τη συγγραφή νέων εγχειριδίων.2

Μάλιστα ο ειδικός ρόλος του σχολικού βιβλίου 
Ιστορίας ως αρωγός του κράτους στη διαμόρφωση της 
εθνικής ιδεολογίας και της κοινής γνώμης υπήρξε 
καταλυτικός, ιδιαίτερα σε παρελθούσες δεκαετίες, 
όταν δηλαδή, ελλείψει άλλων επικοινωνιακών μέσων, 
η χρήση των εγχειριδίων στο σχολείο σήμαινε την 
πρώτη αλλά και την τελευταία επαφή με το βιβλίο 
γενικά, αλλά και με την κάθε είδους γνώση, που 
εκπορεύεται από αυτό. Εν μέρει μάλιστα, μπορεί να 
ειπωθεί ότι και για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό υπήρξαν 
περίοδοι που το σχολικό εγχειρίδιο αποτελούσε και 
γι’ αυτόν την μοναδική πηγή συστηματικής μάθησης 
και γνώσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο απέκτησε το σχολικό 
βιβλίο την ψυχολογική αξία του πολύτιμου3, που 
το περιεχόμενό του δεν επιδέχεται αμφισβήτησης.

Παράλληλα, όμως, παρατηρείται, τόσο 
σύμφωνα με την ελληνική όσο και με τη διεθνή 
εμπειρία4, και το εξής παράδοξο: η Σχολική Ιστορία 
να είναι κατά κανόνα κομμένη από την Επιστήμη 
της Ιστορίας. Φαίνεται δηλαδή ότι όχι μόνο η 
παραγωγή της ιστορικής γνώσης στα πανεπιστήμια 
και στα ερευνητικά κέντρα να μη συνδέεται με τη 
μεταβίβαση και την κατανάλωσή της στις υπόλοιπες 
βαθμίδες της εκπαίδευσης, αλλά και η ίδια 
διδασκαλία της Ιστορίας στα σχολεία, ανεξάρτητα 
από το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο στο οποίο 
λαμβάνει χώρα, να διέπεται σταθερά από τον ίδιο 
ιδεολογικό στόχο: την καλλιέργεια της έμπρακτης 

αφοσίωσης και αγάπης του ατόμου προς την 
πατρίδα του. Και για να το επιτύχει αυτό, η Σχολική 
Ιστορία συχνά μεροληπτεί περισσότερο ή λιγότερο 
φανερά, αποσιωπώντας και όσα γεγονότα κρίνει ότι 
ανατρέπουν τη «φρονηματιστική» αποστολή της.

Το περιεχόμενο λοιπόν των σχολικών βιβλίων 
Ιστορίας αφομοιώνεται από το μαθητικό μυαλό και 
μετατρέπεται σε ιστορική συνείδηση. Τα πράγματα 
όμως δεν είναι τόσο απλά, ώστε να σκεφθεί κάποιος 
πως μια αλλαγή του περιεχομένου θα σήμαινε 
απευθείας και μεταβολή στον τρόπο αντίληψης του 
παρελθόντος από τη νέα γενιά. Τα εγχειρίδια  μόνο 
δεν ευθύνονται για την ύπαρξη εθνικών ή άλλων 
στερεοτύπων. Λίγο ή πολύ το περιεχόμενο των βιβλίων 
αυτών συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό με την κυρίαρχη 
ιδεολογία για την αντίληψη του παρελθόντος.5

Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα 
ιδεολογικοπολιτικής χρήσης της Ιστορίας αποτελεί 
και ο χώρος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Από 
την εποχή του Διαφωτισμού, τον 18ο αι., η εικόνα 
με την οποία , σε αντιπαραβολή με τον εαυτό της, 
η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη αντιλαμβανόταν 
τα Βαλκάνια, παρέμενε πάντα στερεοτυπικά η 
ίδια: ήταν η εικόνα μιας περιοχής οπισθοδρομικής 
και ιδιαίτερα φορτισμένης με αντιπαραθέσεις και 
συγκρούσεις. Ήταν άλλωστε η ίδια στερεοτυπική 
αντίληψη, που είχε οδηγήσει και στην πολιτιστική, 
καταρχήν, περιθωριοποίηση αυτού του τμήματος της 
Γηραιάς Ηπείρου, αφού θεωρείτο ότι τα Βαλκάνια, σε 
αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, δεν ήταν ικανά 
να επιλύσουν τις διακρατικές τους αντιπαραθέσεις 
με λύσεις βασισμένες στο ρεαλισμό, παρά μόνο 
σε βία. Αυτή η εικόνα της Χερσονήσου του Αίμου 
συντηρήθηκε αλλά και καλλιεργήθηκε εκ νέου έως 
τις μέρες μας και από τα σχολικά εγχειρίδια αυτών 
των Δυτικοευρωπαϊκών κρατών. Όπως προκύπτει 
δηλαδή, σήμερα η εικόνα των Βαλκανίων στα 
Ευρωπαϊκά σχολεία δεν ορίζεται από  αυτό που 
πραγματικά χαρακτηρίζει τη Χερσόνησο του Αίμου 
και έχει σε μεγάλο βαθμό καθορίσει την Ιστορία της, 
δηλαδή από τη γειτνίαση των εθνικών ομάδων της, 
όπως και από την ποικιλία και την αλληλεπίδραση 
των πολιτισμών και των θρησκειών, αλλά από μια 
αλληλουχία ιστορικών γεγονότων, που αφορούν 
μόνο πολεμικές αντιπαραθέσεις: Από το Ανατολικό 
Ζήτημα και τις στρατιωτικές συγκρούσεις που αυτό 
προκάλεσε κατά το 19ο αι. έως τον πόλεμο στην 
πρώην Γιουγκοσλαβία – αυτά είναι τα ιστορικά 
γεγονότα με τα οποία παρουσιάζονται τα Βαλκάνια 
κατά το μάθημα της Ιστορίας στο μαθητή της 
Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης. Σε ένα μάθημα 
Ιστορίας το οποίο, εξαιτίας του όγκου της ύλης και της 
περιπλοκότητάς  του μόνο παραδειγματικά μπορεί να
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αναφέρεται σε ξένες χώρες και περιοχές, στο 
πλαίσιο της διδακτέας ύλης, η περιοχή της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτελεί χαρακτηριστικό 
παράδειγμα για την απουσία της ειρήνης, όπως 
η Μεγάλη Βρετανία αποτελεί παράδειγμα για τη 
βιομηχανοποίηση ή η Γαλλία για τη μετάβαση 
στην αστική κοινωνία. Έτσι τα σχολικά βιβλία της 
Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης αναπαράγουν την 
εικόνα της Χερσονήσου, ως Ιστορίας Συγκρούσεων.6

Όσον αφορά όμως και τη θεώρηση που έχει 
η ίδια η Νοτιοανατολική Ευρώπη για τον εαυτό 
της, φαίνεται ότι και αυτή δεν απέχει πολύ από 
τη Δυτικοευρωπαϊκή αντίληψη. Η εξιδανίκευση 
του ηρωικού τρόπου ζωής και της συμμετοχής 
στους απελευθερωτικούς αγώνες της ιστορίας τους 
αποτελούν, για πολλούς Βαλκανικούς λαούς, 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ταυτότητάς τους. Αλλά 
και τα σχολικά βιβλία και η διδασκαλία της Ιστορίας 
στα σχολεία της περιοχής καθοδηγήθηκαν κυρίως 
από αυτή τη θεώρηση της Ιστορίας των Βαλκανίων, 
ως Ιστορίας δηλαδή Συγκρούσεων. Ούτε όμως και 
οι ίδιοι οι συγγραφείς των σχολικών εγχειριδίων 
των Βαλκανικών κρατών δεν κατέβαλαν σημαντικές 
προσπάθειες στο παρελθόν ώστε να εξετάσουν την 
ίδια τους την περιοχή υπό διαφορετικό πρίσμα. Αυτό 
ισχύει σίγουρα για τα σχολικά βιβλία του 19ου και του 
πρώτου μισού του 20ου αιώνα, στα οποία η Ιστορία 
διαγραφόταν κυρίως μέσω του ρόλου του πολέμου. 
Αυτό δεν άλλαξε σημαντικά ούτε μετά το 1945 με 
την επιρροή του σοσιαλισμού. Στα κομμουνιστικά 
κράτη μέχρι το 1989 η Σχολική Ιστορία ήταν ένας 
συνδυασμός μαρξιστικής ανάλυσης του συνόλου 
της ιστορικής εξέλιξης, με έμφαση στην πολιτική 
και στρατιωτική ιστορία και τα εθνικά θέματα.7

Είναι όμως επίσης σαφές ότι και η αντίληψη 
πως στη Νοτιοανατολική Ευρώπη δεν επικρατεί 
ειρήνη, δεν οφείλεται μόνο στις στερεοτυπικές 
θεωρήσεις. Η Νεότερη Βαλκανική Ιστορία, με 
αφετηρία την προσπάθεια για την ίδρυση εθνικών 
κρατών στην περιοχή κατά τον 19ο αι., είναι πράγματι 
Ιστορία Συγκρούσεων. Αυτό το γεγονός δεν πρέπει 
να σχετικοποιείται με την παρουσίαση, σύμφωνα 
με την τάση για άμβλυνση που επιβάλει η πολιτική 
ορθότητα, της θετικής πλευράς της συνεργασίας και 
της ειρηνικής γειτνίασης δίπλα στην ιστορική εμπειρία 
των συγκρούσεων και του πολέμου. Εκφράζεται 
μάλιστα η επιφύλαξη από αρκετούς ιστορικούς 
ότι ο περιορισμός των πολεμικών αναφορών στα 
σχολικά βιβλία επισείει τον κίνδυνο να δημιουργηθεί 
μια ιστοριογραφία της υποκουλτούρας.8

Όπως λοιπόν προκύπτει από την διεθνή 
έρευνα των σχολικών εγχειριδίων, ο βασικός 
διδακτικός στόχος των περισσότερων σχολικών 
βιβλίων Ιστορίας, ακόμη και σήμερα, είναι να 
ορίσει τη συλλογική ταυτότητα σε μεγάλο βαθμό 
ως ένα σύνολο βίαιων διακρατικών κρίσεων η 
ιστορική ταυτότητα ενός λαού να δημιουργείται 
μέσω μιας υποτιθέμενης αιώνιας αντιπαράθεσης με 
τον απέναντι. Μια τέτοια αντίληψη της ταυτότητας 
έχει φυσικά ως συνέπεια να ορίζεται το παρελθόν 

αρχικά από την άποψη του πολέμου και να γίνεται 
πάνω από όλα αντιληπτό ως Ιστορία Συγκρούσεων.

Την Ιστορία Συγκρούσεων και σε ποιο βαθμό 
αυτή διαμορφώνει την εθνική ταυτότητα του μαθητή 
και κυρίως την εικόνα του για τους γειτονικούς 
λαούς, όπως επίσης και ως ποιο σημείο αυτή η 
διαμορφωμένη εικόνα, που αποκτά από τα σχολικά 
του χρόνια θα επηρεάσει την πολιτική του στάση 
στην ενήλικη πλέον ζωή του, έρχεται η έρευνα 
των σχολικών εγχειριδίων να εξετάσει. Πάντα 
όμως η έρευνα θέτει και επιμέρους ερωτήματα, 
που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο αυτό 
καθ’ αυτό, για να ερμηνεύσει παράλληλα και 
τις επιστημονικές διαφωνίες επί συγκεκριμένων 
κρίσεων, έχουν πολιτικές προεκτάσεις.
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Αθήνα 2001.

9. W. Höpken, Η Ιστορία ως σύγκρουση, σ. 35-36.

σχετικών προτάσεων για την αντιμετώπισή τους.  
(β) Η δοκιμαστική πρώτα επιστημονική συνεργασία 
μεταξύ δύο ή και περισσότερων γειτονικών χωρών στη 
συγγραφή ενός κοινού σχολικού βιβλίου για ένα κάπως 
«ουδέτερο» γνωστικό αντικείμενο (π.χ Λαογραφία, 
Λογοτεχνία), το οποίο θα περιέχει μηνύματα κοινών 
ανθρώπινων αγώνων και προσπαθειών πολιτιστικής 
δημιουργίας και συνεργασίας, καθώς και ειρηνικής 
συνύπαρξης μεταξύ γειτονικών λαών. Στη συνέχεια 
και σταδιακά θα μπορούσε να προχωρήσει κανείς 
δοκιμαστικά στη συγκρότηση διδακτικού υλικού 
για χρήση του στη διδασκαλία του μαθήματος της 
Ιστορίας ή και άλλων «φρονημαστικών» μαθημάτων 
σε μαθητές μεγάλων τάξεων (η συγγραφή, έγκριση 
και έκδοση νέων σχολικών βιβλίων αποτελεί μια 
χρονοβόρα διαδικασία), με κοινά τμήματα, όπου 
υπάρχει συναίνεση, και με διαφορετική παρουσίαση 

και ερμηνεία σε ό,τι αφορά επίμαχα θέματα.  
(γ) Καθορισμός ενός γενικού πλαισίου με διακρατικές 
συμφωνίες και εντολή σε μικτές επιστημονικές 
ομάδες για τη συγγραφή νέων σχολικών βιβλίων και 
σύμφωνα με το κριτήριο της αμοιβαιότητας.

Μπορεί, κατά τη γνώμη μου, να λεχθεί ότι προσπάθειες 
του είδους αυτού μπορούν να συμβάλλουν 
μακροπρόθεσμα στη συνεργασία και στην ειρηνική 
συνύπαρξη λαών και κοινωνικών ομάδων με 
διαφορετική πολιτιστική ιστορία και διαφορετικά 
πολιτιστικά πρότυπα, κάτι που αποτελεί ή πρέπει 
να αποτελεί πρωτεύοντα στόχο στις σύγχρονες 
πλουραλιστικές και πολυπολιτισμικές κοινωνίες, 
δηλαδή αυτό που ονομάζεται «διαπολιτισμική διάσταση» 
στην εκπαίδευση.

ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(συνέχεια από σελ. 4)

«Σχολείον χωρίς βιβλία… είναι το αυτό με τεχνίτου εργαστήριον γυμνόν από τ’ αναγκαία της 
τέχνης εργαλεία».

Δ. Παύλου προς Αδ. Κοραή (1824)

«Ο ρόλος του σχολικού εγχειριδίου κατά τη διδασκαλία είναι κεντρικός. Σύμφωνα με νεότερες 
αντιλήψεις, η διδασκαλία είναι μια ειδική μορφή επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων 
ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και στους μαθητές. Το σχολικό εγχειρίδιο παίζει σημαντικό ρόλο 
στην εξασφάλιση αυτής της επικοινωνίας και στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων μέσα 
στην τάξη».

Καψάλης, Α.Γ. & Χαραλάμπους, Δ.Φ. (1995)
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Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ή Ο «ΑΛΛΟΣ» ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ «ΜΑΣ» ΠΟΡΕΙΑΣ

Βασιλική Σελιώτη 
Φιλόλογος

Τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας τα οποία 
εκδίδονται στην Κύπρο και αφορούν στην κυπριακή 
ιστορία καθοδηγούν, όπως και αλλού, τη διδασκαλία 
του μαθήματος με τέτοιο τρόπο ώστε ο μαθητής 
να διαμορφώνει μια εθνική ταυτότητα στερεή και 
συνεκτική, αφήνοντας στην άκρη οτιδήποτε δεν 
ταιριάζει σ’ αυτήν.  Η εθνική εικόνα που σκιαγραφούν 
είναι όσο γίνεται μονοδιάστατη πολιτισμικά, με την 
έννοια ότι η ιστορική ύλη αρθρώνεται και προσφέρεται 
έτσι ώστε να σκιαγραφείται μια ιστορική πορεία, την 
οποία σφραγίζουν μεν οι αλλεπάλληλες κατακτήσεις 
του νησιού από άλλους, αφήνοντας ωστόσο εντελώς 
ανέπαφη την κουλτούρα του.  Γραμμένα, όσο 
διδάσκονται σήμερα, μετά την τουρκική εισβολή 
στην Κύπρο, χρησιμοποιούνται σε μια χώρα που 
είναι ακόμα ακρωτηριασμένη απ’ αυτή.  Κατ’ 
επέκταση, καλούνται με την κοινωνικοποιητική 
τους λειτουργία να ενισχύσουν ένα εθνικό αίσθημα 
πληγωμένο και τρωτό, περιθωριοποιώντας σχεδόν 
ό,τι δεν ανταποκρίνεται σ’ αυτή την αποστολή.  
Έτσι, πολυπολιτισμικά στοιχεία, για παράδειγμα, 
που ενυπήρχαν στο σώμα της κυπριακής 
κοινωνίας εδώ και αιώνες ενσωματώνονται μεν στην 
ιστορική αφήγηση χάριν της ιστορικής αλήθειας, 
περιθωριοποιημένα ωστόσο, γιατί δεν αντιστοιχούν 
πλήρως στη μονοπολιτισμική ερμηνεία της ιστορικής 
πραγματικότητας, όπως αυτή λανθάνει.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των 
θρησκευτικών ομάδων του νησιού (Αρμενίων, 
Μαρωνιτών και οι Λατίνοι συνέδεσαν την τύχη τους 
με το νησί της Κύπρου αιώνες πριν και διαβιώντας 
σ’ αυτό, συμπορεύτηκαν με τους Ελληνοκύπριους 
και μοιράστηκαν μαζί τους τις δοκιμασίες που του 
έτυχαν.

Με έμφαση στον ορθόδοξο χριστιανικό και 
ελληνικό εθνικό χαρακτήρα, το κυπριακό σχολικό 
εγχειρίδιο μεσαιωνικής και νεότερης ιστορίας για 
το Λύκειο [Ιστορία της Κύπρου, Μεσαιωνική – 
Νεότερη (1192-1974), ΥΑΠ, Λευκωσία, α΄ έκδοση 
1992] συμπεριλαμβάνει μεν την ύλη του ενότητα 
για τις ομάδες αυτές, όχι όμως με τρόπο που να 
ενισχύει μια πολυπρισματική οπτική της ίδιας της 
ιστορίας αλλά ενισχύοντας αντίθετα τη μονοδιάστατη 
μονοπολιτισμική οπτική της.

Ας σημειωθεί το γεγονός ότι η ύλη αυτή δεν 
βρίσκεται διάσπαρτη σε όλο το βιβλίο αλλά είναι 
συγκεντρωμένη στη δεύτερη ενότητα του τελευταίου 
του κεφαλαίου.  Η ενότητα αυτή επιγράφεται 
«Κοινότητες».  Σε ολόκληρο το υπόλοιπο βιβλίο 
οι αναφορές σ’ αυτές τις θρησκευτικές ομάδες 
αφορούν αποκλειστικά δημογραφικούς πίνακες, 

παρά το γεγονός ότι υπάρχουν και δρουν σε 
όλη αυτή την ιστορική περίοδο που καλύπτει το 
εγχειρίδιο.  Εξαίρεση αποτελεί η αναφορά στην 
ίδρυση της λατινικής εκκλησίας κατά την εποχή της 
Φραγκοκρατίας, περιστατικό που αφορά τη λατινική 
κοινότητα.  Οι εν λόγω πληθυσμιακές ομάδες 
επομένως δεν παρουσιάζονται ως συνοδοιπόροι 
των Ελλήνων της Κύπρου αλλά μάλλον ως θύλακες 
που αγκαλιάστηκαν μεν προστατευτικά αλλά δεν 
επηρέασαν την κυπριακή κοινωνία ουσιαστικά.

Ετεροβαρής είναι η παρουσία των τριών τους στη 
διδακτέα ύλη, με εμφανώς ευνοημένη την Αρμένικη, 
η οποία μάλιστα δεν είναι και η πολυπληθέστερη.  
Παρ’ όλα αυτά της αφιερώνονται έξι συνολικά 
σελίδες έναντι δύο σελίδων για τη Μαρωνίτικη, που 
είναι αριθμητικά η πιο ισχυρή, ενώ για τη Λατινική 
αφιερώνεται μόλις μιάμιση σελίδα.

Η διαφορά όμως δεν αφορά μόνο τον αριθμό των 
σελίδων.  Είναι και ποιοτική.  Η Αρμενική κοινότητα 
διαγράφεται αρκετά καθαρά.  Οι μαθητές έχουν 
τη δυνατότητα να σχηματίσουν μια αρκετά σαφή 
εικόνα για την ιστορική της εξέλιξη και τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα της.  Για τη Μαρωνίτικη και Λατινική 
κοινότητα, όμως, λαμβάνουν απλώς ιστορικές 
πληροφορίες που κατατοπίζουν κάπως για την 
ιστορική τους πορεία, δεν αποκαλύπτουν όμως παρά 
ελάχιστα για το χαρακτήρα τους και τις δημιουργικές 
τους δυνατότητες.  Η μεροληπτική αυτή μεταχείριση 
θα μπορούσε κατ’ αρχήν να αποδοθεί στις ομοιότητες 
που παρουσιάζει η ιστορία των Αρμενίων με την 
ελληνική ιστορία (τουρκικοί διωγμοί και σφαγές, 
έξοδος από πατρογονικές εστίες) αλλά και στο γεγονός 
ότι οι Αρμένιοι, αν και ελάχιστοι στην Κύπρο, έχουν 
μια διαχρονική ιστορική παρουσία στην παγκόσμια 
κοινότητα, ενώ οι άλλες δύο κοινότητες αποτελούν 
θρησκευτικά μορφώματα πολύ πιο περιορισμένης 
εμβέλειας.  Οι Αρμένιοι παρουσιάζονται γενικά ως 
ένας λαός που βίωσε σκληρές ιστορικές δοκιμασίες 
και που όταν οι συγκυρίες οδήγησαν αρκετούς απ’ 
αυτούς στην Κύπρο, ενσωματώθηκαν αρμονικά, χωρίς 
να αφομοιωθούν, αλλά και χωρίς να προξενήσουν 
οποιοδήποτε πρόβλημα.  Τονίζεται ιδιαίτερα η 
δεινή θέση στην οποία περιήλθαν συχνά λόγω των 
διώξεων από τους Τούρκους και περιγράφονται ως 
λαός που ιστορικά αγωνίζεται να επιβιώσει και όταν 
οι περιστάσεις το επιτρέπουν παρουσιάζει έναν 
ιδιαίτερο δημιουργικό χαρακτήρα.  Η ιστορία τους 
στην Κύπρο χαρακτηρίζεται «μακρά και αξιόλογη», 
παρουσιάζονται δε να διαβιούν σχεδόν πάντοτε 
αρμονικά με τους Κύπριους, ενώ από ένα σημείο και 
μετά η τύχη της κοινότητάς τους ταυτίζεται απόλυτα 
σχεδόν με την τύχη των Ελλήνων της Νήσου. Και 
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οι Μαρωνίτες επίσης παρουσιάζονται ως ένας λαός 
που βίωσε διάφορε ιστορικές δοκιμασίες και που 
όταν ήρθαν στο νησί, ενσωματώθηκαν αρμονικά 
και χωρίς προβλήματα.  Στην ιστορική τους πορεία 
δίνεται έμφαση στους διωγμούς που έχουν υποστεί 
ως θρησκευτική κοινότητα της Ανατολής από άλλους 
χριστιανούς αλλά και από τους Άραβες.   Οι ελάχιστες 
αναφορές που τους περιγράφουν σκιαγραφούν έναν 
ειρηνικό χαρακτήρα που επιβεβαιώνεται από το 
γεγονός ότι διαβιούν αρμονικά με τους κατοίκους 
του νησιού.  Οι Λατίνοι παρουσιάζονται γενικά ως 
μια ομάδα που εμφανίστηκε καταρχάς ευνοημένη 
στο νησί της Κύπρου αφού οι πρώτοι Λατίνοι ήταν 
κληρικοί που το φράγκικο καθεστώς έφερε στην 
Κύπρο προκειμένου να αλλοιώσει το θρησκευτικό 
συναίσθημα των Ορθόδοξων ντόπιων.  Στη συνέχεια 
όμως η ιστορική εξέλιξη επεφύλαξε και σ’ αυτούς 
διάφορες δοκιμασίες.  Έτσι σκιαγραφούνται ως 
πληθυσμός που αφενός μεν επωφελήθηκε από 
την προνομιακή μεταχείριση που είχε αρχικά στο 
νησί και αφετέρου, ριζώνοντας σ’ αυτό, έπρεπε στη 
συνέχεια να αντιμετωπίσει τα γυρίσματα της τύχης 
που μετατόπισαν δυσμενώς τη θέση του.

Ενώ στην ενότητα σκιαγραφείται –αδρομερώς- 
η πολιτιστική ιδιαιτερότητα και των τριών τους, 
δεν διαφαίνεται πουθενά αν και πώς αυτή 
επέδρασε στον πολιτισμό των Ελληνοκυπρίων 
και πώς τροφοδότησε την καθημερινή τους ζωή.  
Διατυπώνεται επανειλημμένα ότι και οι τρεις 
τους συμπεριλαμβάνονται στην Ελληνοκυπριακή 
κοινότητα του νησιού χωρίς να εξηγούνται οι λόγοι.  
Εικάζει κανείς, έτσι, ότι η επιλογή αυτή μάλλον 
οφείλεται στη θρησκευτική συγγένεια με τους 
Έλληνες και στην περίπτωση των Αρμενίων και στο 
ιστορικό παρελθόν τους με τους Τούρκους.  Δεν 
υπάρχει επίσης καμιά αναφορά που να δείχνει πώς 
αντιμετωπίζει τις θρησκευτικές αυτές κοινότητες η 
Τουρκοκυπριακή κοινότητα του νησιού, η οποία 
διακρίνεται σαφώς από τους Τούρκους της Τουρκίας.  
Η παράλειψη αυτή θα μπορούσε να ερμηνευτεί από 
τους Κυπρίους μαθητές ως απόρριψη αυτών των 
ομάδων από τους Τουρκοκύπριους.

Εκείνο που αποκομίζει κανείς πάντως με 
σαφήνεια είναι η αίσθηση πως η Κύπρος παρά τις 
δοκιμασίες της στάθηκε γι’ αυτούς είτε ένα καταφύγιο 
σωτηρίας –για Αρμένιους και Μαρωνίτες – είτε ένας 
τόπος ευκαιριών –για τους Λατίνους.  Η εικόνα του 
«άλλου» όπως παρουσιάζεται λοιπόν μέσα από την 

εικόνα της Αρμενικής, Μαρωνίτικης και Λατινικής 
κοινότητας καλλιεργεί στον Κύπριο μαθητή την 
αίσθηση ότι παρόλο που η Ελληνοκυπριακή 
κοινότητα γνώρισε ιστορικά κατ’ εξακολούθηση 
την αδικία, η ίδια αποτέλεσε και αποτελεί ένα 
ασφαλές λιμάνι δημοκρατίας, πολυπολιτισμικότητας 
και πλουραλισμού.  Παρόλο που η εικόνα των 
παραπάνω θρησκευτικών κοινοτήτων στο εν λόγω 
σχολικό εγχειρίδιο δεν είναι αρνητική είναι ωστόσο 
υποβαθμισμένη και ενδεχομένως αδικεί τον ιστορικό 
τους ρόλο στο νησί.  Σ’ ένα καινούργιο εγχειρίδιο 
ιστορίας επομένως η εικόνα τους θα πρέπει να είναι 
περισσότερο χρωματισμένη, με έμφαση τόσο στις 
πολιτιστικές τους ιδιαιτερότητες όσο και στο ρόλο 
τους, μικρό ή μεγάλο, στην πολιτική, πολιτιστική, 
κοινωνική και οικονομική ιστορία του τόπου.  
Επίσης, θα πρέπει να διαγράφεται σ’ αυτό και η σχέση 
τους με τους Τουρκοκύπριους αλλά και οι δεσμοί 
τους με άλλες θρησκευτικές ή εθνικές κοινότητες 
(π.. Καθολικοί, Άραβες).  Τέλος, η ιστορία τους στο 
νησί θα πρέπει να διαπλέκεται κατά την ιστορική 
αφήγηση με αυτή των υπόλοιπων Κυπρίων αφού 
συμπορεύτηκαν μαζί τους για πολλούς αιώνες πάνω 
στο νησί.  Έτσι, το σχολικό εγχειρίδιο, η διδασκαλία 
της ιστορίας, το ίδιο το σχολείο θα ανταποκρίνονται 
αποτελεσματικότερα στις προσδοκίες μιας πιο 
ορθολογιστικής διαπαιδαγώγησης των σύγχρονων 
Κυπρίων μαθητών, απόλυτα αναγκαία στο διαιρεμένο 
μεν αλλά πολυπολιτισμικό κράτος στο οποίο ζουν.
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ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Ειρήνη Ροδοσθένους
Φιλόλογος

Μια διδασκαλία, μέσα στο πλαίσιο του 
εκπαιδευτικού συστήματος, στηρίζεται απαραίτητα 
στην ύπαρξη τριών βασικών παραγόντων: του 
δασκάλου, ο οποίος λειτουργεί ως πομπός, του 
μαθητή που λειτουργεί ως δέκτης, και του διδακτικού 
βιβλίου, που αποτελεί το μήνυμα του πομπού προς 
τον δέκτη και περιέχει τη διδακτέα ύλη. Στο τρίγωνο 
αυτό της μαθησιακής διαδικασίας η λειτουργία και 
των τριών παραγόντων είναι καθοριστική και η πορεία 
προς την πραγμάτωση της διδασκαλίας, που είναι 
μια πνευματική δημιουργία, δεν είναι μονόδρομος.

Ένας εκπαιδευτικός λιγότερο ή περισσότερο 
ικανός είναι δυνατόν με την κατάλληλη επιμόρφωση 
ή αυτομόρφωση και την αγάπη για το διδακτικό 
αντικείμενό του να γίνει καλύτερος δάσκαλος. Ένας 
μαθητής, καθοδηγούμενος από έναν εμπνευσμένο 
δάσκαλο και εκπαιδευόμενος σε ένα περιβάλλον 
όπου αξιοποιούνται σωστά οι παιδαγωγικές 
αρχές, μπορεί να προοδεύσει. Ένα βιβλίο που 
ανταποκρίνεται, κατά το δυνατόν, στις δυνατότητες 
και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, είναι γραμμένο 
ευσύνοπτα με καλαισθησία και προτείνει τη χρήση 
κάποιας διδακτικής μεθοδολογίας, παρέχει εχέγγυα 
επιτυχίας, κατά τη διδακτική πράξη.

Η κριτική προσέγγιση των διδακτικών 
εγχειριδίων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, είτε 
διαχρονικά, παρακολουθώντας τις όποιες αλλαγές 
επιχειρήθηκαν για την ανανέωση του μαθήματος 
(Βαρμάζης, 1992· Τσάφος, 2004) και τη διδακτική 
οργάνωση των σχετικών βιβλίων, είτε συγχρονικά, 
αποτιμώντας τα σχολικά εγχειρίδια με βάση τις 
σύγχρονες τάσεις  συγγραφής τους (Στασινοπούλου – 
Σκιαδά 1999), αποδίδει σε αυτά ένα μεγάλο μερίδιο 
της ευθύνης του προβλήματος που προκύπτει κατά 
τη μαθησιακή διδασκαλία και τονίζει την ολοένα 
και μεγαλύτερα ανάγκη για την αναζήτηση μιας 
σύγχρονης φυσιογνωμίας του μαθήματος (Τσάφος, 
2004), μέσα από μια κατάλληλα προτεινόμενη 
διδακτέα ύλη. Η επιδιωκόμενη ανανέωση ή 
αναδιάρθρωση δεν επιτεύχθηκε ούτε και με τα 
νέα διδακτικά βιβλία του μαθήματος της Αρχαίας 
Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο (2006 – 2009). 
Ακολουθήθηκε η τακτική της αναδιατύπωσης, ενώ οι 
επουσιώδεις αλλαγές αφορούν όχι στα περιεχόμενα 
σχετικά με τη γλωσσική διδασκαλία, στη μεθοδολογία 
ή στη θεωρητική υποστήριξη, αλλά στη μετονομασία 
των τίτλων ενοτήτων και κεφαλαίων. Μια απλή 
ανάγνωση εύκολα αναδεικνύει την ομοιότητα όλων 
των εγχειριδίων, παλαιότερων και σύγχρονων, όσον 
αφορά στα περιεχόμενα και στον προσανατολισμό. 
Έχουν την ίδια οργανωτική δομή, παρόμοιους άξονες 
ανάπτυξης των γενικών σκοπών και παραπλήσιους 

ειδικούς στόχους, χωρίς να εισηγούνται εναλλακτικές 
λύσεις ή καινοτόμες προτάσεις.

Οι προδιαγραφές συγγραφής ενός σχολικού 
βιβλίου για τα Αρχαία Ελληνικά, μέσα στα πλαίσια 
πια των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων στην 
Κύπρο, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 
κοινωνικές ανάγκες και να πλαισιώνονται θεωρητικά 
από τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Να είναι 
βιβλία σύμμετρα με τον πραγματικό διδακτικό χρόνο 
και να διδάσκονται με φυσιολογικούς ρυθμούς 
διδασκαλίας, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να μην 
είναι απλώς οι διεκπεραιωτές της διδακτέας ύλης 
(Καραδημητρίου, 2001: 31). Κυρίως, όμως, το νέο 
διδακτικό εγχειρίδιο επιβάλλεται να αναδείξει τις 
νέες προοπτικές του μαθήματος στο νέο σύγχρονο 
κόσμο (Τσάφος, 2004: 20).

Η χρήση κατάλληλων εγχειριδίων σε όλες τις 
τάξεις του Γυμνασίου και Λυκείου είναι πιθανόν 
να αναχαιτίσει την αδιαφορία και την απαξίωση 
των μαθητών και να καλλιεργήσει θετική στάση 
για το μάθημα ανάμεσα στον μαθητόκοσμο. Η 
προσπάθεια αυτή θα έχει ιδιαίτερα ευεργετικές 
συνέπειες κατά την πρώτη επαφή του/της μαθητή/
τριας με το μάθημα στην Α’ Γυμνασίου. Το παιδί 
στην ηλικία αυτή δεν διαθέτει την ωριμότητα και 
την κατάλληλη ψυχοσύνθεση που θα του επιτρέψει 
να αντιμετωπίσει με ενδιαφέρον και ζήλο τα αρχαία 
ελληνικά, έτσι όπως τουλάχιστον παρουσιάζονται στα 
τωρινά σχολικά βιβλία. Η πρώτη επαφή του με τον 
αρχαίο ελληνικό λόγο, κατά τους πρώτους μήνες, θα 
πρέπει να είναι αναγνωριστική και ομαλή, με στόχο 
να προσελκύεται από το ίδιο το αρχαίο κείμενο και 
να μυείται με τρόπο ενδιαφέροντα σ’ αυτό μέσα 
από μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Έτσι, θα 
ανοίγονται διερευνητικοί δρόμοι στο πλαίσιο της 
διαθεματικότητας και θα γίνονται συσχετισμοί με 
τη σύγχρονη ζωή. Τα πρώτα αυτά κείμενα είναι 
δυνατόν να είναι κατάλληλα διασκευασμένα, ώστε 
να προσαρμόζονται στη γλωσσική προπαιδεία των 
μαθητών. Η διδασκαλία της γραμματικής σε πρώτη 
φάση είναι καλό να περιοριστεί μόνο σε πολύ 
βασικούς γραμματικούς τύπους και συντακτικούς 
κανόνες.

Η οικοδόμηση της γνώσης θα επιτυγχάνεται από 
τάξη σε τάξη μέσα από μια πολύ καλά οργανωμένη 
διδακτέα ύλη. Όσον αφορά στην προσφορά των 
αρχαιοελληνικών κειμένων, η διαδικασία κατανόησης 
τους θα πρέπει να είναι συλλογική προσπάθεια 
μέσα στην τάξη (διυποκειμενική επικοινωνία) και 
η τελική προοπτική της να είναι η κατάκτηση από 
τους μαθητές εκείνων των δεξιοτήτων που θα τους 
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επιτρέψουν να ανασυνθέσουν ένα νέο νόημα με 
βάση όχι μόνο τα αντικειμενικά συμφραζόμενα 
αλλά και την προσωπική εμπειρία τους (Τσάφος, 
2004). Έτσι, η μεταφραστική διαδικασία μπορεί να 
αποτελέσει έναυσμα για σύνδεση του μαθήματος των 
Αρχαίων Ελληνικών με τη Νεοελληνική Γλώσσα και 
Γραμματεία, όπως και ευκαιρία για άσκηση στον 
προφορικό και γραπτό λόγο.

Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι θα πρέπει 
να αποκλειστεί η περίπτωση δέσμευσης για 
ομοιομορφία της διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 
2000). Αφετηρία της εκπαιδευτικής προσπάθειας 
είναι δυνατόν να τεθεί η ιδιαιτερότητα των 
τοπικών κοινωνιών των πόλεων ή της υπαίθρου. 
Ολοένα και περισσότερο, ο εκπαιδευτικός έρχεται 
αντιμέτωπος με πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, με 
τα βιώματα των τοπικών κοινωνιών, που συνήθως 
δεν προβλέπονται σε ένα αναλυτικό πρόγραμμα 
σπουδών. Θα ήταν λοιπόν καλό, αν υπήρχαν 
προτάσεις διαφοροποίησης της διδασκαλίας που να 
απευθύνονται σε τέτοια μαθησιακά περιβάλλοντα. 
Σε μια τέτοια περίπτωση, ενδείκνυται, ανάμεσα σε 
άλλα, η αξιοποίηση αποσπασμάτων από την Αρχαία 
Κυπριακή Γραμματεία (Βοσκός, 2002, 2007). Η 
προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριων 
μπορεί να συνδεθεί, έτσι, με την τοπική πολιτισμική 
παράδοση και ίσως το βήμα αυτό αποτελέσει τη βάση 
για τη διεκπεραίωση με προθυμία πιο σύνθετων 
εργασιών (Projects).

Η παρουσίαση από την άλλη των γραμματικών 
και συντακτικών φαινομένων δεν αφορά μόνο στη 
δομή και τους κανόνες, αλλά και στη λειτουργία και 
την επικοινωνιακή χρήση τους μέσα στο κείμενο. 
Επομένως, η γραμματική και η σύνταξη πρέπει 
με συγκεκριμένες στρατηγικές να παρουσιάζονται 
ως δομή, ως λειτουργία και μέσο επιτέλεσης 
επικοινωνιακών πράξεων, ως μέσο υφολογικής 
διαφοροποίησης και ως μέσο κειμενικής συνοχής 
και μηχανισμός κειμενικής διαφοροποίησης. Η 
διδασκαλία των γραμματικών δομών και συντακτικών 
κανόνων πρέπει να είναι, σε όλες τις τάξεις ιδιαίτερα 
στις μικρές, επαγωγική και διερευνητική, να 
αξιοποιεί δηλαδή σχετικά παραδείγματα που 
λαμβάνονται από τα κείμενα της ενότητας (άρα, 
είναι συγκειμενοποιημένα). Σταδιακά, οι μαθητές 
θα είναι σε θέση να επισημαίνουν τις βασικές 

δομές της Αρχαίας Ελληνικής, εστιάζοντας σε όσες 
διαφέρουν από τη σύγχρονη μορφή της γλώσσας 
μας. Η διδακτική αυτή πρακτική προκρίνει και μια 
διαφορετική λογική αξιολόγησης, πιο ευχάριστης 
και δημιουργικής, που δίνει κίνητρα μάθησης 
απαραίτητα για την ποιοτική αναβάθμιση του 
μαθήματος στη συνείδηση του μαθητή.

Μέσα από μια τέτοια προοπτική, το σχολικό 
εγχειρίδιο για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα θα 
μπορούσε να ανοίξει νέους δρόμους για το δάσκαλο, 
ο οποίος με τη σειρά του θα καθοδηγήσει τον μαθητή 
του να ανιχνεύσει και να συνειδητοποιήσει την δύναμη 
και την επικαιρότητα των αρχαιοελληνικών κειμένων, 
να καλλιεργήσει γνωστικές και μεταγνωστικές 
δεξιότητες, να ανοίξει ένα γόνιμο διάλογο ανάμεσα 
στο παρελθόν και το παρόν.
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ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Κατερίνα Κωνσταντινίδη-Βλαδιμήρου
Καθηγήτρια Αγγλικών

Ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται από τον 
πλουραλισμό, την πολυπολιτισμικότητα, την έκρηξη 
της γνώσης και της υψηλής τεχνολογίας και απαιτεί 
μια νέα προσέγγιση στη χρήση των διδακτικών βιβλίων. 
Η νέα προσέγγιση των διδακτικών βιβλίων έχει στόχο 
την αποτελεσματική μάθηση, η οποία μεταθέτει την 
έμφαση από τη διδασκαλία για κάλυψη του βιβλίου 
στη διδασκαλία για την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Η νέα 
αυτή προσέγγιση απαιτεί την αλλαγή του ρόλου του 
εκπαιδευτικού. Σ’ αυτό το άρθρο θα προσπαθήσω να 
εξηγήσω τον καινούριο αυτό ρόλο κάνοντας αναφορά 
στον κοινωνικό χαρακτήρα της μάθησης και τον 
κοινωνικό ρόλο του εκπαιδευτικού.

Η μάθηση έχει χαρακτήρα κοινωνικό

Μια θεωρία που δίνει κοινωνικό χαρακτήρα στη 
μάθηση είναι η οικοδομητική θεωρία (constructivist 
theory). Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία οι μαθητές 
κτίζουν την καινούρια γνώση πάνω στην προηγούμενη 
και στις εμπειρίες που έχουν (Piaget, 1959) με τρόπο 
κοινωνικό π.χ. με τη συζήτηση και συνεργασία και 
οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν μαθησιακό περιβάλλον 
που διευκολύνει την κοινωνική οικοδόμηση της 
καινούριας γνώσης. Η καινούρια γνώση αποκτάται 
μέσα από τις κοινωνικές σχέσεις. Το τι και πως ο 
μαθητής μαθαίνει επηρεάζεται από τις αντιλήψεις, 
τους στόχους τις προσδοκίες και την κινητοποίησή 
του (Paris, 1994).

Οι μαθητές δεν είναι παθητικοί δέκτες της 
γνώσης, αλλά και οι ίδιοι οργανώνουν, κτίζουν 
και διαμορφώνουν τη γνώση με τρόπο ενεργό. Η 
καινούρια γνώση δημιουργείται από τους ίδιους, 
δε μεταδίδεται με τη διάλεξη και ο εκπαιδευτικός 
είναι αυτός που διευκολύνει τον τρόπο που ο κάθε 
μαθητής αντιλαμβάνεται, κατανοεί και οικοδομεί την 
καινούρια γνώση προσφέροντάς του «σκαλωσιά» για 
να κτίσει την καινούρια γνώση πάνω στην παλιά.

Ο Vygotsky (1962) ονομάζει αυτή τη συσχέτιση 
της καινούριας γνώσης με την παλιά «ζώνη εγγύτατης 
ανάπτυξης». Η ζώνη αυτή έχει δύο κύρια συστατικά. 
Το πρώτο αναφέρεται στην ανάγκη η διδασκαλία 
να επικεντρώνεται στο τι ο μαθητής ήδη γνωρίζει 
και τι μπορεί να μάθει στην παρουσία κάποιου πιο 
έμπειρου και γνώστη π.χ. του εκπαιδευτικού. Το 
δεύτερο εντοπίζει τη μαθησιακή ζώνη ανάπτυξης 
και ανακαλύπτει τον τρόπο που ο εκπαιδευτικός 
θα λειτουργήσει μέσα στη ζώνη αυτή. Εδώ ακριβώς 
εφαρμόζεται η έννοια της σκαλωσιάς που αναφέρεται 
στη στήριξη που παρέχει ο εκπαιδευτικός στο 
μαθητή μέσα από το διάλογο, για να μεγιστοποιήσει 
τη μάθησή του, και στη σταδιακή υποχώρηση της 
στήριξης όταν ο μαθητής αποκτήσει τις γνώσεις και 

ικανότητες που είχαν τεθεί ως στόχος του μαθήματος 
από το δάσκαλο. Οι εξηγήσεις που δίνονται από το 
δάσκαλο στο μαθητή στην τάξη, οι ερωτήσεις και οι 
πηγές που συστήνονται για έρευνα, διάβασμα και 
μελέτη αποτελούν σκαλωσιά.

Οι μαθητές, ανεβαίνοντας τη σκαλωσιά, 
ανακαλύπτουν τη γνώση και δίνουν απαντήσεις σε 
προβλήματα μέσα από την αυτοκαθοδηγούμενη 
μάθηση, τη συνεργατική μάθηση μέσω συμβολαίου. 
Η αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση κάνει τον μαθητή 
ερευνητή που ενεργεί αυτόνομα για να μάθει. 
Η συνεργατική μάθηση ζητά από τον μαθητή να 
εμπλακεί σε ομαδική δραστηριότητα, να συνεργαστεί 
να συζητήσει, να εκφράσει την άποψή του, να ακούσει 
άλλες απόψεις, να αποδεχτεί τη διαφορετικότητα 
της σκέψης και να διαμορφώσει την αρχική του 
άποψη. Η μάθηση μέσω συμβολαίου κάνει το 
μαθητή να ανακαλύψει πληροφορίες σχετικές με τα 
ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του.

Η οικοδομητική θεωρία αλλάζει το ρόλο του 
εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός δεν είναι πια η πηγή 
της γνώσης, αλλά ο καθοδηγητής της μαθησιακής 
συμπεριφοράς του μαθητή. Είναι αυτός που παρέχει 
στους μαθητές τις ευκαιρίες για να εμπλακούν 
στην ανακάλυψη και εξερεύνηση της γνώσης. Οι 
επιτυχημένοι εκπαιδευτικοί διδάσκουν τους μαθητές 
πώς να εμπλέκονται σε δραστηριότητες γνωστικού 
και κοινωνικού χαρακτήρα και πώς να χειρίζονται 
αυτές τις δραστηριότητες παραγωγικά.

Η οικοδομητική θεωρία έρχεται σε αντίθεση 
με τη θεωρία συμπεριφοράς, που στοχεύει μόνο 
στην ανάπτυξη του γνωσιολογικού πεδίου του 
μαθητή. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η καινούρια 
γνώση μεταφέρεται από το δάσκαλο στο μαθητή και 
αποθηκεύεται λες και ο εγκέφαλος του μαθητή είναι 
ένα δοχείο που πρέπει να γεμίσει με πληροφορίες. 
Αυτή η θεωρία αντιστοιχεί με το παραδοσιακό 
μάθημα που ζητά από το μαθητή να δέχεται 
παθητικά τη γνώση που του προσφέρεται χωρίς 
αμφισβήτηση, συζήτηση ή κριτική σκέψη. Μπορεί 
τέτοια συμπεριφορά να οδηγήσει σε αποτελεσματική 
μάθηση;

Όταν τα σχολικά βιβλία διδάσκονται σύμφωνα 
με την οικοδομητική θεωρία, γίνεται μια ανάμειξη 
ανάμεσα στο περιεχόμενο των διδακτικών βιβλίων, 
τη διαδικασία της διδασκαλίας-μάθησης και το 
κοινωνικό κλίμα. Αυτή η ανάμειξη δίνει δύναμη 
στη μαθησιακή εμπειρία, και βοηθά τους μαθητές 
να αναπτύξουν δεξιότητες που είναι απαραίτητα 
στοιχεία για τη μελλοντική τους ζωή και απαραίτητα 
στοιχεία μόρφωσης. Τέτοιες δεξιότητες είναι: 
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η ερώτηση, η κριτική σκέψη, η επεξεργασία 
πληροφοριών, η αιτιολόγηση και αξιολόγηση, η 
επικοινωνία, η αξιοπιστία, η ικανότητα για βελτίωση, 
η συνεργασία (Hopkins, 2007). Η οικοδομητική 
θεωρία μεταμορφώνει το σχολείο και την τάξη σε 
κοινότητες μάθησης.

Ο εκπαιδευτικός έχει ρόλο κοινωνικό

Ο εκπαιδευτικός επιδρά θετικά στη μάθηση 
όταν καταφέρει να δημιουργήσει, μέσα ή έξω από 
την τάξη μια ποιοτική σχέση με τους μαθητές του 
σε ένα θετικό συναισθηματικό κλίμα. Σε ένα τέτοιο 
κλίμα, τα πιο σημαντικά συστατικά αποτελεσματικής 
διδασκαλίας είναι η διατήρηση και βελτίωση της 
θετικής σχέσης με τους μαθητές και η παροχή 
των απαραίτητων πόρων και υλικών που θα 
ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους 
(Jones, 2004). Η καλή σχέση ανάμεσα σε δάσκαλο 
και μαθητή είναι σημαντική για τη μάθηση, γιατί τα 
παιδιά είναι πρώτα άνθρωποι και μετά μαθητές.

Η δημιουργία και ανάπτυξη καλής σχέσης 
εκπαιδευτικού-μαθητή οδηγεί στη βαθιά μάθηση. 
Βαθιά μάθηση σημαίνει ότι οι μαθητές, μέσα από 
το διάλογο  και τη συνεργασία με τους συμμαθητές 
τους και με το δάσκαλό τους, κατανοούν και 
μαθαίνουν μια πληροφορία συσχετίζοντας την 
με άλλες πληροφορίες. Συσχετίζουν το ένα με το 
άλλο χρησιμοποιώντας προηγούμενες εμπειρίες 
και γνώσεις και έτσι κατανοούν την καινούρια 
γνώση. Η βαθιά μάθηση δημιουργεί την κοινότητα. 
Στην κοινότητα περνάμε από το εγώ στο εμείς, 
μοιραζόμαστε ένα κοινό χώρο, και συνεργαζόμαστε 
και συνδεόμαστε στην προσπάθειά μας να πετύχουμε 
ένα κοινό στόχο έχοντας κοινές αξίες και ιδανικά. 
Μέσα σε τέτοια ιδανική κοινότητα, δάσκαλοι και 
μαθητές ξεφεύγουν από την ατομική τους ταυτότητα, 
αναπτύσσουν διαπροσωπικές σχέσεις και αποκτούν 
ταυτότητα συλλογική.

Ως άνθρωποι, είμαστε κοινωνικά όντα και το 
να νιώθουμε καλά εξαρτάται από τις διαπροσωπικές 
μας σχέσεις. Μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις 
βρίσκουμε την προσωπική μας ταυτότητα, 
εκφράζουμε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας, 
εμπλεκόμαστε σε δραστηριότητες που απαιτούν 
συνεργασία και ικανοποιούμε την ανάγκη μας να 
ανήκουμε σε μια ομάδα (Haslett, 1987). Η διδασκαλία 
είναι μια πρόσωπο με πρόσωπο δραστηριότητα, ένα 
κοινωνικό γεγονός όπου δάσκαλος και μαθητής 
εμπλέκονται στη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης 
και μόνο μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις και 
την ομαδική συναλλαγή μπορεί ο δάσκαλος να 
πετύχει αποτελεσματική διδασκαλία (Barry, 1999).

H μάθηση είναι ατομικό γεγονός και εξαρτάται 
από τον ίδιο τον μαθητή, το ρυθμό που μαθαίνει, τα 
ενδιαφέροντα, την ηλικία, τις αξίες το υπόβαθρό του, 
τους στόχους και την κινητοποίησή του για μάθηση 
(Sergiovanni, 1994). Ο εκπαιδευτικός πρέπει 
να αντιμετωπίζει τον κάθε μαθητή ως ξεχωριστή 

προσωπικότητα και να νοιάζεται για τις ανάγκες, τα 
ενδιαφέροντα, την κινητοποίηση και το μαθησιακό 
στυλ του καθενός, γιατί αυτά κρύβονται πίσω από 
την επιτυχία της διδασκαλίας των διδακτικών 
βιβλίων. Άρα η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού 
προς το μαθητή αποτελεί το κρυφό διδακτικό βιβλίο 
(Flinders, 1997).

Η αποτελεσματική διδασκαλία-μάθηση 
καθορίζεται από την ποιοτική σχέση εκπαιδευτικού-
μαθητή (Barry, 1989) και χαρακτηρίζεται από την 
αποτελεσματική και ενθουσιώδη μετάδοση του 
μαθήματος από τον εκπαιδευτικό και το προσωπικό 
του ενδιαφέρον προς τους μαθητές, την προθυμία του 
για παροχής βοήθειας και στήριξης και την αύξηση 
της αυτοπεποίθησής τους (Mortimore, 1999). Η 
στήριξη που παρέχει ο δάσκαλός στους μαθητές 
είναι στρατηγική που οδηγεί σε αποτελεσματική 
διδασκαλία και αυξάνει την αυτοπεποίθηση του 
μαθητή και η αυτοπεποίθηση είναι εσωτερικό 
κίνητρο και βασική ανθρώπινη ανάγκη.

Ο κοινωνικός ρόλος του εκπαιδευτικού βασίζεται 
στην ανάπτυξη καλής σχέσης εκπαιδευτικού-
μαθητή. Σύμφωνα με τον Gordon (1994), μια καλή 
σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή αποτελείται από: 
διαφάνεια, ενδιαφέρον, αλληλεξάρτηση, σεβασμό 
στη μοναδικότητα, δημιουργικότητα και ατομικότητα 
του καθενός, και ικανοποίηση αμοιβαίων αναγκών.

Αφού αναπτυχθεί μια καλή σχέση ανάμεσα 
στο δάσκαλο και το μαθητή, ο δάσκαλος μπορεί 
να ακολουθήσει τη στρατηγική μεγιστοποίησης της 
γνώσης (Bloom, 1984) που συνδυάζει τη μάθηση με 
την τεχνολογία σε ειδικές αίθουσες με πολυμέσα και 
βασίζεται στη γνώση που οι μαθητές ήδη έχουν. Η 
στρατηγική αυτή έχει προκαθορισμένους στόχους 
και προσδοκίες για κάθε κεφάλαιο. Ο εκπαιδευτικός: 

• Χωρίζει την διδακτέα ύλη σε σχετικά μικρά 
κεφάλαια με ξεχωριστούς στόχους το καθένα.

• Ανακοινώνει τους στόχους του μαθήματος.
• Προσφέρει το περιεχόμενο του κεφαλαίου 

περιεκτικά.
• Δίνει υλικό (CDs, DVDs) που συμπληρώνει 

τα διδακτικά βιβλία και διδάσκει στρατηγικές 
κατάκτησής του.

• Κάνει διαγνωστικά τεστ πριν τη διδασκαλία κάθε 
κεφαλαίου.

• Χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα των τεστ για 
επιπλέον καθοδήγηση και για τη δημιουργία 
δραστηριοτήτων που βοηθούν το μαθητή να 
ξεπεράσει τις δυσκολίες που συναντά.

• Αξιολογεί τη διαδικασία μάθησης και παρέχει 
ανατροφοδότηση.

Οι μαθητές δουλεύουν κυρίως σε ομάδες και 
μέσα από την τεχνολογία (βίντεο, ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές), αναζητούν την καινούρια γνώση 
που συμπληρώνει τη γνώση που προσφέρει το 
διδακτικό βιβλίο, συζητούν, ανταλλάζουν απόψεις 
και προσπαθούν να πετύχουν τους στόχους του 
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μαθήματος.

Έρευνες έχουν δείξει πως η στρατηγική αυτή 
ευκολύνει την κατάκτηση της γνώσης και κεντρίζει το 
ενδιαφέρον των μαθητών. Σε έρευνα στην οποία έγινε 
σύγκριση ανάμεσα σε μια ομάδα που ακολουθούσε 
τη στρατηγική μεγιστοποίησης της γνώσης και σε 
μια ομάδα που ακολουθούσε τη στρατηγική της 
διάλεξης, φάνηκε ότι οι μαθητές της πρώτης ομάδας 
διακρίνονται από υψηλά επίπεδα κινητοποίησης στη 
διαδικασία μάθησης, έκαναν λιγότερες απουσίες, και 
είχαν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα (Clark, 
Guskey and Benninga, 1983).

Η στρατηγική μεγιστοποίησης της μάθησης 
βασίζεται στην αρχή ότι όλα τα παιδιά μπορούν να 
μάθουν, αν τους παρέχονται οι κατάλληλες συνθήκες 
μάθησης στην τάξη και αν έχουν την κατάλληλη 
καθοδήγηση και στήριξη. Η μέθοδος αυτή μετατρέπει 
τη μάθηση σε κοινωνική δραστηριότητα και μια τέτοια 
δραστηριότητα βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν 
την αίσθηση της εμπιστοσύνης, την αυτοπεποίθησή 
τους και δεξιότητες ακρόασης και επικοινωνίας. 
Οι μαθητές μαθαίνουν να συνεργάζονται και 
μέσα από τη συνεργασία μπορούν να εμπλακούν 
πλήρως στη δραστηριότητα και να ξεχάσουν τον 
χρόνο, την κούραση, και να βρεθούν στη ζώνη 
«εγγύτατης ανάπτυξης», μια πνευματική κατάσταση 
που περιλαμβάνει την αίσθηση της ηρεμίας και 
αυτοπεποίθησης (Granat, 2005). Είναι μια ευχάριστη 
κατάσταση αφοσίωσης στη δραστηριότητα και όταν οι 
μαθητές βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση, σκέφτονται 
λογικά και δημιουργικά, λύνουν προβλήματα, 
εκφράζονται και μαθαίνουν. (McCelland, 1987).

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποτελεσματικό 
κοινωνικό ρόλο συνδυάζουν τα πιο κάτω στοιχεία:

• Καλή γνώση του αντικειμένου τους
• Ποικιλία στις διδακτικές μεθόδους
• Γνώση της γλώσσας της καθοδήγησης
• Ικανότητα αξιολόγησης του μαθήματος
• Ικανότητα αλλαγής της διαδικασίας διδασκαλίας-

μάθησης μετά την αξιολόγηση
• Ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης 

αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος
• Κατανόηση των διδακτικών βιβλίων και των σκοπών 

τους ιδιαίτερα σε περίπτωση μεταρρυθμιστικών 
προγραμμάτων.

• Επαγγελματισμός, υψηλό ηθικό, και αφοσίωση 
στους στόχους διδασκαλίας

• Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας
• Ενθουσιασμός για μάθηση και μετάδοσή του στους 

μαθητές.
• Ενδιαφέρον για τους μαθητές σαν άτομα και 

αίσθημα ευθύνης για τη μάθησή τους.
• Καλό χαρακτήρα, αίσθημα ηθικής και προσωπική 

πειθαρχία.
• Ικανότητα να συνυπάρχουν και να αναπτύσσουν 

καλές σχέσεις μέσα στο σχολείο και την κοινωνία 
(Leu, 2004).

Με αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν οι 
εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά 
τα διδακτικά βιβλία και να ετοιμάσουν τους μαθητές 
τους για τα επόμενα στάδια εκπαίδευσής τους και για 
μια παραγωγική μελλοντική ζωή.

Τα διδακτικά βιβλία, λοιπόν μπορούν να γίνουν 
αποτελεσματικά εργαλεία μάθησης όταν η διαδικασία 
διδασκαλίας-μάθησης αποκτά χαρακτήρα κοινωνικό 
μέσα από την εφαρμογή ανάλογων συμπεριφορών 
από εκπαιδευτικούς και μαθητές, και την εφαρμογή 
κοινωνικών δεξιοτήτων. Ο καθοδηγητής των 
κοινωνικών συμπεριφορών και δεξιοτήτων είναι 
ο εκπαιδευτικός που έμπρακτα γίνεται μοντέλο 
κοινωνικότητας για να κινητοποιήσει τους μαθητές 
του στην μάθηση μέσα από επαγγελματικά και 
προσωπικά του χαρακτηριστικά που καθρεφτίζουν 
αρχές, αξίες και ιδανικά για αποτελεσματική μάθηση.
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Κίκα Ολυμπίου
Φιλόλογος

Χρήστου Θεοφιλίδη, Η Συγγραφή 
Επιστημονικής Εργασίας (Από τη 
Θεωρία στην πράξη), εκδόσεις 
Δαρδανός, Αθήνα 1995.

«Με το βιβλίο αυτό υπηρετώ διπλό σκοπό. Από τη 
μια πληροφορώ τον αναγνώστη μου για τη διαδικασία 
που ακολουθείται στη συγγραφή μελέτης και από την 
άλλη τον ενημερώνω για την πορεία που εφαρμόζεται 
στην οργάνωση, διεξαγωγή και παρουσίαση μιας 
έρευνας», γράφει ο Χρήστος Θεοφιλίδης προλογίζοντας 
το πραγματικά χρησιμότατο αυτό βιβλίο.

Ο κάθε εκπαιδευόμενος, σε οποιοδήποτε 
εκπαιδευτικό επίπεδο κι αν βρίσκεται, είτε είναι 
μαθητής Γυμνασίου, Λυκείου 
ή φοιτητής, συχνά χρειάζεται 
να συγγράψει μια μελέτη ή να 
διεξάγει μια έρευνα. Αλλά και 
ο εκπαιδευτής, που έρχεται να 
αξιολογήσει τη μελέτη ή την 
έρευνα, θα πρέπει να έχει υπ’ 
όψιν του τα κριτήρια για μια 
τέτοια αξιολόγηση. Έτσι, το 
βιβλίο του Χρήστου Θεοφιλίδη 
που ασχολείται με το θέμα 
της συγγραφής επιστημονικής 
εργασίας, καθίσταται ιδιαίτερα 
χρηστικό τόσο για τον 
διδασκόμενο όσο και για τον 
διδάσκοντα.

Το βιβλίο χωρίζεται 
σε δυο μέρη. Στο Μέρος Α’ 
πραγματεύεται τη συγγραφή 
μελέτης και στο Μέρος Β’ τη 
διεξαγωγή έρευνας. Κύριο 
χαρακτηριστικό του βιβλίου 
(όπως και ο υπότιτλος δηλοί) 
είναι η πρακτικότητα. Το 
καθετί, πέρα από τη θεωρητική 
προσέγγιση, τεκμηριώνεται με 
πρακτικά παραδείγματα. Έτσι 
ακολουθείται η εξής πορεία:

 Α) Μελέτη. Ο συγγραφέας εξηγεί αρχικά τη 
διαδικασία συγγραφής της μελέτης. Δηλαδή πως 
επιλέγεται το θέμα, πως συγκεντρώνεται το υλικό, 
τη σύνθεση και παρουσίαση της μελέτης και τέλος 
τον τρόπο παράθεσης τυχόν παραρτημάτων και 
βιβλιογραφίας. Στη συνέχεια δίνει ένα έμπρακτο 
παράδειγμα μελέτης που ετοιμάστηκε από ένα 
φοιτητή. Το θέμα της μελέτης του φοιτητή είναι: 
«Όταν οι δάσκαλοι γνωρίσουν την εργασία του Πιαζέ, 

τότε, πια δεν θα αντιμετωπίσουν τους μαθητές τους 
με τον ίδιο τρόπο, όπως πριν: Συζητήστε αυτή την 
άποψη». Η αξιολόγηση της μελέτης αυτής δίνει την 
ευκαιρία στον συγγραφέα να προτείνει κριτήρια 
αξιολόγησης, με βάση τα οποία επισημαίνονται 
αδυναμίες και σφάλματα της μελέτης. Τέτοια 
κριτήρια είναι: 1. Πληρότητα και επιστημονικότητα, 
2. Δομή και οργάνωση, 3. Γλωσσική σαφήνεια και 
ακρίβεια, 4. Πρωτοτυπία και δημιουργικότητα. Για 
να ακολουθήσει τέλος μια δειγματική μελέτη που 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια αυτά.

 Αφού επισημανθούν οι αδυναμίες και οι 
ελλείψεις της μελέτης του φοιτητή, με βάση τα 
κριτήρια αυτά, ο συγγραφέας παραθέτει μια δεύτερη 
μελέτη με το ίδιο θέμα, που όμως ανταποκρίνεται 
πλήρως στα κριτήρια αξιολόγησης. Αυτό το έμπρακτο 
παράδειγμα, η σύγκριση δύο μελετών με το ίδιο 
θέμα, αποβαίνει ο ιδανικότερος τρόπος (πέρα από 
τη θεωρητική θεμελίωση που προηγήθηκε) για 
να οδηγηθεί ο μελετητής του βιβλίου στον τρόπο 
συγγραφής μελέτης.

B) Έρευνα. Παρόμοια πορεία ακολουθείται 
και στην περίπτωση του 
σχεδιασμού, της διεξαγωγής 
και της ολοκλήρωσης μιας 
έρευνας. Ειδικότερα ο 
συγγραφέας εξετάζει τα εξής: 
Ποια η έννοια και τα βασικά 
γνωρίσματα μιας έρευνας, πως 
σχεδιάζεται και πως διεξάγεται, 
πως εξασφαλίζεται η εσωτερική 
και εξωτερική εγκυρότητα, πως 
συλλέγονται, οργανώνονται και 
αναλύονται τα δεδομένα, πως 
παρουσιάζεται μια έρευνα.

Σε επιμέρους κεφάλαια 
εξετάζονται ποικίλες πτυχές 
της επιστημονικής έρευνας 
και διασαφηνίζονται βασικές 
έννοιες, όπως πληθυσμός 
και δείγμα, πρόβλημα και 
υπόθεση, εξαρτημένη και 
ανεξάρτητη μεταβλητή κ.λ.π. 
Όπως και στην περίπτωση 
της μελέτης, δίνονται και 
εδώ έμπρακτα παραδείγματα 
έρευνας. Τέτοια παραδείγματα 
είναι: «Αξιολόγηση της σειράς 
των μαθημάτων για τους 

επί δοκιμασία καθηγητές: προς ένα νέο μοντέλο 
αξιολόγησης». Επίσης, «Οι αντιλήψεις των δασκάλων 
για την αποτελεσματικότητα του Επιθεωρητή στο 
Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα».

Συμπερασματικά θα λέγαμε πως το βιβλίο 
αυτό του Χρήστου Θεοφιλίδη είναι ένα χρησιμότατο 
βοήθημα για όποιον θέλει να εκπονήσει μια μελέτη 
ή να διεξάγει μια έρευνα, αλλά επίσης και για όποιον 
βρίσκεται στη θέση του αξιολογητή.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
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Χρήστου Θεοφιλίδη, Δεξιότητες 
Μελέτης, εκδόσεις Intercollege, 
Β’ έκδοση, Λευκωσία, 2005.

Είναι γνωστό ότι μεγάλο μέρος της απόδοσης 
ενός μαθητή ή φοιτητή οφείλεται στο σωστό τρόπο 
μελέτης, στη σωστή δηλαδή αξιοποίηση του 
διδακτικού εγχειριδίου, αλλά και στην όσο το δυνατό 
καλύτερη αξιοποίηση του μαθήματος μέσα στην τάξη, 
αξιοποίηση που μπορεί να γίνει 
μόνο με την τήρηση σημειώσεων. 
Η ικανότητα αυτή, δηλαδή του 
σωστού τρόπου μελέτης και της 
τήρησης σημειώσεων, δεν είναι 
αυτονόητη. Είναι κάτι το οποίο 
διδάσκεται και στο οποίο πρέπει 
να ασκηθεί ο εκπαιδευόμενος.

Το βιβλίο του Χρήστου 
Θεοφιλίδη Δεξιότητες Μελέτης 
έρχεται να δώσει τις απαραίτητες 
οδηγίες και συμβουλές για 
το πώς μπορεί κάποιος να 
αξιοποιήσει καλύτερα τόσο το 
διδακτικό εγχειρίδιο όσο και τις 
παραδόσεις στην τάξη. Σε ένα 
τρίτο μέρος και ως αποτέλεσμα, 
θα έλεγα, των άλλων δυο 
δεξιοτήτων, ο συγγραφέας μας 
εισάγει στη δεξιότητα συγγραφής 
μελέτης. Η μεγαλύτερη αξία 
του βιβλίου έγκειται στο ότι ο 
συγγραφέας δεν περιορίζεται στη 
θεωρία, αλλά στηρίζεται κυρίως 
στην πρακτική εφαρμογή των 
εισηγήσεών του.

Το πρώτο μέρος του βιβλίου είναι θεωρητικό. 
Εδώ αναπτύσσει τη σημασία που έχουν οι δεξιότητες 
μελέτης, καθώς και τη διαδικασία της λήθης (για να 
μάθουμε πώς να θυμόμαστε, απαραίτητο είναι να 
μάθουμε πως λειτουργεί η μνήμη-λήθη). Στηρίζεται 
τόσο στα αποτελέσματα ερευνών και ψυχολογικών 

θεωριών, όσο και στην πείρα που απέκτησε 
διδάσκοντας σε διάφορα Πανεπιστήμια.

Το δεύτερο μέρος του βιβλίου είναι πρακτικό. 
Αναλύει τις δεξιότητες μελέτης, παραθέτει 
παραδείγματα και υποδεικνύει πρακτική εργασία 
που πρέπει να κάνει ο μελετητής του βιβλίου. Πολύ 
χρήσιμα τα δύο ερωτηματολόγια με τα οποία αρχίζει 
το βιβλίο και με τα οποία ο αναγνώστης μπορεί να 
προβεί σε μια αυτοανάλυση, να διακριβώσει τις 

δικές του στάσεις και συνήθειες, 
ούτως ώστε να μπορέσει στη 
συνέχεια να τις αλλάξει ή να τις 
βελτιώσει. Και σε κάθε ένα όμως 
από τα υπόλοιπα κεφάλαια 
που ακολουθούν, οι πρακτικές 
υποδείξεις και παραδείγματα, 
η εποπτικοποίηση με 
σχεδιαγράμματα, η απλή και 
κατανοητή γλώσσα, καθιστούν 
το βιβλίο όχι μόνο πρακτικά 
χρήσιμο αλλά και ευχάριστο 
στην ανάγνωση.

Γιατί πρέπει να 
κρατάμε σημειώσεις, πως 
προετοιμαζόμαστε γι’ αυτό, η 
χρήση συντομογραφιών και 
συμβόλων, η αξιοποίηση των 
σημειώσεων μετά το μάθημα, 
πως αποδελτιώνουμε τις 
βασικές ιδέες ενός κειμένου, 
είναι μερικά ακόμα από τα 
κεφάλαια του βιβλίου. Τέλος, σ’ 
ένα τρίτο μέρος, ο συγγραφέας 
αναπτύσσει τα ποικίλα στάδια 
συγγραφής μελέτης, πάντα 
τεκμηριώνοντας με πρακτικά 

παραδείγματα.

Το βιβλίο του Χρήστου Θεοφιλίδη, Δεξιότητες 
Μελέτης είναι χρησιμότατο εργαλείο μάθησης τόσο 
για τους διδασκόμενους όσο και για τους διδάσκοντες, 
καθήκον των οποίων είναι, πέραν της διδασκαλίας, 
και η υπόδειξη ορθών τρόπων μελέτης.

Απαραίτητη διευκρίνιση

Στο τεύχος 9 του Δελτίου του ΕΟΚ, που ήταν αφιερωμένο στην προσχολική αγωγή, δημοσιεύτηκε στη σ. 28 κείμενο της 
Λητούς Παπαχριστοφόρου ελαφρώς διασκευασμένο και όχι όπως ήταν στην αρχική του μορφή.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΟΚ:
Χρήστος Θεοφιλίδης, Πρόεδρος, Μαίρη Κουτσελίνη, Αντιπρόεδρος, Ανδρέας Παπούλας, Γραμματέας, Μιχάλης 
Μηλιώτης, Ταμίας, Δημήτρης Δημητρίου, Δημήτρης Μικελλίδης, Σάββας Παλαίχωρος, Βασιλική Σαββίδου, 
Λένια Σεμελίδου, Γιάννης Στυλιανού, Μέλη.
Επιμέλεια Έκδοσης: Κίκα Ολυμπίου


