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Περίληψη 

Η διερεύνηση της λειτουργικότητας των σχολικών εγχειριδίων, σύμφωνα με τα 

διεθνώς επιστημονικά τεκμηριωμένα πρότυπα αποτελεσματικής διδασκαλίας για μαθητές 

με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι απαραίτητη προκειμένου να βελτιωθούν οι 

εκπαιδευτικές συνθήκες τόσο στο διεθνή όσο και στον ελληνικό χώρο. Η συγκεκριμένη 

έρευνα έχει ως στόχο της την αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων της Νεοελληνικής 

Γλώσσας  που χρησιμοποιούνται στις δύο πρώτες τάξεις του ελληνικού Γυμνασίου για τη 

διδασκαλία των μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες. Η αξιολόγηση στηρίχτηκε στα 

παρακάτω κριτήρια αποτελεσματικής διδασκαλίας: σαφήνεια διδακτικών στόχων, 

προαπαιτούμενες δεξιότητες, σαφήνεια διδακτικών επεξηγήσεων, επάρκεια διδακτικών 

παραδειγμάτων, εισαγωγή νέων εννοιών, επάρκεια καθοδηγούμενης εξάσκησης, επάρκεια 

αυτόνομης εξάσκησης, επάρκεια επανάληψης νέων γνώσεων. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας και τις αρχές της αποτελεσματικής 

διδασκαλίας, τα σχολικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας των δύο πρώτων τάξεων 

του Γυμνασίου δεν ανταποκρίνονται στον επιθυμητό βαθμό σε κανένα από τα 8 κριτήρια 

αξιολόγησης. Τα ερευνώμενα σχολικά εγχειρίδια φαίνεται να εμφανίζουν ανεπάρκειες και 

ελλείψεις ως προς τη λειτουργικότητά τους για την εκπαίδευση μαθητών με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες και γι’ αυτό χρήζουν σημαντικών βελτιώσεων ή και 

αναθεωρήσεων. 

 

  

Λέξεις κλειδιά: αξιολόγηση σχολικών εγχειριδίων, κριτήρια αξιολόγησης, ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες, μαθησιακές δυσκολίες. 
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Abstract 

The investigation of the functionality of textbooks in accordance with the 

international scientifically documented standards for effective teaching of students with 

mild educational needs is essential in order to improve educational conditions both in  

internationally and in Greece. This research aims at evaluating the textbooks of Modern 

Greek language used in the first two grades of the Greek secondary school for teaching of 

students with mild educational needs. The assessment was based on the following criteria 

for effective teaching: clarity of teaching objectives, prerequisite knowledge, explicitness 

of instructional explanations, sufficiency of teaching examples, introduction of additional 

concepts and skills, adequacy of guided practice, adequacy of independent practice, 

adequacy of new knowledge recurrence. 

According to the results of the research and the principles of effective teaching, the 

school books of the Modern Greek language of the first two secondary school grades do 

not correspond to the desired level in any of the eight evaluation criteria. The textbooks of 

the research appear to have inadequacies and deficiencies in their functionality for the 

education of students with mild educational needs and therefore require major 

improvements or revisions. 

 

 

 

 

keywords: textbook evaluation,  evaluation criteria,  mild educational needs, learning 

disabilities. 
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Η παρούσα εργασία εντάσσεται στη θεματική της έρευνας των σχολικών 

εγχειριδίων και διερευνά τα κείμενα και τις ασκήσεις των  εγχειριδίων της Νεοελληνικής 
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προς τη λειτουργικότητά τους για μαθητές και μαθήτριες με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω στο μέγιστο τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου 

στον επόπτη της εργασίας μου κ. Ιωάννη Αγαλιώτη, Καθηγητή του τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, που ανέλαβε με προθυμία την εποπτεία της 

διπλωματικής μου εργασίας, με συμβούλευσε, μου προσέφερε την αμέριστη 

συμπαράστασή του και με καθοδήγησε επιστημονικά. Η επιστημονική του επάρκεια στον 

τομέα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, η εργατικότητά του και το πνεύμα συνεργασίας που 

τον διακατέχουν, αποτέλεσαν για μένα μοναδικό έναυσμα συνειδητοποίησης του ρόλου 

μου ως ειδικής παιδαγωγού. Αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη καθώς οι γνώσεις που μου 

προσέφερε και συνεχίζει να μου προσφέρει καθώς και η στάση του ως παιδαγωγού και ως 
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Άννα για την ηθική συμπαράστασή τους και την ανοχή που έδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια 

συγγραφής της εργασίας. Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» και στην κόρη μου Μαρία-Άννα που 
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Εισαγωγή 

Το σχολικό εγχειρίδιο αποτελεί το κέντρο της διδακτικής πράξης, καθώς είναι το 

κυρίαρχο διδακτικό εργαλείο που χρησιμοποιείται τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και από 

το μαθητή σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Σε αυτό αποτυπώνονται η φιλοσοφία 

κάθε γνωστικού αντικειμένου αλλά και η φιλοσοφία του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε 

χώρας. 

Αρκετές έρευνες τόσο σε διεθνές επιστημονικό επίπεδο όσο και σε ελληνικό έχουν 

διεξαχθεί με σκοπό την αξιολόγηση σχολικών εγχειριδίων και τη διερεύνηση του βαθμού 

ανταπόκρισής τους σε παιδαγωγικά κριτήρια έτσι ώστε να προκύψουν συμπεράσματα και 

προτάσεις για βελτίωση ή και αναθεώρησή τους. Από την  ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

σχετικής με τα σχολικά εγχειρίδια, προκύπτει η έλλειψη ενός συστηματικού και 

καθορισμένου θεσμικού πλαισίου ερευνητικών διαδικασιών αξιολόγησης για τα ελληνικά 

σχολικά εγχειρίδια και η ακόμη μεγαλύτερη απουσία αξιολογικών διαδικασιών για τα 

σχολικά εγχειρίδια που διερευνούν το βαθμό λειτουργικότητάς τους για μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες.    

Σκοπός, επομένως, της παρούσας έρευνας είναι να αξιολογήσει το βαθμό στον 

οποίο τα σχολικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας  που χρησιμοποιούνται στις δύο 

πρώτες τάξεις του ελληνικού Γυμνασίου ανταποκρίνονται στα κριτήρια αποτελεσματικής 

διδασκαλίας για μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα κριτήρια αξιολόγησης της 

λειτουργικότητας των συγκεκριμένων σχολικών εγχειριδίων  που αξιοποιήθηκαν στη 

συγκεκριμένη έρευνα είναι τα παρακάτω: α) η σαφήνεια των διδακτικών στόχων, β) οι 

προαπαιτούμενες δεξιότητες, γ) η σαφήνεια των διδακτικών επεξηγήσεων, δ) η επάρκεια 

των διδακτικών παραδειγμάτων, ε) η εισαγωγή νέων εννοιών και δεξιοτήτων, στ) η 

επάρκεια της καθοδηγούμενης εξάσκησης, η) η επάρκεια της αυτόνομης εξάσκησης και θ) 

η επάρκεια επανάληψης των νέων γνώσεων. Η διερεύνηση του θέματος επιχειρείται με τη 
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συλλογή και τη στατιστική επεξεργασία των απόψεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση αποκτά ιδιάζουσα και βαρύνουσα σημασία 

καθώς με τα ευρήματά της επιδιώκει να αποτελέσει έναυσμα για μια πιο συστηματική και 

θεσμικά οργανωμένη αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων ώστε με τις κατάλληλες 

τροποποιήσεις να είναι περισσότερο κατάλληλα και λειτουργικά για τους μαθητές με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Τα βασικά ερωτήματα της ερευνητικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε είναι τα 

ακόλουθα: 

α) Τι πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας εκπαίδευσης ως προς το βαθμό 

ανταπόκρισης των σχολικών εγχειριδίων της Νεοελληνικής Γλώσσας των δύο πρώτων 

τάξεων του Γυμνασίου στα παρακάτω κριτήρια αποτελεσματικής διδακαλίας: α) σαφήνεια 

διδακτικών στόχων, β) προαπαιτούμενες δεξιότητες, γ) σαφήνεια διδακτικών 

επεξηγήσεων, δ) επάρκεια διδακτικών παραδειγμάτων, ε) εισαγωγή νέων εννοιών, στ) 

επάρκεια καθοδηγούμενης εξάσκησης, η) επάρκεια αυτόνομης εξάσκησης και θ) επάρκεια 

επανάληψης των νέων γνώσεων;  

β) Υπάρχει διαφοροποίηση σύμφωνα με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

ανάμεσα στα σχολικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ και Β΄ Γυμνασίου ως 

προς το βαθμό ανταπόκρισής τους στα κριτήρια αποτελεσματικής διδασκαλίας της 

έρευνας;  

γ) Σε ποιο βαθμό οι εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών της Β/θμιας εκπαίδευσης για την 

ποιότητα των σχολικών εγχειριδίων συμπίπτουν με ανάλογες εκτιμήσεις εκπαιδευτικών 

της Α/θμιας εκπαίδευσης;  

Ως προς τη διάρθρωση της εργασίας, αυτή περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια: α) τη 

θεωρητική θεμελίωση της έρευνας  που σκοπεύει στην κριτική παρουσίαση της φύσης και 

της σημασίας του θέματος που μελετάται στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία καθώς 
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και των προγενέστερων προσπαθειών μελέτης του θέματος αυτού, β) τη μεθοδολογία της 

έρευνας όπου γίνεται μια λεπτομερή και εμπεριστατωμένη παρουσίαση των διαδικασιών, 

των συνθηκών και των εργαλείων συγκέντρωσης των δεδομένων της έρευνας, γ) τα 

αποτελέσματα-ευρήματα που προκύπτουν από τη σύνθεση, ανάλυση, σύγκριση ή 

συσχέτιση των δεδομένων τα οποία συγκεντρώνονται διαμέσου των εργαλείων της 

έρευνας και υποβάλλονται στις κατάλληλες ποσοτικές επεξεργασίες και δ) τη συζήτηση, 

τα συμπεράσματα και τις προτάσεις που προκύπτουν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

ερευνητικής διαδικασίας.  

Το 1
ο
  κεφάλαιο, η θεωρητική θεμελίωση της έρευνας, περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

υποκεφάλαια: α) Στο 1
ο
 υποκεφάλαιο εξετάζεται το σχολικό εγχειρίδιο ως μέσο 

διδασκαλίας, β) στο 2
ο
 υποκεφάλαιο εξετάζονται οι λειτουργίες του σχολικού εγχειριδίου, 

γ) στο 3
ο
 υποκεφάλαιο παρουσιάζεται η διεθνής έρευνα των σχολικών εγχειριδίων, δ) στο 

4
ο
 υποκεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικασία της συγγραφής και της έγκρισης των 

σχολικών εγχειριδίων όπως πραγματοποιείται στην Ελλάδα, ε) το 5
ο
 υποκεφάλαιο 

αναφέρεται στα χαρακτηριστικά του καλού σχολικού εγχειριδίου ενώ στ) το 6
ο
 

υποκεφάλαιο εξετάζει την αξιολόγηση των εγχειριδίων τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και σε 

ελληνικό, η) στο 7
ο
 υποκεφάλαιο αναλύονται το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και 

συγκεκριμένα το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών αλλά και τα 

σχολικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου ως προς τους σκοπούς και 

τους στόχους τους, θ) στο 8
ο
 υποκεφάλαιο περιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά των 

μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, τα οποία συσχετίζονται με τη λειτουργικότητα 

των σχολικών εγχειριδίων και συγκεκριμένα αναλύονται τα χαρακτηριστικά των μαθητών 

με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, με ήπια νοητική αναπηρία, με ήπια προβλήματα 

συμπεριφοράς και με διαταραχή ελλειματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, ι) 

στο 9
ο
 υποκεφάλαιο καταγράφεται η συσχέτιση και αλληλεπίδραση ανάμεσα στα σχολικά 
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εγχειρίδια και στους μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες ώστε να τονιστεί η ανάγκη 

αξιολόγησης, κ) στο 10
ο
 υποκεφάλαιο συσχετίζονται τα σχολικά εγχειρίδια με τους 

εκπαιδευτικούς ώστε να αναδειχθεί ο ρόλος τους στην αξιολογική διαδικασία και τέλος, λ) 

στο 11
ο
 υποκεφάλαιο διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήματα της δικής μας αξιολογικής 

διαδικασίας. 

Το 2
ο
 κεφάλαιο, η μεθοδολογία της έρευνας, περιλαμβάνει τα παρακάτω 

υποκεφάλαια: α) στο 1
ο
 υποκεφάλαιο παρουσιάζεται η ερευνητική στρατηγική της 

παρούσας εργασίας, β) στο 2
ο
 υποκεφάλαιο περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων της αξιολογικής διαδικασίας, γ) στο 3
ο
 υποκεφάλαιο αναλύονται οι 

διαδικασίες καθώς και τα εργαλεία της έρευνας και δ) στο 4
ο
 υποκεφάλαιο γίνεται η 

ανάλυση των δεδομένων της έρευνας.  

Το 3
ο
 κεφάλαιο, όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη στατιστική 

επεξεργασία των αξιολογήσεων των εκπαιδευτικών, περιλαμβάνει τα ακόλουθα δύο 

υποκεφάλαια: α) στο 1
ο
 αναλύονται λεπτομερώς τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση 

των εγχειριδίων βάση καθενός ξεχωριστά από τα 8 κριτήρια που αξιοποιήθηκαν και β) στο 

2
ο
 παρουσιάζεται η συνολική αποτίμηση των αποτελεσμάτων. 

Το 4
ο
  και τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα παρακάτω υποκεφάλαια: α) στο 1

ο
 

υποκεφάλαιο γίνεται η συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, β) στο 2
ο
 υποκεφάλαιο 

καταγράφονται τα συμπεράσματα της αξιολόγησης, γ) στο 3
ο
 υποκεφάλαιο αναλύονται οι 

περιορισμοί της έρευνας, δ) στο 4
ο
 υποκεφάλαιο περιγράφονται οι εκπαιδευτικές 

επιπτώσεις της έρευνας  και τέλος, ε) στο 5
ο
 υποκεφάλαιο περιλαμβάνονται οι προτάσεις 

της ερευνήτριας για το συγκεκριμένο θέμα. 
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1. Θεωρητική θεμελίωση της έρευνας – Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

1.1. Το σχολικό εγχειρίδιο ως μέσο διδασκαλίας 

Το σχολικό εγχειρίδιο ή σχολικό βιβλίο εμπεριέχει σε γραπτή μορφή τη διδακτέα 

ύλη ενός γνωστικού αντικειμένου που διδάσκεται σε μια τάξη μιας συγκεκριμένης 

σχολικής βαθμίδας  σύμφωνα με τις απαιτήσεις του επίσημου Αναλυτικού Προγράμματος 

έχοντας ως σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία (Καψάλης & Χαραλάμπους, 2008).  Η διαφορά ανάμεσα στους όρους 

«σχολικό εγχειρίδιο» και «σχολικό βιβλίο» είναι ότι το σχολικό εγχειρίδιο έχει ως σκοπό 

να παρουσιάσει μια πλήρη εικόνα του εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου ενώ ο όρος 

σχολικό βιβλίο είναι πιο ευρύς εννοιολογικά και περιλαμβάνει και άλλους συνώνυμους 

όρους που χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία δηλαδή το βασικό διδακτικό 

εγχειρίδιο, το βιβλίο του δασκάλου ή καθηγητή, το τεύχος εργασιών - βιβλίο εργασίας του 

μαθητή και το βιβλίο αναφοράς ή σχολικό βοήθημα (Ξωχέλλης, 2005). 

Το σχολικό εγχειρίδιο είναι ένα από τα παλαιότερα αλλά ταυτόχρονα και ένα από 

τα πιο σημαντικά μέσα διδασκαλίας και μάθησης παρόλο που ο ρόλος του περιορίζεται 

λόγω της μεγάλης διάδοσης άλλων μέσων πληροφόρησης όπως του διαδικτύου 

(Μπονίδης, 2005). Ο ρόλος του σχολικού εγχειριδίου στη διαδικασία της μάθησης είναι 

κεντρικός καθώς είναι το διδακτικό εργαλείο που χρησιμοποιείται τόσο από τους 

εκπαιδευτικούς με σκοπό τη μετάδοση νέων γνώσεων όσο και από τους μαθητές 

προκειμένου να εμπεδώσουν τις νέες γνώσεις. Το σχολικό εγχειρίδιο καθορίζει το τι 

μαθαίνουν οι μαθητές, δίνει κατεύθυνση και δημιουργεί κίνητρα κατά τη μαθησιακή 

διαδικασία (Ξωχέλλης, 2005). Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι το 

επίκεντρο της διδακτικής πράξης, ορίζει δυναμικά το περιεχόμενο της σχολικής γνώσης 

καθώς και τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας τόσο οι 

εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές (Καραμανώλη & Μαυροσκούφης, 2017). Γενικά, ο 
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ρόλος του σχολικού εγχειριδίου είναι πολυσχιδής καθώς, πολλές φορές, αντικαθιστά τα 

διάφορα εποπτικά μέσα διδασκαλίας σε ορισμένα γνωστικά αντικείμενα και αποτελεί τη 

βάση για τη συγγραφή του Αναλυτικού προγράμματος. Αποτέλεσε, πολλές φορές, στο 

παρελθόν φορέα ιδεολογίας σε σημαντικές κοινωνικές και πολιτικές συγκυρίες όπως τις 

περιόδους των δικτατοριών του 1936 και 1967. Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και 

σχολικό εγχειρίδιο είναι απολύτως εξαρτημένα και αυτό διαπιστώνεται κάθε χρόνο από 

την σύγχυση που δημιουργείται στην αρχή της σχολικής χρονιάς λόγω καθυστέρησης 

διανομής των σχολικών εγχειριδίων αλλά και από την πλήρη σύνδεση των σχολικών 

εγχειριδίων με τις πανελλήνιες εξετάσεις (Ξωχέλλης, 2005).  Σε αυτό αποτυπώνεται η 

φιλοσοφία του κάθε γνωστικού αντικειμένου αλλά και η φιλοσοφία του εκπαιδευτικού 

συστήματος κάθε χώρας. Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα οποιοδήποτε  σχολικό 

εγχειρίδιο έχει ως βασικό του στόχο να διδάξει στους μαθητές έναν συγκεκριμένο 

πολιτισμό κατευθύνοντάς τους σε ανάλογο πλαίσιο ιδεών, παραδόσεων και αξιών 

(Καψάλης & Χαραλάμπους, 2008).  

Σύμφωνα με έρευνες σε πολλές χώρες, οι μαθητές εργάζονται χρησιμοποιώντας τα 

σχολικά εγχειρίδια περίπου σε ποσοστό 60% από το χρόνο διδασκαλίας στην τάξη ενώ 

στις εργασίες τους στο σπίτι ο περισσότερος χρόνος είναι αφιερωμένος στη μελέτη 

κειμένων από τα βιβλία (Mikk, 2000). Άλλοι ερευνητές εκτιμούν το ποσοστό 

απασχόλησης των μαθητών με τα σχολικά εγχειρίδια σε 70% - 90% (Ανδριώτου, 2011﮲ 

Jones, 2000﮲ Tyson & Woodward, 1989). Οι εκπαιδευτικοί από την άλλη βασίζουν τη 

διδασκαλία τους στα σχολικά εγχειρίδια σε ποσοστό 90% (Mikk, 2000). Οι εκπαιδευτικοί 

αφιερώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου διδασκαλίας σε αυτά που περιλαμβάνει 

το σχολικό εγχειρίδιο και οι εργασίες για το σπίτι δίνονται με βάση την ύλη που 

εμπεριέχεται σ’αυτά (Hedrick, Harmon & Linerode, 2004). Σύμφωνα με έρευνες, οι 

εκπαιδευτικοί βασίζουν το διδακτικό χρόνο τους στο σχολικό εγχειρίδιο για τους 



 

 

 

15 

 

παρακάτω λόγους: α) το σχολικό εγχειρίδιο αποτελεί βασικό βοήθημα λόγω της 

«αυθεντίας» του περιεχομένου του, της συσχέτισης του περιεχομένου με τους στόχους της 

διδασκαλίας και της λειτουργικότητάς του για την επίτευξη αυτών των στόχων, β) διαθέτει 

εγκυρότητα και αξιοπιστία επειδή είναι εγκεκριμένο από την πολιτεία, γ) είναι διαθέσιμο 

ανά πάσα στιγμή για το μαθητή ώστε να συμμετέχει στη μαθησιακή διαδικασία και δ) 

συνδράμει στην εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου για επιπλέον δραστηριότητες κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας (Μπονίδης, 2004).  
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1.2. Οι λειτουργίες του σχολικού εγχειριδίου 

Προκειμένου το σχολικό εγχειρίδιο να ανταποκριθεί στον κεντρικό ρόλο του ως 

μέσου διδασκαλίας και αγωγής των μαθητών, οφείλει στα πλαίσια της μαθησιακής 

διαδικασίας να ασκεί συγκεκριμένες λειτουργίες και να έχει συγκεκριμένους στόχους. Οι 

λειτουργίες αυτές αφορούν προγραμματισμένες μορφές αξιοποίησης των εκάστοτε 

δυνατοτήτων που συνεισφέρει το εγχειρίδιο στη μαθησιακή διαδικασία. Οι λειτουργίες δεν 

είναι σταθερές αλλά μεταβαλλόμενες ανάλογα με τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές 

συνθήκες, τους στόχους και τις μεθόδους της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τα γνωστικά 

αντικείμενα καθώς και τους μαθητές στους οποίους τα εγχειρίδια απευθύνονται (Καψάλης 

& Χαραλάμπους, 2008). Σε χώρες οι οποίες επικεντρώνονται στην διερευνητική μάθηση 

το σχολικό εγχειρίδιο δεν έχει πρωτεύοντα ρόλο ενώ σε χώρες όπως η Ελλάδα με 

συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήματα από άποψη διοίκησης, ο ρόλος του είναι 

δεσμευτικός και μοναδικός για κάθε γνωστικό αντικείμενο (Ξωχέλλης 2005).  

Οι πιο σημαντικές λειτουργίες που ασκεί το σχολικό εγχειρίδιο είναι οι εξής (Apple 

 ﮲Μπονίδης, 2004 ﮲Mikk, 2000 ﮲Καψάλης & Χαραλάμπους, 2008 ﮲Hummel, 1988 ﮲1986

Ξωχέλλης, 2005﮲ Westwood, 2007): 

 α) Συνιστά κύρια πηγή πληροφόρησης για τις μαθήτριες και τους μαθητές σε μια 

γνωστική περιοχή παραθέτοντας κείμενο, εικόνες, πίνακες, σχεδιαγράμματα (Ξωχέλλης, 

2005). Αυτή είναι και η βασική λειτουργία που του αποδίδει το Αναλυτικό Πρόγραμμα τις 

οδηγίες του οποίου και εφαρμόζει σε όλο του το περιεχόμενο (Mikk, 2000), 

 β) Παρέχει στον εκπαιδευτικό καθοδήγηση  για την καθημερινή προετοιμασία της 

διδασκαλίας του, γεγονός που του εξασφαλίζει μια μεθολογική σιγουριά καθώς και 

οικονομία χρόνου και προσπάθειας για συγκρότηση της ύλης (Καψάλης & Χαραλάμπους, 

2008), 
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γ) Η προσέγγιση του σχολικού εγχειριδίου είναι άμεση επειδή όσοι το 

χρησιμοποιούν βασίζονται σ’αυτό για να ελέγξουν και να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους 

(Μπονίδης, 2004),  

δ) Σημαντική λειτουργία του σχολικού εγχειριδίου είναι ότι δραστηριοποιεί τα 

κίνητρα μάθησης. Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους πολλές πηγές άντλησης 

πληροφοριών όπως είναι το διαδίκτυο που ως μέσο είναι ιδιαίτερα ελκυστικό γι’ αυτούς. 

Για το λόγο αυτό, αν τα σχολικά εγχειρίδια δεν είναι ελκυστικά σχεδιασμένα και 

ενδιαφέροντα τότε κι αυτοί δεν τα χρησιμοποιούν για μελέτη. Βασικός στόχος του 

εγχειριδίου πρέπει να είναι η εσωτερική ανάπτυξη κινήτρων μάθησης και η ανάπτυξη 

ενδιαφερόντων για τον αποδέκτη του με απώτερο σκοπό να τον οδηγήσει σε περαιτέρω 

αναζήτηση, μελέτη και έρευνα (Hummel, 1988﮲ Mikk 2000). 

ε) Βοηθά τον εκπαιδευτικό στη διαφοροποίηση και εξατομίκευση της σχολικής 

εργασίας. Κάθε μαθητής έχει διαφορετικά ενδιαφέροντα καθώς και δυνατότητες. Το 

σχολικό εγχειρίδιο με τη μορφή που διαθέτει και τη δομή της ύλης του, δίνει τη 

δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να παρέχει διαφορετικά κείμενα και ασκήσεις για κάθε 

μαθητή ή ομάδες μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή όχι  (Μπονίδης, 2004). 

Σύμφωνα με τις αρχές της διαφοροποίησης της διδασκαλίας, οι μαθητές πρέπει να 

ασχολούνται με  σχολικές εργασίες αναλόγως  του διαφορετικού γνωστικού επιπέδου που 

διαθέτουν και του βαθμού δυσκολίας στο οποίο μπορούν να ανταποκριθούν. Το σχολικό 

εγχειρίδιο οφείλει να ανταποκρίνεται και να ικανοποιεί τις δυνατότητες όλων των 

μαθητών,  μαθητών τυπικής ανάπτυξης, μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, μαθητών με 

αναπηρίες και χαρισματικών μαθητών (Westwood, 2007). Το σχολικό εγχειρίδιο έχει τη 

δυνατότητα να παρέχει σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες γνωστικό υλικό και 

ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Επομένως, ο ρόλος 

του σχολικού εγχειριδίου για τους μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες που ερευνά η 
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συγκεκριμένη εργασία είναι καθοριστικός καθώς έχει τη δυνατότητα να διαφοροποιεί και 

να εξατομικεύει την εκπαιδευτική εργασία. Το ζήτημα είναι αν η δυνατότητα αυτή 

αξιοποιείται. 

στ) Προσφέρει επαναληπτικές ασκήσεις για εμπέδωση της ύλης και ελέγχει την 

επιτυχία της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της αξιολόγησης.  Όταν οι ασκήσεις αυτές 

έχουν τη μορφή της αυτοαξιολόγησης τότε συμβάλλουν στην ενίσχυση και 

ανατροφοδότηση των μαθητών και κατά συνέπεια τους οδηγούν στην ανάπτυξη της 

αυτενέργειας (Καψάλης & Χαραλάμπους, 2008), 

 η) Συμβάλλει  στην κοινωνικοποίηση των μαθητών καθώς αποτελεί φορέα 

ιδεολογίας και εκφράζει την εκπαιδευτική φιλοσοφία κάθε χώρας. Το σχολικό εγχειρίδιο 

είναι φορέας διάδοσης της κουλτούρας, των στάσεων, των αξιών της κάθε κοινωνίας και 

μεσολαβεί ώστε να εμπεδωθούν αυτά και να εσωτερικευτούν από τους μαθητές. Έτσι 

προκύπτει η επαφή με την κοινωνική πραγματικότητα και η αποδοχή της (Apple 1986﮲ 

Καψάλης & Χαραλάμπους, 2008﮲ Μπονίδης, 2004﮲). 

Ο σημαντικός ρόλος του σχολικού εγχειριδίου στη σχολική πραγματικότητα λόγω 

των καθοριστικών λειτουργιών που ασκεί καθώς και ο τρόπος συγγραφής και παραγωγής 

του επιβάλλουν την αξιολόγησή του. Επομένως, είναι επιβεβλημένη μια συνεχής, 

συστηματική και ερευνητικά τεκμηριωμένη αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων που θα 

οδηγεί σε βελτίωση και αναθεώρησή τους ή και στην κατάργησή τους αν δεν 

ανταποκρίνονται στα διεθνώς επιστημονικά τεκμηριωμένα κριτήρια εγκυρότητας και 

αξιοπιστίας. 

 

 

 

 



 

 

 

19 

 

1.3. Διεθνής έρευνα των σχολικών εγχειριδίων 

Η έρευνα για τα σχολικά εγχειρίδια ξεκίνησε με τη διαπίστωση ότι το σχολικό 

εγχειρίδιο είναι φορέας μετάδοσης γνώσεων που αξιοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς 

και τους μαθητές τόσο εντός σχολικού πλαισίου όσο και εκτός καθώς και η αντίληψη ότι 

οι λειτουργίες που εφαρμόζει έχουν καθοριστική επίδραση γνωστικά, συναισθηματικά και 

κανονιστικά. Ακόμη, η θεώρηση του σχολικού εγχειριδίου ως ενός μέσου πολιτικού, 

πληροφοριακού και παιδαγωγικού (Politicum, Informatorium et Paedagogicum), ιδιαίτερα 

από τη δεκαετία του 1970 και μετά, καθώς και ως φορέα μετάδοσης γνώσεων και 

κοινωνικών διαδικασιών, έδωσε ώθηση στην έρευνα. Τις τελευταίες δεκαετίες, όμως, η 

μεγάλη διάδοση της έντυπης και ηλεκτρονικής πληροφορίας δημιουργεί στην 

επιστημονική κοινότητα ποικίλα ερωτήματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας των σχολικών 

εγχειριδίων καθώς  και αμφισβήτηση της σημασίας του. Οι νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες 

ελκύουν περισσότερο το ενδιαφέρον και παρέχουν πιο σύγχρονες και πλουραλιστικές 

γνώσεις. Πολλά από τα σχολικά εγχειρίδια περιέχουν αναχρονιστικές γνώσεις, είναι 

ιδεολογικά προσανατολισμένα, λειτουργούν ως κρυφό πρόγραμμα-hidden curriculum  και 

οι παρεχόμενες γνώσεις τους λειτουργούν ως σύνολα χωρίς να παρουσιάζονται οι 

διαφορετικές ερμηνείες που επικρατούν στην επιστημονική κοινότητα κάθε γνωστικού 

αντικειμένου με αποτέλεσμα να κυριαρχεί η «θεωρία της επιστημονικής συναίνεσης» 

(Μπονίδης, 2005). 

Οι ιστορικές ρίζες της έρευνας των σχολικών εγχειριδίων εντοπίζονται στο πλαίσιο 

της Κίνησης για την Ειρήνη που σημειώθηκε το 19
ο
 αιώνα ενώ η πρώτη έκρηξή της 

τοποθετείται μετά τον Α΄παγκόσμιο πόλεμο (Pingel, 2000). Το έναυσμα δόθηκε με τη 

διαπίστωση ότι τα έθνη που ήταν αντίπαλα στον πόλεμο παρουσίαζαν στα σχολικά 

εγχειρίδια, κυρίως της ιστορίας και των αναγνωστικών, προκαταλήψεις, εικόνες εχθρού 

και αμοιβαίο μίσος. Κατά έναν τρόπο τα εγχειρίδια περιείχαν εθνικιστικές εικόνες του 
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εχθρού. Οι εκπαιδευτικοί που ήθελαν να εξαλείψουν το σωβινιστικό κλίμα της εποχής 

εκείνης και να καλλιεργήσουν τις ιδέες της αλληλοκατανόησης και της συνεργασίας των 

λαών προσχωρώντας στο στρατόπεδο της Παιδαγωγικής της Ειρήνης, έκριναν τις εικόνες 

αυτές του εχθρού ως εμπόδιο στην προσπάθειά τους (Fritzsche, 1992).  Εφόσον το σχολικό 

εγχειρίδιο αποτελούσε το βασικό εργαλείο διδασκαλίας, στόχος τους ήταν η διατύπωση 

προτάσεων για βελτίωση  και για αναθεώρηση (Καραμανώλη & Μαυροσκούφης, 2017). Η 

πρώτη διεθνής προσπάθεια για βελτίωση των σχολικών εγχειριδίων έγινε μετά το τέλος 

του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου, το 1925 από την Κοινωνία των Εθνών η οποία ψήφισε τη 

διακήρυξη Casares resolution προτείνοντας ανταλλαγές ιδεών και διεθνείς συσκέψεις 

ειδικών με σκοπό την τροποποίηση των σχολικών εγχειριδίων που διαστρέβλωναν την 

εικόνα, κυρίως, των γειτονικών λαών καθώς και την προώθηση της ειρηνικής συνύπαρξης 

όλων των λαών (Καψάλης & Χαραλάμπους, 2008).  

Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου επανήλθε στο προσκήνιο η 

αναγκαιότητα της βελτίωσης των σχολικών εγχειριδίων. Προς την κατεύθυνση αυτή 

εργάζεται η  UNESCO στην οποία ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει αναθέσει την 

έρευνα των σχολικών εγχειριδίων καθώς και τη βελτίωσή τους. Βασική της θέση είναι: 

«Οι πόλεμοι αρχίζουν στα μυαλά των ανθρώπων. Αν, λοιπόν, θέλει κανείς να εμποδίσει 

τους πολέμους, πρέπει να αλλάξει τα μυαλά των ανθρώπων» (Fritzsche, 1992). Αυτός που 

επιθυμεί να αλλάξει τα μυαλά των ανθρώπων και να καλλιεργήσει μέσα τους φιλειρηνικό 

πνεύμα επιβάλλεται να αλλάξει πρώτα τα σχολικά εγχειρίδια. To 1949 η UNESCO 

δημοσίευσε έναν οδηγό “A handbook for the improvement of textbooks and teaching 

materials as aids to international understanding”  στο οποίο παρουσιάστηκε ένα σύνολο 

από κριτήρια για βελτίωση και συγγραφή σχολικών εγχειριδίων με στόχο την 

αλληλοκατανόηση των λαών (Unesco, 1949). To 1994 εξέδωσε και άλλον οδηγό για τη 
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βελτίωση των Αναλυτικών προγραμμάτων και των σχολικών εγχειριδίων “Guidelines for 

curriculum and textbook development in international education” (Unesco, 1994). 

Ανάλογη δραστηριότητα ανέπτυξε το Συμβούλιο της Ευρώπης με στόχο την 

αναθεώρηση των σχολικών εγχειριδίων, κυρίως της Ιστορίας αλλά και της Γεωγραφίας, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αντικειμενικότητά τους απέναντι στους λαούς. Το 1951 το 

Συμβούλιο ανέθεσε την αρμοδιότητα των ερευνών για το σχολικό εγχειρίδιο στο 

«Ινστιτούτο για τη Διεθνή Έρευνα Σχολικών Βιβλίων Georg Eckert» ως κέντρου σχολικών 

εγχειριδίων του Συμβουλίου της Ευρώπης (Καραμανώλη & Μαυροσκούφης, 2017). 

Κεντρικός ρόλος του Ινστιτούτου ήταν αρχικά η εξάλειψη των εικόνων του εχθρού από τα 

σχολικά εγχειρίδια της Γερμανίας αλλά και των πρώην πολεμικών αντιπάλων της καθώς 

και η συμβολή του στη συναίνεση ειδικών πάνω στα σχολικά εγχειρίδια των χωρών αυτών 

όσον αφορά τη σύνταξη συστάσεων για αναθεώρηση και βελτίωσή τους (Fritzsche, 1992). 

Η ερευνητική προσπάθεια του Ινστιτούτου ακολουθεί τις διεθνείς ιστορικές εξελίξεις  και 

βαδίζει παράλληλα με τις εξελίξεις της Παιδαγωγικής της Ειρήνης. Στις επιδιώξεις του 

συγκαταλέγονται εκτός από την έρευνα και την αξιολόγηση σχολικών εγχειριδίων, η 

οργάνωση διεθνών συνεδρίων και συναντήσεων, η συνεργασία με το Συμβούλιο της 

Ευρώπης και την UNESCO, η συνεργασία με παιδαγωγικά ινστιτούτα, με κέντρα ειδικής 

αγωγής και με συγγραφείς από όλο τον κόσμο. Έτσι έχει δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο 

δίκτυο συνεργασίας και έρευνας με επίκεντρο το Ινστιτούτο Georg Eckert. Προσφάτως, 

έχει διευρύνει το ρόλο του καθώς δραστηριοποιείται και με τη διεθνή έρευνα των 

προγραμμάτων διδασκαλίας, της σύγχρονης εκπαιδευτικής τεχνολογίας και οποιουδήποτε 

εκπαιδευτικού υλικού. Η διεθνής έρευνα των σχολικών βιβλίων, έχοντας ως 

κατευθυντήριους άξονες τα κριτήρια έρευνας που έχει θέσει κατά κύριο λόγο το 

Ινστιτούτο Georg Eckert, αφορά πλέον την έρευνα των σχολικών εγχειριδίων με 
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αντικείμενό της τη διάδοση ενός πολιτισμού ειρήνης και κατά συνέπεια στηρίζεται στην 

Παιδαγωγική της Ειρήνης  (Μπονίδης, 2004). 

Στην Ελλάδα ο πρώτος που ασχολήθηκε με τη μελέτη των σχολικών εγχειριδίων 

ήταν ο Δ. Γληνός, ο οποίος στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1917 

ετοίμασε και οδηγίες για τη συγγραφή νέων σχολικών εγχειριδίων απαλλαγμένων από 

εθνικιστικό περιεχόμενο. Το 1926 διεξήγαγε έρευνα για τα σχολικά βιβλία, πριν και μετά 

τον πόλεμο, συμπεραίνοντας ότι η απαρχή των εθνικιστικών αντιλήψεων στον ελληνικό 

χώρο σημειώθηκε με την έναρξη του 20
ου

 αιώνα (Καψάλης & Χαραλάμπους, 2008). Στη 

δεκαετία του 1980 ξεκίνησε και πάλι συστηματική έρευνα για τα σχολικά εγχειρίδια λόγω 

των δυσκολιών που αντιμετώπιζε το ελληνικό κράτος κατά τις προηγούμενες δεκαετίες. 

Σημαντικό έργο επιτέλεσαν η Ομάδα Γυναικείων Σπουδών στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1983) αποτελούμενη από γυναίκες επιστήμονες που 

εργάζονταν στο πανεπιστήμιο και εκπόνησαν ερευνητικές εργασίες πάνω σε θέματα 

φύλου,  καθώς και δύο ερευνητικές ομάδες της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου, 

τo Ινστιτούτο εκπαίδευσης για την Ειρήνη (1986) και το Κέντρο Έρευνας Σχολικών 

Βιβλίων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (πρώην Μονάδα Έρευνας Σχολικού Βιβλίου). 

Ο ρόλος του Κ.Ε.Σ.Β.Ι.Δ.Ε. είναι σημαντικός, γιατί συνέβαλε στην ανάπτυξη ενός 

μεθοδολογικού και θεωρητικού πλαισίου στην έρευνα για τα σχολικά εγχειρίδια στον 

ελληνικό χώρο και ώθησε νέους επιστήμονες στη διερεύνηση και αξιολόγησή τους 

ποιοτικά και ποσοτικά. Γενικά η έρευνα για τα σχολικά εγχειρίδια στην Ελλάδα βρίσκεται 

σε περίοδο ανάπτυξης και έως τώρα πραγματοποιείται από μεμονωμένους ερευνητές που 

εστιάζουν κυρίως στο περιεχόμενο των βιβλίων θεωρητικών μαθημάτων όπως της 

Ιστορίας, της Γεωγραφίας και της Νεοελληνικής Γλώσσας (Μπονίδης, 2004).  
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1.4. Διαδικασία συγγραφής και έγκρισης σχολικών εγχειριδίων 

Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να εγκριθούν τα σχολικά εγχειρίδια, 

ειδικοί συντάσσουν εισηγητικές εκθέσεις είτε δρώντας ως μεμονωμένα πρόσωπα είτε 

συνεργαζόμενοι σε επιτροπές (Ξωχέλλης, 2005). Στην Ελλάδα, κατά το παρελθόν μέχρι το 

2003, τα περισσότερα σχολικά εγχειρίδια είχαν συγγραφεί με τη διαδικασία της ανάθεσης 

του έργου σε συγγραφέα ή σε συγγραφική ομάδα. Μετά την επιλογή ακολουθούσε σχετική 

πρόταση από τον υπεύθυνο Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο 

αρμόδιο τμήμα. Ακολουθούσε η έγκριση από το τμήμα του Π.Ι. και έβγαινε υπουργική 

απόφαση με τις προδιαγραφές του υπό παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Το υπό συγγραφή 

υλικό είχε ως επόπτη τον αρμόδιο Σύμβουλο και η αξιολόγησή του γινόταν από μια 

εξωτερική επιτροπή. Από το 2003, η παραγωγή τα βιβλίων όλων των τάξεων της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε ύστερα από διενέργεια διαγωνισμού και 

κατά τη διάρκεια της συγγραφής τους έγινε αξιολόγησή τους από εξωτερική επιτροπή 

κρίσης στην οποία συμμετείχαν ένας πανεπιστημιακός με ειδίκευση στο κάθε γνωστικό 

αντικείμενο, ένας σχολικός σύμβουλος και ένας εκπαιδευτικός. Η ηλεκτρονική 

επεξεργασία, η στοιχειοθεσία και η σελιδοποίηση έγιναν υπό την επίβλεψη του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ενώ η εκτύπωση και διανομή στα σχολεία  από τον Ο.Ε.Δ.Β. 

(Π. Ι., 2009).  

Τα σχολικά εγχειρίδια του γνωστικού αντικειμένου της Νεοελληνικής Γλώσσας του 

Γυμνασίου αποτελούνται από 9 βιβλία και είναι τα ακόλουθα: 3 βιβλία για το  μαθητή  με 

150-160 σελίδες το κάθε ένα, 3 Τετράδια Εργασιών 75-80 σελίδες το κάθε ένα χωριστά 

και 3 βιβλία για τον εκπαιδευτικό με 110-120 σελίδες το κάθε ένα. Η συγγραφή τους 

πραγματοποιήθηκε από 8 άτομα, από τα οποία τα 6 συμμετείχαν στη συγγραφή των 

βιβλίων της Α΄ και της Β΄ τάξης. Τα 8 αυτά άτομα είναι Φιλόλογοι, από τα οποία τα 2 

είναι Γλωσσολόγοι, το ένα είναι λέκτορας και τα άλλα 5 άτομα είναι Φιλόλογοι 
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Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επομένως, οι 5 από τους 8 είναι εκπαιδευτικοί της 

διδακτικής πράξης και οι 3 από τους 8 είναι θεωρητικοί στον τομέα της γλώσσας, γεγονός 

που προσδίδει επιστημονικό κύρος στην συγγραφική ομάδα. Οι 3 ομάδες συγγραφής 

πήραν μέρος στην προκήρυξη συγγραφής των σχολικών εγχειριδίων το καλοκαίρι του 

2003 και επιλέχτηκαν με την αρμοδιότητα να ετοιμάσουν τα εγχειρίδια του Γυμνασίου σε 

χρονικό διάστημα 15 μήνες για την Α΄ Γυμνασίου και 12 μήνες για την Β΄ και Γ΄ 

Γυμνασίου. Τα εγχειρίδια παρουσιάστηκαν στις αρχές του 2006 διαδικτυακά και το 

Σεπτέμβριο του 2006 αντικατέστησαν σε όλα τα σχολεία τα παλαιότερα εγχειρίδια της 

Νεοελληνικής Γλώσσας που με ορισμένες τροποποιήσεις εφαρμόζονταν στην 

εκπαιδευτική πραγματικότητα της χώρας από το 1984. Τα εγχειρίδια αυτά συντάχθηκαν 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Αναλυτικού Πρόγράμματος Σπουδών (Χατζησαββίδης, 2014). 

Κατά το αρχικό στάδιο της συγγραφής ενός σχολικού εγχειριδίου  μελετώνται 

διεξοδικά το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και το προτεινόμενο 

Αναλυτικό Πρόγραμμα του μαθήματος, τα σχολικά εγχειρίδια και τα Αναλυτικά 

Προγράμματα άλλων χωρών καθώς και τα σχολικά βιβλία που αποσύρονται με σκοπό να 

βρεθούν στοιχεία προς αξιοποίηση. Η συγγραφική ομάδα μετά από ορισμένο διάστημα 

μελέτης καταγράφει τις ιδέες της και συλλέγει υλικό. Σε όλη τη διάρκεια της συγγραφής 

υπάρχει στενή συνεργασία της συγγραφικής ομάδας και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

Το Αναλυτικό πρόγραμμα, καθορίζοντας τους σκοπούς και τους στόχους της διδασκαλίας, 

καθοδηγεί τους συγγραφείς σε κάθε τους βήμα. Επομένως, αποτελεί τη σπονδυλική στήλη 

του εκάστοτε εγχειριδίου (Κατσαργύρης, 2005). Στις πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες 

υπάρχει στενή συσχέτιση του Αναλυτικού προγράμματος με τα σχολικά εγχειρίδια, τα 

οποία κάνουν το περιεχόμενό του πιο συγκεκριμένο και μαζί συνδυαστικά αποτελούν τις 

επίσημες προδιαγραφές του εκπαιδευτικού συστήματος που καθορίζει η πολιτεία με 

νόμους και υπουργικές αποφάσεις (Browder, 2001﮲ Ξωχέλλης, 1989﮲  Scott, 2001). Το 
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Αναλυτικό Πρόγραμμα αποτελεί τη βάση μέσω της οποίας παράγονται τα ποικίλα μέσα 

διδασκαλίας όπως είναι το σχολικό εγχειρίδιο. Επομένως, το σχολικό εγχειρίδιο είναι το 

βασικό μέσο  με το οποίο το Αναλυτικό Πρόγραμμα μεταφράζεται στη σχολική πράξη. Τα 

διδακτικά εγχειρίδια ορίζουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διδακτικής 

πράξης, θέτουν σε εφαρμογή τους σκοπούς και στόχους των Αναλυτικών Προγραμμάτων 

και κατευθύνουν τις αποφάσεις των εκπαιδευτικών για την επιλογή της  διδακτικής 

μεθόδου που κάθε φορά θα εφαρμοστεί (Αλέφαντος, 2016﮲ Καψάλης & Χαραλάμπους, 

 .(Σαλβαράς, 2001 ﮲2008

Το έτος 2011 δημοσιεύτηκαν νέα προγράμματα σπουδών για τη Νεοελληνική 

Γλώσσα τα οποία περιείχαν αναθεωρήσεις και συμληρωματικά στοιχεία ως προς τους  

στόχους και τη μεθοδολογία των προηγούμενων προγραμμάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με 

ερευνητικά δεδομένα προέκυψε ότι τα νέα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας δεν ήταν 

δυνατόν να υλοποιήσουν τη στοχοθεσία των Προγραμμάτων Σπουδών του 2011 (Μιχάλης, 

2017). 

Βασικό μέλημα της εκπαιδευτικής πολιτικής στις ευρωπαϊκές χώρες είναι η 

βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης Εκπαίδευσης προκειμένου να σχεδιαστούν οι 

γενικές κατευθύνσεις της. Δεδομένου, λοιπόν, των εξελίξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 

έχοντας ως στόχο την προώθηση πολιτικών εξασφάλισης  ποιότητας και πιστοποίησης της 

εκπαίδευσης είναι επιβεβλημένη η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού ως παράγοντα 

που διαμορφώνει την υπάρχουσα εκπαιδευτική πραγματικότητα. Ως αφετηρία κρίνεται 

αναγκαία η διατύπωση κριτηρίων και δεικτών προκειμένου να αξιολογηθούν η ποιότητα 

αλλά και η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού υλικού. (Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 

 .(Π.Ι., 2008 ﮲2008
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1.5.  Τα χαρακτηριστικά του καλού σχολικού εγχειριδίου-Κριτήρια 

αξιολόγησης. 

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί ένα καλό σχολικό εγχειρίδιο ώστε να 

προάγει τη μαθησιακή διαδικασία και τα ενδεδειγμένα κριτήρια για την αξιολόγησή του 

είναι από τα βασικότερα ζητήματα στον επιστημονικό-ερευνητικό χώρο για τα οποία 

έχουν διατυπωθεί διαφορετικές απόψεις ανάλογα με τους φορείς της αξιολογικής 

διαδικασίας και τους σκοπούς για τους οποίους τα εγχειρίδια κρίνονται. Οι ερευνητές δε 

χρησιμοποιούν ενιαία κριτήρια αν και η αντικειμενικότητα της εκπαιδευτικής έρευνας το 

θέτει ως προαπαιτούμενο. 

Έχοντας ως αφετηρία αυτές τις διαπιστώσεις το Ινστιτούτο Georg Eckert αλλά και 

η UNESCO θέλησαν να διερευνήσουν αν είναι δυνατή η επίτευξη στοιχειώδους 

συναίνεσης μεταξύ των ερευνητών της Ευρώπης όσον αφορά τα κριτήρια που πρέπει να 

διαθέτει ένα καλό σχολικό εγχειρίδιο. Έτσι οργανώθηκαν πολλά συνέδρια ειδικών και 

διατυπώθηκαν πολύ διαφορετικές απόψεις. Ωστόσο, κατέληξαν στη διαμόρφωση κάποιων 

κριτηρίων τα οποία και αποδέχτηκαν αν και η γενικότητά τους αφήνει περιθώρια για 

διάφορες ερμηνευτικές προσεγγίσεις (Καψάλης & Χαραλάμπους, 2008﮲ Fritzsche, 1992). 

Τα πέντε κριτήρια στα οποία συμφώνησαν είναι:  

α) η επιστημονική εγκυρότητα του εγχειριδίου, το οποίο πρέπει να συμφωνεί με τα 

αποτελέσματα της εκάστοτε επιστήμης που ασχολείται με το γνωστικό αντικείμενο του 

μαθήματος.  

β) η διδακτική εγκυρότητα και η αποδοχή των διαφορετικών αντιλήψεων πάνω σε 

ζητήματα που, όμως, έχουν εξασφαλίσει την ευρύτερη συναίνεση. 

γ) η ελευθερία των προκαταλήψεων από την παρουσίαση στα σχολικά εγχειρίδια 

διαφορετικών εθνών, πολιτισμών, μειονοτήτων και θρησκειών. 
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δ) η διαφάνεια των ιδεών που παρουσιάζουν οι συγγραφείς των σχολικών 

εγχειριδίων. 

ε) η κατάλληλη εικονογράφηση,  γιατί η εικόνα εκτός του ότι κάνει το εγχειρίδιο 

πιο ελκυστικό  για τους μαθητές, πολλές φορές μπορεί να γίνει φορέας προκαταλήψεων 

και στερεοτύπων. 

   Με βάση τα κριτήρια στα οποία συναίνεσαν οι επιστήμονες, ο Ξωχέλλης (2005) 

προτείνει ότι ένα καλό σχολικό εγχειρίδιο πρέπει να διαθέτει:  

 α) επιστημονική εγκυρότητα που σημαίνει ότι πρέπει να αντλεί τη διδασκόμενη 

ύλη του από τα πορίσματα της επιστήμης κάθε διδασκόμενου αντικειμένου. Κύριες 

προϋποθέσεις της επιστημονικής εγκυρότητας είναι η πληρότητα, η αντικειμενικότητα 

καθώς και η τεκμηρίωση με ακρίβεια,  

β) διαφάνεια ή αξιοπιστία που σημαίνει ότι οι συγγραφείς οφείλουν να δηλώνουν 

τις προθέσεις και τις επιλογές τους κατά την έναρξη της συγγραφής, έτσι ώστε να 

αποφεύγεται οποιαδήποτε διαστρέβλωση της πραγματικότητας και να είναι αξιόπιστη η 

παρουσίαση άλλων λαών,  

γ) διδακτική καταλληλότητα και εγκυρότητα. Το σχολικό εγχειρίδιο πρέπει να 

βοηθά τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές καθώς ,επίσης, πρέπει  να ανταποκρίνεται στην 

ηλικία και στο νοητικό επίπεδο των μαθητών, στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές τους ανάγκες,       

δ) παιδαγωγική καταλληλότητα, η οποία περιλαμβάνει την κοινωνικοποιητική 

διάσταση του εγχειριδίου ως φορέα διαμόρφωσης αξιών, στάσεων και προτύπων 

συμπεριφοράς στους μαθητές. Ένα καλό σχολικό εγχειρίδιο, λοιπόν, πρέπει να διαθέτει τις 

παρακάτω προδιαγραφές : πρέπει να ακολουθεί όλα τα παραπάνω κριτήρια ώστε να είναι 

αποδεκτό τόσο από επιστημονική όσο και από διδακτική και παιδαγωγική άποψη 

προκειμένου να προχωρήσει η συγγραφή, η έγκριση και η αξιολόγησή του, πρέπει να είναι 

αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας από ομάδα επιστημόνων και πρέπει να υπάρχει η 
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δυνατότητα επιλογής ενός εγχειριδίου από περισσότερα στο εκάστοτε γνωστικό 

αντικείμενο. 

 Σύμφωνα με την άποψη του Τσολάκη (2005) ένα καλό σχολικό εγχειρίδιο 

διακρίνεται: α) για το περιεχόμενό του το οποίο πρέπει να συμφωνεί με το περιεχόμενο 

του Προγράμματος Σπουδών και να περιλαμβάνει ασκήσεις, οι οποίες θα ανταποκρίνονται 

σε όλα τα επίπεδα ικανότητας των μαθητών, γεγονός πολύ σημαντικό για μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες, β) για τη διάρθρωση της ύλης του, η οποία θα πρέπει να καθιστά 

το μαθητή επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας και να δίνει στον εκπαιδευτικό τη 

δυνατότητα να διαφοροποιεί τη διδασκαλία του ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών, γ) 

για τον τρόπο παρουσίασής του ώστε να προκαλεί το ενδιαφέρον και να αξιοποιεί το 

γνωστικό επίπεδο των μαθητών και δ) για τα κίνητρα και τις αξίες που προωθεί 

διευρύνοντας τον πνευματικό ορίζοντα του μαθητικού πληθυσμού. Σύμφωνα με την 

Χοντολίδου (2005) τα σχολικά εγχειρίδια είναι απαραίτητο να συμβάλλουν στην 

καλλιέργεια του γραμματισμού δηλαδή στην καλλιέργεια της δεξιότητας για έλεγχο της 

ζωής και του περιβάλλοντος και την επίλυση των προβλημάτων μέσω του λόγου και όχι 

μόνο στην καλλιέργεια  των δεξιοτήτων της ανάγνωσης και κατανόησης των κειμένων. Ο 

κριτικός γραμματισμός συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για συμμετοχή στην 

πολιτιστική, πολιτική αλλά και οικονομική ζωή του κοινωνικού πλαισίου παρέχοντας τη 

δυνατότητα για αλλαγή. 

Τα  σχολικά εγχειριδία είναι αναγκαίο να καλύπτουν λιγότερη αλλά περισσότερο 

επουσιώδη ύλη, γι’ αυτό και οι συγγραφείς τους θα πρέπει να είναι ειδικοί στο εκάστοτε 

γνωστικό αντικείμενο και να γράφουν με ακρίβεια γνωρίζοντας τους στόχους και τους 

σκοπούς των προγραμμάτων (Tyson & Woodward, 1988). Κύριος στόχος των 

συγγραφέων πρέπει να είναι η σύνταξη ευανάγνωστων εγχειριδίων που να εξάπτουν το 

ενδιαφέρον των μαθητών, να περιέχουν αρκετά παραδείγματα που να βοηθούν κάθε 
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γνωστικό επίπεδο καθώς και τεστ προσφερόμενα για αυτο-αξιολόγηση των μαθητών 

(Mikk, 2000, Westwood, 2007).  

Το έτος 1995 η Αμερικάνικη Ένωση Ανάπτυξης των Φυσικών Επιστημών και των 

Μαθηματικών στην προσπάθειά της για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, μέσω των ερευνητών 

της ξεκίνησε τις εργασίες της στο πλαίσια της ποιοτικής αξιολόγησης των σχολικών 

εγχειριδίων (Project 2061). Έτσι, κατέληξε στον ορισμό κριτηρίων που συμβάλλουν σε 

έναν καλό σχεδιασμό του σχολικού εγχειριδίου. Σύμφωνα με τους ερευνητές του Project 

2061 τα κριτήρια αυτά εάν εφαρμοστούν ορθά είναι ικανά να εξασφαλίσουν την 

αξιοπιστία και την εγκυρότητα στην αξιολογική διαδιακασία και είναι τα ακόλουθα: α) 

σαφήνεια διδακτικών στόχων, β) σαφήνεια προαπαιτούμενων γνώσεων, γ) άμεση εμπλοκή 

των μαθητών, γ) ανάπτυξη ιδεών, δ) αυτενέργεια και προαγωγή σκέψης των μαθητών, ε) 

αξιολόγηση της προόδου και στ) αποτελεσματική υποστήριξη μαθητή (Kulm, Roseman 

&Triestman, 1999). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία χρησιμοποιείται συχνά ο όρος «φιλικό κείμενο» - 

considerate text (Armbruster & Anderson, 1988﮲ Daniels & Zemelman, 2004﮲ Dreher & 

Singer,2001﮲ Dull & Van Gardener, 2005﮲ Kantor, Anderson & Armbruster, 1983). Φιλικό 

για τον αποδέκτη του είναι το κείμενο που διαθέτει εσωτερική συνοχή ως προς το 

περιεχόμενό του και βοηθά τον μαθητή που διαθέτει ελάχιστες γνώσεις του θέματος, να 

κατορθώσει να το κατανοήσει (Kantor, et al., 1983). Σύμφωνα με έρευνες, ένα φιλικό 

κείμενο για να είναι κατανοητό πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά  ως προς 

τη δομή (structure), τη σειρά δηλαδή που πρέπει να έχουν οι ιδέες  στο κείμενο, ως προς τη 

συνοχή (cohetion), τον τρόπο δηλαδή σύνδεσης των ιδεών (Armbruster & Anderson, 1988﮲ 

Kantor, et al., 1983), ως προς την ενότητα (unity) των ιδεών οι οποίες πρέπει να 

χαρακτηρίζονται από εσωτερική συνάφεια (Kantor et al., 1983) και ως προς την 

οικολογική καταλληλότητα (audience appropriateness) δηλαδή τη σχέση μεταξύ κειμένου 
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και γνωστικού επιπέδου του αναγνώστη (Armbruster & Anderson, 1988﮲ Kantor, et al., 

1983).  

Οι Dreher & Singer (2001) χρησιμοποιούν τον όρο «φιλικά κείμενα» - friendly 

texts και ορίζουν 8 χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν. Τα χαρακτηριστικά αυτά 

είναι: η οργάνωση του κειμένου (text organization), η σηματοδότηση των κυριότερων 

ιδεών (signaling),  η συνεκτικότητα του λόγου των κειμένων (discourse consistency), η 

συνοχή (cohesion), η επεξήγηση (explication), η εννοιολογική πυκνότητα (conceptual 

density), η μεταγλώσσα (metadiscourse) και τα διδακτικά εργαλεία (instructional devices).  

Η πρότασή τους είναι πιο συγκεκριμένη και θεωρήθηκε σκόπιμο να αναφερθεί χωριστά 

από τις υπόλοιπες καθώς ταιριάζει και καλύπτει σε μεγαλύτερο ποσοστό τις δυσκολίες των 

μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες όσον αφορά την κατανόηση των κειμένων καθώς 

και την επεξεργασία του.  

Με βάση τα κριτήρια στα οποία συναίνεσαν οι επιστήμονες για να ορίσουν αν ένα 

κείμενο είναι φιλικό ή μη προς τον αναγνώστη, κρίνεται αναγκαίο να γίνεται και η 

συγγραφή ή προσαρμογή των σχολικών εγχειριδίων, ώστε οι μαθητές να έχουν στη 

διάθεσή τους ένα χρήσιμο εργαλείο μάθησης που να ανταποκρίνεται στο γνωστικό επίπεδο 

του καθενός ξεχωριστά. 
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1.6. Αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων 

Η αναγκαιότητα ενός ποιοτικού διδακτικού έργου μπορεί να διαμορφωθεί και να 

ικανοποιηθεί με συστηματική έρευνα αλλά και πολυδιάσταστη αξιολόγηση. Τα διδακτικά 

εγχειρίδια καθορίζουν την ποιότητα καθώς και τα αποτελέσματα του διδακτικού έργου 

(Αλέφαντος, 2016). Η ποιότητα της γλωσσικής διδασκαλίας εξαρτάται από τα εγχειρίδια 

διότι τα εγχειρίδια καθορίζουν τις μεθόδους, τα μέσα διδασκαλίας καθώς και τις 

δραστηριότητες για την υλοποίηση των μαθησιακών στόχων (Dreher & Singer, 2001). 

Αφετηρία της έρευνας για την αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων αποτέλεσε το 

συμπέρασμα ότι τα σχολικά εγχειρίδια είναι από τα κυριότερα μέσα μετάδοσης της 

γνώσης τα οποία μεταχειρίζονται εκπαιδευτικοί και μαθητές και θα πρέπει να 

αξιολογούνται σύμφωνα με ποικίλους παράγοντες όπως το θεωρητικό πλαίσιο που υπάρχει 

σε σχέση με αυτά, τη διδακτική μεθοδολογία των γνωστικών αντικειμένων καθώς και τη 

σχολική, πολιτισμική και κοινωνική πραγματικότητα όπου και εντάσσονται (Μπονίδης 

  .(Μπονίδης 2005 ﮲2004

Η αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων επιβάλλεται να είναι μια συνεχής 

διαμορφωτική διαδικασία που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια συγγραφής, έγκρισης, 

εισαγωγής στα σχολεία και χρήσης του στη μαθησιακή διαδικασία αλλά και να συμβάλλει 

στη δημιουργία εγχειριδίων κατάλληλων για τη μαθησιακή διαδικασία ή να οδηγεί στη 

βελτίωση και αναθεώρησή τους. Η διαδικασία της αξιολόγησης είναι δυνατό να ακολουθεί 

τέσσερα στάδια: α) την εσωτερική αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της συγγραφής του 

εγχειριδίου σε μικρο-επίπεδο, β) εξωτερική αξιολόγηση τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική,  

που γίνεται κατά τη διάρκεια έγκρισης του εγχειριδίου από ειδικούς μέσω εφαρμογής 

συγκεκριμένων κριτηρίων, γ) εξωτερική αξιολόγηση του σχολικού εγχειριδίου από 

ειδικούς σε μακρο-επίπεδο κατά την ετήσια πιλοτική εφαρμογή του σε σχολικές μονάδες 

με απώτερο στόχο τη βελτίωσή του και δ) συνεχής εξωτερική αξιολόγηση σε μακρο-
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επίπεδο από ειδικούς κατά την εφαρμογή του σε σχολικές μονάδες. Η ομάδα αυτή των 

ειδικών αξιολογητών συλλέγει και αξιοποιεί δεδομένα και απόψεις για το σχολικό 

εγχειρίδιο από τις απαντήσεις δείγματος μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού μέσω 

εργαλείου αξιολόγησης των σχολικών εγχειριδίων, τις αξιολογήσεις Σχολικών 

Συμβούλων, τα ερευνητικά δεδομένα αξιολογήσεων από μεμονωμένους ερευνητές και 

τέλος, τις εκτιμήσεις της κοινής γνώμης για το συγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο 

(Μπονίδης, 2004). 

Στη διεθνή έρευνα και βιβλιογραφία η αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων 

αφορά δύο φάσεις: α) την προκαταρκτική αξιολόγηση που πραγματοποιείται 

προγενέστερα της εφαρμογής των εγχειριδίων στη διδακτική πράξη και βασίζεται στην 

ανάλυση σχεδιασμού και ανάλυση περιεχομένου και β) την οριστική αξιολόγηση που 

αφορά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εφαρμογής των σχολικών εγχειριδίων 

στο σχολικό περιβάλλον μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (Harmer, 2001). 

Στο διεθνές επιστημονικό περιβάλλον έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές αξιολογήσεις 

σχολικών εγχειριδίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συγκεκριμένα 

κριτήρια και μεθοδολογικές προσεγγίσεις και έχουν διεξαχθεί ποικίλα συμπεράσματα και 

προτάσεις βελτίωσης που αφορούν την λειτουργικότητα και την καταλληλότητα των 

εγχειριδίων. Σύμφωνα με τον Mikk (2000) στην πράξη, τις περισσότερες φορές, 

χρησιμοποιούνται για την αξιολογική διαδικασία συνδυασμοί δύο ή περισσότερων 

μεθόδων. O ίδιος διαιρεί τις μεθόδους σε τρεις ομάδες. Η πρώτη στηρίζεται σε απαντήσεις 

ειδικών, η δεύτερη αφορά την πειραματική έρευνα και η τρίτη αφορά την ανάλυση των 

εγχειριδίων που αποτελεί συνδυασμό των παραπάνω μεθόδων, την οποία και προτιμά. 

΄Οσον αφορά τη συνολική αξιολόγηση του περιεχομένου του σχολικού εγχειριδίου οι 

κυριότερες μέθοδοι έρευνας είναι η ερμηνευτική μέθοδος, η ποσοτική ανάλυση 

περιεχομένου, η ποιοτική ανάλυση, η κριτική ανάλυση λόγου και η γραμματική του 



 

 

 

33 

 

οπτικού κειμένου. Η επιλογή της μεθόδου εξαρτάται από τις επιστημολογικές προτιμήσεις 

του ερευνητή. Συνηθέστερα στην επιστημονική κοινότητα επιχειρείται σύνθεση της 

ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένου με την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου (Μπονίδης, 

2004). Σημαντική είναι και η αξιοποίηση του μεθολογικού εργαλείου του Peter 

Weinbrenner και της ομάδας του που βοηθά στην ανάλυση των περισσότερων 

παραμέτρων των σχολικών εγχειριδίων (Mikk, 2000﮲ Μπονίδης, 2004). 
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1.6.1. Αξιολόγηση σχολικών εγχειριδίων σε διεθνές επίπεδο 

Οι αξιολογήσεις των σχολικών εγχειριδίων είναι πολύ χρήσιμες προκειμένου να 

επιτευχθεί βελτίωσή τους αλλά και για να βρεθούν επιστημονικά τεκμηριωμένες λύσεις 

στα προβλήματα των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Η διεθνής έρευνα έχει ασχοληθεί 

με τέτοιες αξιολογήσεις και τα αποτελέσματά τους προσφέρονται για εκπαιδευτική 

αξιοποίηση και εφαρμογή (Agaliotis, 2012). Ο Ajayi (2005) προχώρησε σε αξιολόγηση 

του γλωσσικού εγχειριδίου της Β΄τάξης σχολικών τμημάτων στο Λος Άντζελες. 

Αξιολογητές ήταν 100 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έκριναν τα 

3 πιο σημαντικά και τα 3 λιγότερο σημαντικά στοιχεία του γλωσσικού εγχειριδίου καθώς 

και έκαναν προτάσεις βελτίωσης. Επίσης, προχώρησε σε αξιολόγηση 3 κεφαλαίων 

χρησιμοποιώντας κριτήρια από τη διεθνή επιστημονική έρευνα προκειμένου να 

συμπεράνει το βαθμό ανταπόκρισης των εγχειριδίων στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα 

των εκπαιδευτικών. Τα κριτήρια αφορούν τη στοχοθεσία των δραστηριοτήτων όπως την 

εισαγωγή νέων εννοιών και την καθοδηγούμενη εξάσκηση, τις μεθόδους που προτείνονται 

κατά τη διδασκαλία όπως την επεξήγηση της δραστηριότητας, το στυλ διδασκαλίας, το 

κλίμα που επικρατεί στην τάξη, αν δηλαδή είναι ανταγωνιστικό ή όχι, και τον τρόπο 

συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία αν δηλαδή οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες ή 

ατομικά κ.α. (Ανδριώτου, 2011). 

Σύμφωνα με άλλη αξιολόγηση των Jitendra, Carnine & Silbert (1996) σε δύο 

σχολικά εγχειρίδια μαθηματικών της Ε΄τάξης ερευνήθηκε η αποτελεσματική διδασκαλία 

της πράξης της διαίρεσης και αξιοποιήθηκαν εννέα κριτήρια: οι προαπαιτούμενες γνώσεις, 

η εισαγωγή νέων εννοιών, η καθοδηγούμενη εξάσκηση, η συνοχή ανάμεσα στα κεφάλαια , 

η σαφήνεια των διδακτικών επεξηγήσεων στην εισαγωγή των νέων εννοιών, οι  ασκήσεις 

που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός  ώστε να καθοδηγεί τους μαθητές στο σημείο που 

επιθυμεί, η αρχική εξάσκηση, η μεταγενέστερη εξάσκηση και η ανακεφαλαίωση των 
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βασικών ιδεών. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα σχολικά εγχειρίδια των μαθηματικών 

είναι ανεπαρκή εφόσον δεν ικανοποιούν τις ανάγκες των μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές 

ανάγκες αλλά και αρκετών μαθητών τυπικής ανάπτυξης καθώς και ότι μπορεί να 

οδηγήσουν σε δημιουργία χάσματος ανάμεσά τους (Agaliotis, 2012). Τα κριτήρια της 

σαφήνειας των διδακτικών επεξηγήσεων κατά την εισαγωγή νέων εννοιών καθώς και της 

ανακεφαλαίωσης των βασικών ιδεών προτείνουν και οι Sood & Jitendra (2007) οι οποίοι 

αξιολόγησαν τρία εγχειρίδια μαθηματικών σύμφωνα με κριτήρια αποτελεσματικής 

διδασκαλίας για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά και διαπίστωσαν κι 

αυτοί ανεπάρκειες. Οι Bryant, R., Bryant, D., Kethley, Kim, Pool & Seo (2008) στις 

έρευνές τους σε εγχειρίδια μαθηματικών, βασιζόμενοι στα κριτήρια και τα χαρακτηριστικά 

της αποτελεσματικής διδασκαλίας όπως ορίστηκαν από το Πανεπιστήμιο του Τέξας τo 

2002 (Center for Reading and Language Arts),  κατέληξαν στα παρακάτω κριτήρια 

αποτελεσματικής διδασκαλίας για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες: τη σαφήνεια των 

διδακτικών στόχων, τις προαπαιτούμενες δεξιότητες, τη σαφήνεια των διδακτικών 

επεξηγήσεων, τη διδασκαλία στρατηγικών στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, την 

αξιολόγηση της προόδου, την καθοδηγούμενη εξάσκηση, τη διόρθωση λαθών και την 

επανατροφοδότηση, το λεξιλόγιο, τις στρατηγικές διδασκαλίας, την επάρκεια αυτόνομης 

εξάσκησης και τις συμπληρωματικές δεξιότητες που διδάσκονται. Κι αυτοί οι ερευνητές 

διαπίστωσαν διάφορες ανεπάρκειες των εγχειριδίων με βάση τα κριτήρια που έθεσαν. Οι 

Jitendra, Nolet, Xin, Gomez, Renou, Iskold & Da Costa (2001) αξιολόγησαν τέσσερα 

σχολικά εγχειρίδια γεωγραφίας της μέσης εκπαίδευσης με κριτήρια τη σαφήνεια των 

διδακτικών στόχων, την επανάληψη μέσω ερωτήσεων, το λεξιλόγιο, τις διδακτικές 

επεξηγήσεις, την καθοδηγούμενη εξάσκηση, την αυτόνομη εξάσκηση, την επανάληψη των 

βασικών ιδεών και κατέληξαν στην ανεπάρκεια των εγχειριδίων αυτών. Στη συνέχεια 

διατύπωσαν προτάσεις για μαθητές με δυσκολίες μάθησης. Αξιολογήσεις σχολικών 
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εγχειριδίων έγιναν και από άλλες ομάδες ερευνητών όπως αυτή των Jitendra, Griffin, 

Deatline-Buchman, Dipipi-Hou, Sczesniak, Sokol & Ping Hin (2005) και αυτή των 

Carnine, Jitendra & Silbert (1997), οι οποίες συμπέραναν κι αυτοί ανεπάρκειες των 

εγχειριδίων. 

Οι αξιολογήσεις των σχολικών εγχειριδίων που έχουν πραγματοποιηθεί σε διεθνές 

επίπεδο δείχνουν να συγκλίνουν σε παρόμοια κριτήρια αξιολόγησης της αποτελεσματικής 

διδασκαλίας (Swanson, 2001) και πολλές φορές καταλήγουν σε παρόμοια αποτελέσματα 

ότι δηλαδή τα ερευνώμενα σχολικά εγχειρίδια είναι συχνά ανεπαρκή στην κάλυψη των 

αναγκών των μαθητών τυπικής ανάπτυξης και ακόμη περισσότερο ανεπαρκή για τις 

ανάγκες των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και κατά συνέπεια των μαθητών με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι διδάσκονται όλοι μαζί στις ίδιες αίθουσες διδασκαλίας 

στα πλαίσια της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης  (inclusive education).  
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1.6.2. Αξιολόγηση σχολικών εγχειριδίων στην Ελλάδα 

Στον ελληνικό χώρο αξιολογήσεις σχολικών εγχειριδίων της Γλώσσας και των 

Μαθηματικών των τριών πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου έγιναν από τον 

καθηγητή του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του πανεπιστημίου 

Μακεδονίας κ. Ιωάννη Αγαλιώτη στα πλαίσια της έρευνάς του που δημοσιεύτηκε το 2012 

με τίτλο “Evaluating Greek primary school textbooks used in teaching students with 

learning disabilities”. Οι αξιολογήσεις αυτές είχαν στόχο να τεκμηριωθεί ερευνητικά η 

καταλληλότητα  των εγχειριδίων της Γλώσσας και των Μαθηματικών του Δημοτικού 

σχολείου για τη διδασκαλία μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Οι αξιολογήσεις 

βασίστηκαν στα παρακάτω 8 κριτήρια της αποτελεσματικής διδασκαλίας: τη σαφήνεια 

των διδακτικών στόχων, την επανεξέταση των προ-απαιτούμενων γνώσεων και 

δεξιοτήτων, τη σαφήνεια των διδακτικών επεξηγήσεων, την επάρκεια των διδακτικών 

παραδειγμάτων, την εισαγωγή νέων εννοιών και δεξιοτήτων, την επάρκεια την 

καθοδηγούμενης εξάσκησης, την επάρκεια της αυτόνομης εξάσκησης και την επάρκεια 

επανάληψης των νέων γνώσεων. Οι συμμετέχοντες στις έρευνες ήταν δάσκαλοι, οι οποίοι 

αξιολόγησαν τα εγχειρίδια βασιζόμενοι στα 8 κριτήρια σχεδιασμού της αποτελεσματικής 

διδασκαλίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών, τα εγχειρίδια φαίνεται ότι δεν 

ικανοποιούν τα τέσσερα από τα οκτώ κριτήρια, αυτά της σαφήνειας των διδακτικών 

στόχων, της σαφήνειας των διδακτικών επεξηγήσεων, της εισαγωγής των νέων εννοιών 

και δεξιοτήτων και της επάρκειας επανάληψης των νέων γνώσεων. Τα αποτελέσματα για 

τα άλλα τέσσερα κριτήρια ήταν αμφιλεγόμενα. Επομένως, τα ερευνώμενα εγχειρίδια 

διαθέτουν σημαντικές ανεπάρκειες, γεγονός που απαιτεί την υλοποίηση τροποποιήσεων 

των εγχειριδίων ανάλογα με τα κριτήρια αποτελεσματικής διδασκαλίας, προκειμένου να 

εφαρμοστούν στη διδασκαλία μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Η ποιότητα των 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα είναι αλληλένδετη σε σημαντικό ποσοστό με την 
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ποιότητα των σχολικών εγχειριδίων. Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα οι πιο 

πολλοί μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες εκπαιδεύονται σε γενικές τάξεις με τα 

ίδια σχολικά εγχειρίδια που προορίζονται για μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Οι έρευνες 

αποδεικνύουν, όμως, ότι οι διδακτικές εφαρμογές δεν αρμόζουν στο μαθησιακό ύφος των 

μαθητών αυτών, γιατί αρκετοί εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικές προσαρμογές 

που πρέπει να εφαρμοστούν για τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι 

δική τους υποχρέωση αλλά υποχρέωση εξειδικευμένου προσωπικού. Σύμφωνα με την 

έρευνα των Agaliotis & Kalyva (2011) οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν ως δικαιολογία για 

να μην προβούν σε τροποποιήσεις των εγχειριδίων και κατά συνέπεια σε τροποποιήσεις 

της διδασκαλίας τους ότι τα εγχειρίδια που πρέπει να χρησιμοποιήσουν δεν είναι 

κατάλληλα (Agaliotis, 2012). 

Στην έρευνα της Ανδριώτου (2011) εξετάστηκαν οι απόψεις εκπαιδευτικών και 

ερευνητών για τα σχολικά γλωσσικά εγχειρίδια της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης του Δημοτικού 

σχολείου ως προς την καταλληλότητά τους για μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες με 

βάση εκπαιδευτικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται διεθνώς. Από τα αποτελέσματα της 

έρευνας προέκυψε ότι τα συγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια δεν ανταποκρίνονται σε 

ικανοποιητικό βαθμό στα πιο πολλά κριτήρια της ερευνητικής διαδικασίας και ότι δεν 

υπάρχει κάποια σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσά τους. Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι οι 

εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζονται από την τάση να διαχωρίζουν την ανεπάρκεια που διαθέτει 

το εγχειρίδιο σε σχέση με ορισμένα από τα κριτήρια ενώ σε σχέση με άλλα κριτήρια 

διακρίνονται από την τάση να τα υπερεκτιμούν. 

Αξιολόγηση βάσει κριτηρίων του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας της ΣΤ΄ 

δημοτικού έγινε από την Καραμανώλη Ε. και τον Μαυροσκούφη Δ. (2017) μέσω της 

μεθόδου της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου. Τα κριτήρια αυτά ήταν: α) η εξωτερική 

εμφάνιση, τα δομικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του κειμένου και του περικειμένου και η 
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εικονογράφηση, β) η παιδαγωγική καταλληλότητα  του βιβλίου, γ) ο βαθμός ανταπόκρισης 

του βιβλίου στους στόχους του προγράμματος σπουδών, δ) η διερεύνηση της 

επιστημονικής εγκυρότητας του εγχειριδίου και ε) η διερεύνηση του περιεχομένου του 

εγχειριδίου ως προς την ποιότητα των πληροφοριών και τη σχέση του εγχειριδίου με τη 

σύγχρονη ιστορία. Αξιολόγηση μέσω κριτηρίων έγινε και από τον Αλέφαντο Ν. (2016) για 

τα διδακτικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας του Λυκείου. Η έρευνα αφορούσε τη 

διερεύνηση του βαθμού ανταπόκρισης των σχολικών εγχειριδίων στη στοχοθεσία του 

αναλυτικού προγράμματος σπουδών, τη λειτουργική και επικοινωνιακή προσέγγιση της 

γλώσσας. Τα κριτήρια αξιολόγησης ήταν: α) η επιστημονική εγκυρότητα και επομένως, η 

μεθοδολογική καταλληλότητα του βιβλίου και β) η σχέση του εγχειριδίου με το 

πρόγραμμα σπουδών. 

Στην έρευνα της Θεοδωρίδου (2009) εξετάστηκαν οι απόψεις εκπαιδευτικών όσον 

αφορά τα νέα γλωσσικά εγχειρίδια του Γυμνασίου με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: α) τα 

τυπικά χαρακτηριστικά των εγχειριδίων, β) την παιδαγωγική εγκυρότητα, γ) την 

επιστημονική εγκυρότητα, δ) τη διαφάνεια αφετηρίας και προθέσεων και ε) τη σύγκριση 

με παλαιότερα βιβλία. Διαπιστώθηκε η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την 

αισθητική, από τα ενδιαφέροντα και τη  σύγχρονη θεματολογία  των εγχειριδίων. Ωστόσο 

από την έρευνα φαίνεται ότι δεν εφαρμόζονται νέες μέθοδοι διδασκαλίας των νέων 

τεχνολογιών, υπάρχουν αδυναμίες τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές όσον αφορά τη 

διδασκαλία της γραμματικής, του συντακτικού αλλά και του λεξιλογίου καθώς και 

ανεπάρκειες στις επαναληπτικές ασκήσεις και στην αυτοαξιολόγηση και τέλος, δεν 

ικανοποιούνται οι στόχοι του Αναλυτικού Προγράμματος. 

Στα πλαίσια της οργάνωσης του 8
ου

  Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της ΟΛΜΕ το 2008 

με θέμα «Σχολικά προγράμματα και βιβλία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» εντάχθηκε 

και η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για τα σχολικά βιβλία, τα σχολικά 
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προγράμματα και άλλα διδακτικά υλικά, ζητήματα που υπήρξαν και αντικείμενο του 

Συνεδρίου. Στο τρίτος μέρος της έρευνας, οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να 

αξιολογήσουν έως τρία βιβλία της ειδικότητάς τους που δίδασκαν εκείνη τη χρονιά. Τα 

κριτήρια αξιολόγησης ήταν: ο βαθμός δυσκολίας του βιβλίου, η επιστημονική εγκυρότητα, 

η κάλυψη των μορφωτικών αναγκών, η προαγωγή της κριτικής σκέψης και η δημιουργική 

προσέγγιση της γνώσης, ο βαθμός ανταπόκρισης στις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις, 

η δυνατότητα κάλυψης της ύλης, η συμβολή στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, 

η συμβολή στην πρόσληψη της γνώσης, η συμβολή των διαθεματικών εργασιών στην 

επίτευξη των διδακτικών στόχων και η χρησιμότητα των βιβλίων των εκπαιδευτικών, των 

τετραδίων εργασιών και του ψηφιοποιημένου υλικού. Η συνολική άποψη των 

εκπαιδευτικών για τα βιβλία ήταν πολύ αρνητική. Το βιβλίο της Νεοελληνικής Γλώσσας 

της Β΄ Γυμνασίου πέρασε οριακά τη βάση με το ποσοστό του 54,2%. Κανένα καινούριο 

βιβλίο του Γυμνασίου δεν κρίθηκε ως πολύ καλό. Οι καθηγητές του Γυμνασίου έκριναν 

ότι τα πιο σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στα βιβλία είναι το ζήτημα των κοινωνικών 

ανισοτήτων, η κάλυψη της ύλης, η διαθεματικότητα και η κριτική σκέψη. Τα βιβλία 

οξύνουν τις κοινωνικές ανισότητες, οι διαθεματικές εργασίες και το ψηφιοποιημένο υλικό 

δεν συμβάλλουν στην επίτευξη των διδακτικών στόχων, η ύλη δε μορεί να καλυφθεί, δεν 

προάγεται η κριτική σκέψη και η μορφή των βιβλίων δεν προάγει την επίτευξη των 

διδακτικών στόχων. Καταλήγοντας, τα βιβλία δεν καλύπτουν σε ικανοποιητικό βαθμό τις 

μορφωτικές ανάγκες και δυνατότητες που διαθέτουν οι μαθητές της αντίστοιχης ηλικίας 

ως προς την πρόσληψη της γνώσης  (ΟΛΜΕ, 2008). 

Σημαντικές αξιολογήσεις των σχολικών εγχειριδίων της Νεοελληνικής Γλώσσας 

του Γυμνασίου έχουν γίνει από την Παπαδοπούλου Ανθούλα (2012) με τίτλο «Τα εν 

χρήσει σχολικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου υπό το πρίσμα της 

Παιδαγωγικής της Ειρήνης», από τις Ηλιοπούλου Κ. και Ζάγκα Ε. (2017) με τίτλο 
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«Αξιολόγηση του παραγόμενου γραπτού λόγου των μαθητών μέσα από τα σχολικά 

εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου», από τον Μιχάλη Α. με τίτλο 

«Αξιολόγηση σχολικών εγχειριδίων της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου (2017) 

και από την Κωστούλα Α. (2017) με τίτλο «Κριτική σκέψη στη Νεοελληνική Γλώσσα: 

Ανάλυση περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων της Α΄και Γ΄ Γυμνασίου». 

Συμπερασματικά, λοιπόν, αρκετές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με την 

αξιολόγηση σχολικών εγχειριδίων τόσο σε διεθνές όσο και σε ελληνικό επίπεδο. Οι 

έρευνες αυτές και οι αξιολογήσεις μαζί με τα αποτελέσματά τους συμβάλλουν στη 

διατύπωση σημαντικών προτάσεων και πολλές φορές συγκλίνουν όσον αφορά τα κριτήρια 

που πρέπει τα εγχειρίδια να ικανοποιούν ώστε να είναι λειτουργικά για τη μαθησιακή 

διαδικασία και να έχουν ως επίκεντρό τους το μαθητή και τις ανάγκες του. Οι έρευνες 

αυτές αναδεικνύουν τον κεντρικό ρόλο των σχολικών εγχειριδίων στη μαθησιακή 

διαδικασία αλλά και την σημαντική επίδρασή τους στους μαθητές λόγω των λειτουργιών 

που επιτελούν. Μέσα από αυτές διατυπώνονται προτάσεις για το περιεχόμενο και τη 

χρήση των εγχειριδίων καθώς και προτάσεις αναθεώρησης ή αντικατάστασής τους που θα 

οδηγήσουν ενδεχομένως στην συγγραφή σύγχρονων, επιστημονικά έγκυρων και 

βελτιωμένων παιδαγωγικά εγχειριδίων. Είναι επιβεβλημένη η εφαρμογή μιας συνεχούς και 

συστηματικής διαδικασίας αξιολόγησης των σχολικών εγχειριδίων, έχοντας ως αφετηρία 

τη συγγραφή και παραγωγή τους, να συνεχίζει κατά τη διάρκεια εφαρμογής τους στο 

σχολικό περιβάλλον και να καταλήγει στην αναθεώρηση έως και την αντικατάστασή τους 

(Καψάλης & Χαραλάμπους, 2008﮲  Μπονίδης, 2005﮲ Ξωχέλλης, 2005).  Η αξιολόγηση των 

σχολικών εγχειριδίων είναι στενά συνδεδεμένη με την ποιότητα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Στην Ελλάδα,  δυστυχώς, δεν υπάρχει κάποιο θεσμικό πλαίσιο καθορισμού 

της διαδικασίας για μια διαρκή,  συστηματική αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων 
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(Μπονίδης, 2005) γεγονός που επιτρέπει την παράταση εφαρμογής ανεπαρκών εγχειριδίων 

στο εκπαιδευτικό σύστημα.  
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1.7. Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας 

1.7.1.Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) 

Το Μάρτιο του 2003 δημοσιεύτηκαν το νέο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και τα συνακόλουθα Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών (ΑΠΣ) για κάθε γνωστικό αντικείμενο στο σχολικό πλαίσιο. Το ΔΕΠΠΣ και τα 

συνακόλουθα ΑΠΣ για όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού, 

και του Γυμνασίου είναι το αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Υπουργείου Παιδείας για τον ανασχεδιασμό, την 

αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Με την υπουργική απόφαση του 2001 έγινε η δημοσίευσή 

τους και ακολούθησε επαναδημοσίευσή τους το 2003 σε μια προσπάθεια συμπλήρωσης 

του Ενιαίου Πλαισίου Προγράμμματος Σπουδών (Ε.Π.Π.Σ.) του έτους 1999, το οποίο είχε 

αντικαταστήσει το Αναλυτικό πρόγραμμα του 1985. Το Ε.Π.Π.Σ. εφαρμόζεται ακόμη και 

σήμερα στο Λύκειο, το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. για όλα τα γνωστικά αντικείμενα 

εφαρμόζονται στις τάξεις της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΦΕΚ, 303). Τα Διαθεματικά 

Προγράμματα Σπουδών είναι πλέον μαθητοκεντρικά αλλά και κοινωνικοκεντρικά γιατί 

αναπτύσσονται με ζητήματα που εμφανίζουν προσωπικό και κοινωνικό ενδιαφέρον και όχι 

έχοντας ως επίκεντρο τη διδακτέα ύλη. Επομένως, η επιστημονική γνώση και έρευνα 

κατακτά πλέον τη μαθησιακή διαδικασία, συντελεί στην γνώση σημαντικών ζητημάτων 

και στην επίλυση βασικών προβλημάτων (Ματσαγγούρας, 2004). 

Όσον αφορά τη δομή του το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 

(ΔΕΠΠΣ) χαρακτηρίζεται από ευελιξία στην προσαρμογή του περιεχομένου του στις 

εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά και περιλαμβάνει για κάθε γνωστικό 

αντικείμενο τους γενικούς διδακτικούς σκοπούς, γενικούς γνωστικούς και ψυχοκινητικούς 
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στόχους διδασκαλίας, τα περιεχόμενα μάθησης με συνοπτικό τρόπο και έννοιες για τη 

διαθεματική προσέγγιση της ύλης με σκοπό την οργάνωση διαθεματικών δραστηριοτήτων 

στα Αναλυτικά προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.). Όσον αφορά τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους αποτελούν “ανοιχτά” curricula  εφόσον περιλαμβάνουν γενικούς 

στόχους για κάθε διδακτική ενότητα και επιτρέπουν στην ευχέρεια του κάθε 

εκπαιδευτικού τη διατύπωση ειδικών στόχων εξασφαλίζοντας έτσι την αυτενέργεια του 

εκπαιδευτικού να προσαρμόσει το μάθημά του στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες της 

τάξης του (Βέικου, Βαρέση & Πατούνα, 2008). 

Οι προδιαγραφές της εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

διατυπώνονται σε ένα Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος (Π.Α.Π.Ε.Α.) που 

περιλαμβάνει γενικούς σκοπούς, ειδικούς στόχους, αρχές διδακτικής μεθοδολογίας καθώς 

και οδηγίες. Στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. διακρίνεται η ανάγκη υλοποίησης Εξατομικευμένων 

Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Ε.Ε.Π.) που να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες των 

μαθητών αυτών. Προέχει, πλέον, η διαθεματική προσέγγιση της ύλης για την ικανοποίηση 

των καθημερινών τους αναγκών και η παροχή βοήθειας εξειδικευμένης πάνω στις 

αδυναμίες τους (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 2002). 
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1.7.2. Τα σχολικά εγχειρίδια της Νοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου 

Σύμφωνα με τα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ για το μάθημα της Νεοελληνικής γλώσσας του 

Γυμνασίου στόχος της γλωσσικής διδασκαλίας είναι οι μαθητές να κατακτήσουν το κύριο 

όργανο επικοινωνίας της γλωσσικής τους κοινότητας ώστε να μπορέσουν να εξελιχθούν 

διανοητικά και συναισθηματικά και να αναπτύξουν αυθύπαρκτη προσωπικότητα, 

αυτοπεποίθηση καθώς και δημιουργικό πνεύμα. Βασική επιδίωξη είναι η κατάκτηση της 

σημασίας του λόγου είτε γραπτού είτε προφορικού ώστε να είναι ικανοί οι μαθητές να 

συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή διαμορφώνοντας κριτική ικανότητα σε ζητήματα της 

εθνικής και παγκόσμιας κοινότητας (Φ.Ε.Κ. 303, 2003). Ο μαθητής επιδιώκεται να γίνει 

επαρκής χρήστης της μητρικής του γλώσσας στα πλαίσια του γλωσσικού γραμματισμού. 

Στόχος είναι οι μαθητές να καταστούν ικανοί στην επισήμανση της δομής και των 

ιδιαιτεροτήτων της εθνικής τους γλώσσας (Αργυροπούλου, 2005). Η γλωσσική διδασκαλία 

είναι ενεργητική διαδικασία και η κατάκτησή της γίνεται με φυσιολογικό τρόπο μέσα από 

τη γλωσσική πράξη και με παραγωγή λόγου προσαρμοσμένου στις συνθήκες επικοινωνίας. 

Επομένως, βασικό χαρακτηριστικό των νέων εγχειριδίων είναι η επικοινωνιακή 

προσέγγιση.  (Kantor, Anderson & Armbruster, 1983﮲ Μήτσης, 2003). 

Ωστόσο, στα νέα γλωσσικά εγχειρίδια του Γυμνασίου, τα οποία εισήχθησαν για 

πρώτη φορά στη διδακτική πράξη κατά το σχολικό έτος 2006-2007, είναι έντονη η 

κειμενοκεντρική προσέγγιση. Οι περισσότερες δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες με 

βάση το κείμενο (Φαρμάκης, 2007). Οι συγγραφείς θεώρησαν ως κατάλληλη πρακτική την 

παράθεση κειμένων ως πηγή πληροφοριών στην αρχή κάθε ενότητας του εγχειριδίου με 

σκοπό την πρόκληση καταιγισμού ιδεών και προβληματισμού στους μαθητές. Στόχος ήταν 

η ανταλλαγή απόψεων. Η διδασκαλία της γραμματικής  και του λεξιλογίου στηρίζονται 

και αυτά στα κείμενα. Οι δραστηριότητες παραγωγής λόγου αποτελούν επιδίωξη του 

μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και ισοδυναμούν με ερωτήσεις και 
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δραστηριότητες για την κατανόηση των γλωσσικών φαινομένων. Ακόμη η παραγωγή 

λόγου βασίζεται και στα πολυτροπικά κείμενα με εικόνες που δεν συμπληρώνουν τα 

κείμενα αλλά είναι και οι ίδιες πολυτροπικά κείμενα. Κύριο χαρακτηριστικό των νέων 

εγχειριδίων είναι και η διαθεματικότητα της ύλης μέσω δραστηριοτήτων που αναλύουν 

σύγχρονα ζητήματα με σκοπό τη δημιουργία εσωτερικών κινήτρων μάθησης. Με τον 

τρόπο αυτό ενεργοποιούνται οι αρχές της ενεργητικής και βιωματικής μάθησης. Οι 

ανάγκες των διαθεματικών εργασιών που έχουν τη μορφή σχεδίου δράσης-project, μέσω 

της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας συμβάλλουν στην ανάπτυξη της δεξιότητας της 

συνεργασίας και της επικοινωνίας (Αργυροπούλου, 2002﮲ Θεοδωρίδου 2009﮲ Kern, 2000﮲ 

Παπαδοπούλου, 2012). Οι διαθεματικές εργασίες ανατρέπουν τη «μετωπική διδασκαλία» 

καθώς μετατρέπουν το ρόλο του εκπαιδευτικού από αυθεντία σε αρωγό των μαθητών 

(Σακκαδάκη & Χατζηαστερίου, 2007). 

Σύμφωνα με τις προσαρμογές των Αναλυτικών Προγραμμάτων για το μάθημα της 

Γλώσσας στο Γυμνάσιο για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες που έγινε από το 

Υπουργείο Παιδείας όπου και ορίζεται το διαθεματικό πλαίσιο και τα σχέδια διδασκαλίας, 

διατηρούνται οι γενικοί στόχοι και σκοποί του γλωσσικού μαθήματος όπως αυτά 

περιλαμβάνονται στα Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. του μαθήματος στο ΦΕΚ με αριθμό 303. Οι 

διδακτικοί στόχοι, όμως, δεν είναι δεσμευτικοί για τον εκπαιδευτικό και τα περιεχόμενα 

της διδασκαλίας έχουν τη δυνατότητα να διδαχθούν με τη σειρά που κρίνει ο ίδιος 

αναγκαία ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. 

Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να επιμείνει στη διδασκαλία ορισμένης ύλης καθώς 

και να επανέλθει σε αυτά κάνοντας ανακεφαλαίωση όποια στιγμή θεωρήσει αναγκαία. Ο 

μαθητής πρέπει να προωθείται στην εξάσκηση παραγωγής προφορικού και κατόπιν 

γραπτού λόγου ακολουθώντας τον άξονα: ακούω, κατανοώ, μιλώ, γράφω. Οι αρχές της 

βιωματικής μάθησης είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται σε μαθητές με μαθησιακά 
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προβλήματα. Στις προσαρμογές αυτές ως προς το θεωρητικό και πρακτικό τους πλαίσιο 

ακολουθούνται ερευνητικά πορίσματα που έχουν προκύψει από τις επιστήμες της 

Γλωσσολογίας, της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας και της Παιδαγωγικής καθώς και τις 

μεθόδους που ακολουθούνται κατά τη διδασκαλία της γλώσσας ως μητρικής. Η βασική 

διδακτική προσέγγιση που προωθείται στις προσαρμογές είναι η άμεση διδασκαλία (direct 

instruction) που αναφέρεται και ως διαδικασία της διδασκαλίας (the process of teaching) 

καθώς συνδυάζει χαρακτηριστικά όπως της διατύπωση σαφών στόχων, διαχωρισμό της  

ύλης σε μικρά βήματα με λογική ακολουθία δραστηριοτήτων, συνεχή ανατροφοδότηση 

που μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Οι αρχές στις οποίες 

πρέπει να στηρίζεται η διδασκαλία στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι: η αρχή 

της εποπτείας και η πολυαισθητηριακή προσέγγιση, η εγγύτητα στη ζωή, η 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η εξατομίκευση της διδασκαλίας, η σταδιακή προσέγγιση 

των διδακτικών στόχων και η ανάλυση έργου (Χατζησαββίδης, Κωτόπουλος & 

Αναγνωστοπούλου, 2003). 

Οι σκοποί και οι στόχοι του μαθήματος μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε τάξη 

εφόσον ικανοποιούν τις ιδιαιτερότητές της αλλά και τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή 

χωριστά. Η νέα εκπαιδευτική πολιτική, μέσα στα πλαίσια της Συμπεριληπτικής 

Εκπαίδευσης, επιβάλλει την εξασφάλιση συνθηκών ισότιμης αντιμετώπισης και 

αλληλοαποδοχής. Το σχολικό περιβάλλον οφείλει να αναγνωρίζει, να αποδέχεται και να 

αντιμετωπίζει τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης εξατομικευμένων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων σύμφωνων με τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά τους (Οικονόμου, 

2005). Οι στόχοι αυτοί αποτελούν επιδίωξη των νέων σχολικών εγχειριδίων τα οποία 

συμπληρώνουν την αλλαγή στο πρόγραμμα σπουδών. Ωστόσο, είναι αμφίβολο αν οι 

θεωρητικοί στόχοι οι οποίοι τέθηκαν αρχικά από τους συγγραφείς των νέων σχολικών 



 

 

 

48 

 

εγχειριδίων ικανοποίησαν κάθε πλευρά της μαθησιακής διαδικασίας και γι’ αυτό είναι 

αναγκαία η συστηματική αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων και συγκεκριμένα των 

γλωσσικών εγχειριδίων του Γυμνασίου ως προς τη λειτουργικότητά τους για μαθητές και 

μαθήτριες με εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και μαθητές τυπικής ανάπτυξης. 

Στην εργασία αξιολογούνται τα νέα σχολικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας 

για την Α΄ και την Β΄ Γυμνασίου. Το υλικό που διερευνάται αποτελείται από τα εξής 

βιβλία: 

Αγγελάκος, Κ., Κατσαρού, Ε., Μαγγανά, Α. (2006), Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ 

Γυμνασίου,  Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

Γαβριηλίδου, Μ., Εμμανουηλίδης, Π., Πετρίδου- Εμμανουηλίδου, Ε. (2006), 

Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, Αθήνα: ΟΕΔΒ. 
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1.8. Ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες 

Ως μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες (mild disabilities)  χαρακτηρίζονται: α) 

οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (specific learning disabilities), δηλαδή οι 

μαθητές χωρίς νοητικούς περιορισμούς, που, όμως, έχουν πολύ σημαντικές δυσκολίες 

στην ανάγνωση ή στη γραφή ή στα μαθηματικά, β) οι μαθητές με ήπια νοητική αναπηρία 

(mild mental retardation), δηλαδή οι μαθητές με νοητικούς περιορισμούς που, όμως, 

επιτρέπουν την παρακολούθηση του γενικού σχολείου (με την κατάλληλη υποστήριξη), γ) 

οι μαθητές με ήπια προβλήματα συμπεριφοράς (emotional and behavioral disorders)  και 

δ) οι μαθητές με διάσπαση προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (attention deficit 

hyperactivity disorder-ADHD) (Αγαλιώτης 2016﮲ Αγαλιώτης 2009  Αγαλιώτης, Πλατσίδου ﮲

& Καρτασίδου, 2011β﮲ Agaliotis & Teli, 2015﮲ Gresham & MacMillan, 1997﮲ Lerner & 

Johns, 2011﮲ Sabornie, Evans & Cullivan, 2006﮲ Schmidt, Rozendal & Greenman, 2002). 

Ορισμένοι ερευνητές κατατάσσουν στην ομάδα και τους μαθητές με ήπια αισθητηριακά 

προβλήματα. 

Οι μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες (HEA) εμφανίζουν σοβαρές αδυναμίες 

στην ανάγνωση ή στη γραφή (Αγαλιώτης, 2016) ή στα μαθηματικά (Agaliotis & Teli, 

2015) με αποτέλεσμα να εμφανίζουν χαμηλές σχολικές επιδόσεις. Οι δυσκολίες τους 

σχετίζονται με την επεξεργασία σύνθετων πληροφοριών, τη νοητική επεξεργασία ή την 

προσαρμογή και αλληλεπίδρασή τους μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο. Ωστόσο είναι ικανοί 

να αφομοιώσουν τη στοχοθεσία του Αναλυτικού Προγράμματος της γενικής τάξης εφόσον 

δέχονται την κατάλληλη υποστήριξη μέσω διαφοροποιήσεων και προσαρμογών στις 

μεθόδους μάθησης που προορίζονται για τους μαθητές τυπικής εκπαίδευσης (Αγαλιώτης, 

 .Kalyva & Agaliotis, 2008). Οι μαθητές με Η.Ε.Α ﮲Agaliotis & Goudiras, 2004 ﮲2016

περνούν τον περισσότερο χρόνο τους στο σχολείο μέσα στη γενική τάξη αλλά πολλές 

φορές οι συνθήκες δεν είναι πρόσφορες για τις ακαδημαϊκές ανάγκες τους. Λόγω των 
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μαθησιακών δυσκολιών τους μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην κοινωνική 

προσαρμογή, να αισθανθούν απομονωμένοι και μοναχικοί (Meadan & Monda-Amaya, 

2008). Οι μαθητές με Η.Ε.Α. αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες μάθησης τόσο κατά τη 

διάρκεια της σχολικής τους φοίτησης όσο και κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής τους. 

Χαρακτηριστικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη σχολική τους φοίτηση είναι η 

έλλειψη ενδιαφέροντος για σχολικές εργασίες, αδυναμίες στην προσοχή και στη μνήμη 

που εμπλέκονται με σχολικά έργα, αδυναμία στις δεξιότητες οργάνωσης, μελέτης και 

μεταγνωστικών στρατηγικών.  

Μολονότι οι μαθησιακές δυσκολίες έχουν διαβαθμίσεις ως προς τη οξύτητα των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, ο όρος «ήπιες» δεν σημαίνει και όχι 

σοβαρές. Οι Η.Ε.Α. είναι πολύ δύσκολες για τους μαθητές που τις έχουν και επηρεάζουν 

πολύ τις επιδόσεις, τη συμπεριφορά και τη γενικότερη λειτουργία των μαθητών μέσα στη 

γενική τάξη (Lerner & Johns, 2011). Εκτιμάται ότι η ομάδα των μαθητών με Η.Ε.Α.  

αποτελούν περίπου το 90% του συνολικού πληθυσμού των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Η 

αρνητική αλληλεπίδραση μεταξύ μαθησιακού μηχανισμού του μαθητή και ειδικών 

παραμέτρων του διδακτικού περιβάλλοντος αποτελεί την κυριότερη αιτία εμφάνισης των 

ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών (Αγαλιώτης, 2009). 

Οι επιμέρους κατηγορίες των Η.Ε.Α. αναλύονται στη συνέχεια, παραθέτοντας τα 

χαρακτηριστικά των μαθητών της κάθε κατηγορίας, δηλαδή των μαθητών με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες (specific learning disabilities), των μαθητών με ήπια νοητική 

αναπηρία (mild mental retardation), των μαθητών με ήπια προβλήματα συμπεριφοράς 

(emotional and behavioral disorders) και των μαθητών με διάσπαση προσοχής με ή χωρίς 

υπερκινητικότητα (attention deficit hyperactivity disorder -ADHD). 
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1.8.1. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ) συνιστούν μια ιδιαίτερα ανομοιογενή 

ομάδα εκπαιδευτικών αναγκών που εμφανίζονται με αδυναμίες και γνωρίσματα 

διαφοροποιημένα στον πληθυσμό αυτής της ομάδας (Παντελιάδου, 2011). Σύμφωνα με το 

Lerner (2000) αποτελούν την ευρύτερη ομάδα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και 

συγκεκριμένα στις Η.Π.Α. βάση ερευνών αντιστοιχούν περίπου στο 51% των μαθητών 

που λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση (Haight, Patiarca & Burns, 2001). Ακόμη υπολογίζεται 

ότι η ομάδα των Ε.Μ.Δ. περιλαμβάνει το 3% περίπου του μαθητικού πληθυσμού συνολικά 

(Westwood, 2007). H συχνότητα στα αγόρια είναι μεγαλύτερη έναντι των κοριτσιών 3 ή 

4:1 (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991). Οι Ε.Μ.Δ. είναι η επικρατέστερη ομάδα ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών, η οποία αντιμετωπίζεται εντός του γενικού σχολείου (Kavale, 

2001). Οι ερευνητές σε διεθνές επίπεδο αποδίδουν στην έννοια Ε.Μ.Δ. ανομοιογενές 

περιεχόμενο με συνέπεια να υπάρχουν διαφωνίες ως προς τον ορισμό, την αιτιολογία, την 

κατάλληληλη διδακτική παρέμβαση  για τους μαθητές της ομάδας αυτής και γενικότερα 

τον τρόπο αντιμετώπισης (Παντελιάδου-Μπότσας, 2007﮲ Μαριδάκη-Κασσωτάκη, 2011﮲ 

Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991﮲ Μιχελογιάννης & Τζενάκη, 1998﮲ Fletcher, Morris & 

Lyon, 2003). Οι έρευνες σχετικά με τις ΕΜΔ διαφόρων επιστημονικών κλάδων, όπως 

νευρολόγων και  ψυχοπαιδαγωγών, έχει οδηγήσει στην υιοθέτηση ποικίλων όρων και 

θεωριών για όμοιες περιπτώσεις και λειτουργίες, γεγονός που μπορεί να δημιουργεί 

σύγχυση σε όσους δε γνωρίζουν καλά τον τομέα αυτό (Αγαλιώτης, 2011α). 

Ο πιο αποδεκτός ορισμός των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών που χρησιμοποιείται 

έως σήμερα είναι αυτός που διατυπώθηκε από το National Joint Committee on Learning 

Disabilities του 1988: «Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται 

σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες 

στην πρόσκτηση και τη χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, 
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συλλογισμού ή μαθηματικής ικανότητας. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο, 

αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να 

υπάρχουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Προβλήματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου, 

κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να συνυπάρχουν με τις 

Μαθησιακές Δυσκολίες, αλλά δε συνιστούν από μόνα τους τέτοιες. Παρότι οι Μαθησιακές 

Δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται μαζί με άλλες καταστάσεις μειονεξίας (π.χ. 

αισθητηριακή βλάβη, νοητική καθυστέρηση, συναισθηματική διαταραχή) ή με εξωτερικές 

επιδράσεις όπως οι πολιτισμικές διαφορές ή η ανεπαρκής/ακατάλληλη διδασκαλία, δεν 

είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων ή επιδράσεων» (Παντελιάδου, 

2011:27). 

Ο ορισμός αυτός υπογραμμίζει την ετερογένεια των μαθησιακών δυσκολιών, 

αναφέρει ότι οι μαθησιακές δυσκολίες δεν αποτελούν το άμεσο αποτέλεσμα άλλων 

διαταραχών αλλά είναι εγγενείς, είναι δυνατόν να συνυπάρχουν μαζί με άλλες διαταραχές 

(Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου & Μπίμπου, 2006) και αποτελούν καταστάσεις 

διαφοροποιημένες από εκείνες που προκύπτουν από συνθήκες ανεπάρκειας όπως είναι η 

νοητική καθυστέρηση, οι πολιτισμικές διαφορές κ.α. (Γουδήρας & Αγαλιώτης, 2009). 

Οι μαθητές με Ε.Μ.Δ., πολλές φορές, εμφανίζονται να διαθέτουν κοινά 

χαρακτηριστικά με μαθητές που παρουσιάζουν απλώς χαμηλή σχολική επίδοση αλλά δεν 

έχουν μαθησιακές δυσκολίες, σε τέτοιο βαθμό που είναι δύσκολη η διάκριση ανάμεσά 

τους (Kavale, Holdnack & Mostert, 2006﮲ Kavale, 2002). Τα γνωρίσματα των μαθητών με 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι ενιαία σε όλους καθώς ο τρόπος που εμφανίζονται 

αλλά και η αιτία που τα προκαλεί διαφοροποιούνται σε κάθε μαθητή  και επίσης, 

δυσκολεύουν τον εντοπισμό τους. Κάθε ομάδα ειδικών μαθησιακών δυσκολιών έχει τη 

δική της μέθοδο διάγνωσης και το δικό της τρόπο αντιμετώπισης. Κάποια από τα 

προβλήματα αυτά μπορούν να διαγνωστούν σε πρώιμο στάδιο, διότι είναι εμφανή και έτσι 
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να αντιμετωπιστούν επιτυχώς αλλά αρκετά από αυτά εντοπίζονται κατά τη διάρκεια της 

σχολικής φοίτησης και απαιτούν ιδιαίτερη αντιμετώπιση (Μαριδάκη-Κασσωτάκη, 2011). 

Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά των παιδιών με Ε.Μ.Δ. είναι: αδυναμίες στην αντίληψη, 

διαταραχές προσοχής ή μνήμης, κινητικές διαταραχές, κοινωνικοσυναισθηματικά 

προβλήματα λόγω συνεχούς αποτυχίας τους, προβλήματα κινήτρων, αδυναμία επίλυσης 

προβλημάτων, αδυναμίες γλωσσικών δεξιοτήτων, προβλήματα με την ανάπτυξη 

μεταγνωστικών στρατηγικών, χαμηλή αυτοεκτίμηση (Lerner, 2000﮲ Παντελιάδου, 2011﮲ 

Πόρποδας 2003﮲ Westwood, 2007). 

 Έχοντας ως αφετηρία την παραδοχή ότι κάθε γνωστικό αντικείμενο έχει τις δικές 

του ιδιαίτερες γνωστικές απαιτήσεις μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι ο μαθητής που 

αντιμετωπίζει δυσκολία σε έναν ή πιο πολλούς τομείς που είναι απαραίτητοι για την 

επεξεργασία ενός γνωστικού αντικειμένου, τότε σίγουρα θα δυσκολευτεί στη μάθηση και 

γνωστική κατάκτηση αυτού του αντικειμένου. Ο συνδυασμός ερευνών για το μηχανισμό 

επεξεργασίας των  πληροφοριών και της κατηγοριοποίησης μαθητών με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες οδηγεί  σε τρεις βασικές κατηγορίες γνωστικών δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές με αδυναμίες στην ανάγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά: α) 

αδυναμία στην κωδικοποίηση των συμβόλων, β) αδυναμία στην επεξεργασία της γλώσσας 

και γ) αδυναμία στην αντιληπτική ικανότητα του χώρου αλλά και των αριθμητικών 

συμβόλων (Πόρποδας, 2003).  

Οι μαθητές με Ε.Μ.Δ. αντιμετωπίζουν ποικίλα και σημαντικά προβλήματα στον 

χειρισμό του γραπτού λόγου (ανάγνωση και γραφή) και πολλές φορές και στα μαθηματικά. 

Το κυριότερο, όμως, πρόβλημά τους στην επεξεργασία του γραπτού λόγου είναι η 

αδυναμία στην αναγνωστική διαδικασία και συγκεκριμένα στην αποκωδικοποίηση, στην 

ευχέρεια και στην κατανόηση των γραπτών κειμένων (Παντελιάδου & Μπότσας, 2007) με 

το ποσοστό των μαθητών αυτής της κατηγορίας να αγγίζει το 80% από το σύνολο των 
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μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Παντελιάδου & Αργυρόπουλος, 2011). H 

ανάγνωση αποτελεί μία από τις κυριότερες δεξιότητες που αναπτύσσεται εντός του 

σχολικού πλαισίου (Μιχελογιάννης & Τζενάκη, 2000). Η πιο διαδεδομένη και 

διερευνημένη μαθησιακή δυσκολία είναι η δυσλεξία. Οι δυσλεκτικοί μαθητές 

αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με το μηχανισμό της ανάγνωσης και αντιπροσωπεύουν 

περίπου το 1-2% του μαθητικού πληθυσμού αν και μερικοί ερευνητές θεωρούν το 

ποσοστό πολύ μεγαλύτερο (Westwood, 2007). Τα αναγνωστικά προβλήματα των μαθητών 

με Ε.Μ.Δ. εμφανίζονται σε τόσο μεγάλο ποσοστό ώστε συχνά οι όροι μαθησιακές 

δυσκολίες και δυσκολίες στην ανάγνωση ή δυσλεξία συγχέονται (Λιβανίου, 2004﮲ 

Τζουριάδου, 2006). Δυσκολία στην αποκωδικοποίηση των συμβόλων αντιμετωπίζουν 

πολλά παιδιά με Ε.Μ.Δ. και με δεδομένο ότι η μαθησιακή σχολική διαδικασία στηρίζεται 

στο συμβολικό γλωσσικό σύστημα δημιουργούνται πολλά προβλήματα στην αναγνωστική 

διαδικασία και στην κατάκτηση της συγκεκριμένης δεξιότητας. Έτσι, τα παιδιά αυτά 

εμφανίζουν έντονες αδυναμίες στην επεξεργασία αλλά και στην αναγνώριση των 

γραμμάτων, των συλλαβών και των λέξεων (Πόρποδας, 2002). Συναντούν δυσκολίες στην 

αναγνώριση και ανάκληση γραμμάτων, συγχέουν τα γράμματα που έχουν ομοιότητα 

οπτική μεταξύ τους. Διαβάζουν με αργό ρυθμό, αντιμετωπίζουν δηλαδή προβλήματα στην 

ευχέρεια και στην ταχύτητα και έτσι κάνουν αρκετά αναγνωστικά λάθη με συνέπεια να 

μην κατανοούν το ίδιο το κείμενο (Πόρποδας, 2002). Δυσκολεύονται στο χειρισμό των 

φωνημάτων, δυσκολεύονται στην αποκωδικοποίηση συμπλεγμάτων, δίψηφων 

συνδυασμών, αντικαθιστούν με παρόμοιες λέξεις και κάνουν σημαντικά λάθη 

αποκωδικοποίησης σε άγνωστες λέξεις και σε ψευδολέξεις (Παντελιάδου & Μπότσας 

 Φλωράτου, 2009). Σύμφωνα με τους Joshi & Aaron (2010) και το συγχρονικό ﮲2007

μοντέλο ανάγνωσης η αποκωδικοποίηση είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την 

αναγνώριση μιας λέξης. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι μαθητές με Ε.Μ.Δ. πρέπει να 
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διαβάζουν μεγαλύτερα και περισσότερο δυσνόητα κείμενα. Εφόσον αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στον τομέα της αποκωδικοποίησης, τότε δεν μπορούν να διαβάσουν αλλά ούτε 

και να κατανοήσουν δυσνόητες και πολυσύλλαβες λέξεις (Παντελιάδου & Αργυρόπουλος, 

2011). 

 Η αναγνωστική κατανόηση αποτελεί σημαντική δεξιότητα για όλους και προβλήματα 

σ’ αυτόν τον τομέα συνδέονται με αδυναμίες στο λεξιλόγιο και στην κατανόηση των 

μορφοσυντακτικών φαινομένων. Μια βασική συνισταμένη που ευθύνεται για δυσκολίες 

στην κατανόηση της ανάγνωσης είναι η λεκτική εργαζόμενη μνήμη (Τζουριάδου, 2011). 

Άλλοι παράγοντες είναι: οι δυσκολίες αποκωδικοποίησης, συγκέντρωσης και μνήμης 

(Farrell, 2008). Οι μαθητές με δυσκολίες στον τομέα της αναγνωστικής κατανόησης 

παρουσιάζουν αδυναμίες στην διεξαγωγή συμπερασμάτων, δεν ξεχωρίζουν τις σημαντικές 

από τις ασήμαντες γνώσεις, δυσκολεύονται να οργανώσουν τις πληροφορίες, δεν 

αξιοποιούν στρατηγικές κατανόησης, δεν μπορούν να εντοπίσουν την κεντρική ιδέα, δεν 

μπορούν να συνδυάσουν νέες από προϋπάρχουσες γνώσεις (Gajria, Jitendra, Sood & 

Sacks, 2007﮲ Παντελιάδου & Μπότσας, 2007﮲ Fletcher, Lyon, Fuchs & Barnes , 2007). Η 

κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας γι’ αυτούς τους μαθητές είναι μια πολύπλοκη 

διαδικασία και επηρεάζει τη σχέση τους με τους συνομηλίκους, με την οικογένεια και 

γενικότερα τον περίγυρό τους (Rashotte. MacPhee & Torgesen, 2001﮲ Bradley, Danielson 

& Hallahan, 2002).  Η ανάγνωση μιας λέξης ή ενός ολόκληρου κειμένου για να είναι 

απολύτως επιτυχής χρειάζεται την επιτυχή λειτουργία τόσο της αποκωδικοποίησης τόσο 

και της κατανόησης. Δεν υπάρχει ολοκληρωμένη ανάγνωση αν δεν είναι κατανοητή η 

σημασία της λέξης η οποία αποκωδικοποιείται (Πόρποδας, 2002).  

Οι μαθητές με Ε.Μ.Δ.  πολλές φορές αντιμετωπίζουν προβλήματα στην παραγωγή του 

γραπτού λόγου, τα οποία είναι σοβαρά κι επίμονα. Τα προβλήματα αυτά συχνά 
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παραμένουν και κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής τους. Η πρόοδος των μαθητών αυτών 

είναι σχετικά μικρή όσον αφορά τη βελτίωση των  δεξιοτήτων του γραπτού λόγου και 

κάθε χρόνο το ποσοστό διαφοράς ανάμεσα στους τυπικούς μαθητές και τους μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες όσον αφορά το γραπτό λόγο και τις δεξιότητές τους αυξάνεται 

(Mather & Roberts, 1995). Σύμφωνα με την Unesco (2013) ο προφορικός λόγος/ομιλία και 

ο γραπτός λόγος είναι αντιπροσωπευτικοί τρόποι επικοινωνίας που προσφέρονται για την 

κατανόηση του κόσμου και την απόδοση των απόψεων και των ιδεών (Arfe, Dockrell & 

Berninger, 2014). Ο γραπτός λόγος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μεταφορά, 

αποθήκευση και πρόσληψη της γνώσης καθώς και στην διαμόρφωση των μεταγνωστικών 

στρατηγικών και της κριτικής ικανότητας των μαθητών (Σπαντιδάκης, 2004). H ευχερής 

παραγωγή γραπτού κειμένου εξαρτάται απόλυτα από την ολοκληρωμένη γραφή και την 

αποτελεσματική αξιοποίηση της κριτικής ικανότητας (Grizzle & Simms, 2009). Οι 

μαθησιακές δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού λόγου, σύμφωνα με τις σχετικές έρευνες 

που έχουν γίνει, είναι δύσκολο να διαγνωστούν ως επικρατέστερες σε έναν μαθητή καθώς 

δε διαφοροποιούνται πολύ από τις μαθησιακές δυσκολίες στην αναγνωστική διαδικασία 

και τις μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά και πολλές φορές συνυπάρχουν (Farrell, 

2008). 

Οι δυσκολίες στην παραγωγή του γραπτού λόγου μπορούν να διαχωριστούν στις 

ακόλουθες  ομάδες: 

α. Δυσκολίες γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων. 

β. Δυσκολίες στο σχεδιασμό αλλά και στη βελτίωση των ιδεών. 

γ. Δυσκολίες ως προς τις μηχανιστικές δεξιότητες. 

δ. Δυσκολίες ως προς τη γραφή με το χέρι (λεπτής κινητικότητας). 
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ε. Δυσκολίες στην ορθογραφία, στη χρήση του λεξιλογίου, στην ορθή χρήση των σημείων 

στίξης, στο συντακτικό, στη διαδικασία του τονισμού των λέξεων και της χρήσης πεζών 

και κεφαλαίων (Σπαντιδάκης, 2004). 

Οι μαθητές με Ε.Μ.Δ. διαθέτουν ελλιπείς δεξιότητες στην ανάπτυξη των 

μεταγνωστικών στρατηγικών. Η αδυναμία τους αυτή αφορά την παραγωγή κειμένου, δεν 

θέτουν στόχους προτού αρχίσουν να γράφουν, δεν ακολουθούν κάποια διαδικασία κατά 

την πορεία της συγγραφής, δεν ελέγχουν το γραπτό τους (Παντελιάδου & Μπότσας, 

2007). Δεν χρησιμοποιούν στρατηγικές όταν έρχονται αντιμέτωποι με νέες καταστάσεις 

(Troia, Graham & Harris, 1999). Αν και οι δεξιότητες του σχεδιασμού πριν από τη 

συγγραφή ενός κειμένου αλλά και της επανάληψης είναι πολύ σημαντικές, έρευνες 

αποδεικνύουν ότι οι μαθητές με Ε.Μ.Δ. αφιερώνουν πολύ λίγο χρόνο σε αυτές τις 

δραστηριότητες. Μάλιστα αφιερώνουν λιγότερο από ένα λεπτό της ώρας στη 

δραστηριότητα του σχεδιασμού (Graham & Harris, 2009). Ως προς τον αριθμό των λέξεων 

και των προτάσεων που χειρίζονται είναι πολύ περιορισμένος. Το πλήθος των ιδεών στα 

γραπτά κείμενά τους είναι ο μισός από αυτό που καταγράφουν οι μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης. Επίσης, αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα κατά τη φάση βελτίωσης του 

γραπτού καθώς δεν διαθέτουν ικανοποιητικές δεξιότητες αξιολόγησης. Για την ορθή και 

ολοκληρωμένη γραφή με το χέρι είναι απαραίτητος ο συντονισμός οπτικών, κινητικών, 

γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Οι μαθητές που παρουσιάζουν προβλήματα 

στη γραφή με το χέρι αποτελούν περίπου το 10% - 34% του συνόλου των μαθητών αλλά 

και το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών με Ε.Μ.Δ. Οι δυσκολίες τους οφείλονται σε 

αδυναμίες στην οπτική μνήμη της σειράς που έχουν τα γράμματα ή σε ελλιπείς δεξιότητες 

του λεπτού οπτικοκινητικού συντονισμού με αποτέλεσμα τα γραπτά τους να είναι 

ιδιαίτερα δυσανάγνωστα.  
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Στους μαθητές με αδυναμίες στην παραγωγή γραπτού λόγου περιλαμβάνονται και 

οι δύσγραφοι μαθητές που αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα στη γραφή με το χέρι όπως 

λαθεμένο κράτημα του μολυβιού, αδυναμίες στη θέση του καρπού, της θέσης του γραπτού 

και της στάσης του σώματος, δυσανάγνωστο κείμενο, αλλαγές μεγέθους και σχήματος 

γραμμάτων, αργός ρυθμός στην αντιγραφή και στη γραφή, παραλείψεις γραμμάτων και 

λέξεων κα. Τα ορθογραφικά λάθη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες είναι σοβαρά 

εφόσον η μορφολογική επίγνωσή τους είναι ελλιπής και τα λάθη αυτά αφορούν το θέμα 

αλλά και την κατάληξη των λέξεων (Σπαντιδάκης, 2004). Κάνουν λάθη σε βασικούς 

ορθογραφικούς κανόνες, δεν διορθώνουν όσα έχουν γράψει, δεν κάνουν γενίκευση των 

κανόνων και πολύ συχνά κάνουν παραλείψεις, αντικαταστάσεις, προσθέσεις είτε 

γραμμάτων είτε συλλαβών ή και λέξεων (Παντελιάδου & Μπότσας, 2007).  

Συμπερασματικά, «οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αλλά και πολλοί μαθητές 

με προβλήματα στο γραπτό λόγο δυσκολεύονται να εσωτερικεύσουν τους φωνολογικούς, 

μορφολογικούς, συντακτικούς και γραμματικούς κανόνες και να τους χρησιμοποιήσουν με 

σωστό τρόπο. Πολλές φορές στην ορθογραφία φαίνεται να γνωρίζουν τη συμβατικά ορθή 

γραφή μιας λέξης, την οποία ωστόσο δεν ακολουθούν όταν γράφουν δικά τους κείμενα, 

ίσως επειδή η προσοχή τους επικεντρώνεται στο πώς θα αποδώσουν την ιδέα που έχουν 

στο μυαλό τους ή στο πώς θα συνδέσουν τη μια ιδέα με την άλλη» (Σπαντιδάκης, 

2004:67). 

Ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών με Ε.Μ.Δ. παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες στα 

μαθηματικά. Όσον αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών οι μαθητές αυτοί 

παρουσιάζουν ποικιλομορφία ως προς τα γνωστικά και τα ψυχοκοινωνικά γνωρίσματά 

τους με αποτέλεσμα να επηρεάζονται διάφοροι τομείς, μέσα σε αυτούς και ο τομέας των 

μαθηματικών, ο οποίος απαιτεί συγκεκριμένες γνωστικές δεξιότητες προκειμένου να 

αφομοιωθεί. 
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Σύμφωνα με ερευνητικά στοιχεία και μελέτες των χαρακτηριστικών που συχνά 

εμφανίζονται στους μαθητές με Ε.Μ.Δ. στα μαθηματικά μπορούν να διακριθούν οι 

ακόλουθες 5 κατηγορίες δυσκολιών: 

α) αισθησιοκινητικές αδυναμίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τις οπτικο-χωρικές αδυναμίες, 

τις αδυναμίες ακουστικής διάκρισης και τις δυσκολίες οπτικο-κινητικού συντονισμού. 

β) δυσκολίες της προσοχής αλλά και της μνήμης, οι οποίες περιλαμβάνουν αδυναμίες 

οπτικής, ακουστικής και κιναισθητικής συγκέντρωσης, αδυναμίες βραχύχρονης, 

μακρόχρονης μνήμης και μνήμης ακολουθιών. 

γ) αδυναμίες χρήσης του μαθηματικού λόγου με δυσκολίες προσληπτικού και 

εκφραστικού λόγου. 

δ) γνωστικές και μεταγνωστικές αδυναμίες, οι οποίες περιλαμβάνουν δυσκολίες 

αφηρημένης σκέψης, αδυναμίες στην ολοκλήρωση, ιδιαιτερότητες στο γνωστικό ύφος και 

ελλιπείς γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές. 

ε) ψυχοκοινωνικές, συναισθηματικές αδυναμίες, οι οποίες περιλαμβάνουν αδυναμίες στις 

δεξιότητες σχολικής διαβίωσης και αδυναμίες διαχείρισης συναισθημάτων που αφορούν 

τη μαθηματική ενασχόληση (Αγαλιώτης, 2011). 

Οι περισσότερες έρευνες που έχουν γίνει για τις Ε.Μ.Δ. στα μαθηματικά 

ασχολούνται με την αριθμητική και γενικότερα την έννοια του αριθμού, την επίλυση 

προβλημάτων, τη διαχείριση στρατηγικών και την ερμηνεία αλλά και την κατασκευή 

γραφημάτων. Όσον αφορά την επίλυση προβλημάτων οι μαθητές αυτοί έρχονται 

αντιμέτωποι με δυσκολίες στην κατανόηση της μαθηματικής έννοιας που ενισχύεται με 

την ταυτόχρονη εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών στην ανάγνωση (Παντελιάδου, 2011). 

Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, σημαντικό ρόλο στην επίλυση προβλημάτων 

διαδραματίζει η εργαζόμενη μνήμη που ενδεχομένως οι μαθητές με Ε.Μ.Δ. να 

αντιμετωπίζουν αδυναμίες σε σχέση με αυτήν κι έτσι να δυσκολεύονται και στην επίλυση 
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προβλημάτων (Swanson, Lussier & Orosco, 2015). Οι μαθητές με δυσαριθμησία 

εμφανίζουν δυσκολίες στην βραχυπρόθεσμη αλλά και την εργαζόμενη μνήμη κι επομένως, 

στην επίλυση προβλημάτων. Άλλα χαρακτηριστικά των μαθητών με ειδική μαθησιακή 

δυσκολία στα μαθηματικά (δυσαριθμησία)  είναι η αδυναμία στην κατανόηση των 

προμαθηματικών εννοιών, οι μη ανεπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης της 

λογικομαθηματικής αντίληψης και η εμφάνιση δυσλειτουργιών στην αναγνώριση και 

χρήση μαθηματικών κανόνων και παραδειγμάτων (Αγαλιώτης, 2016). Σύμφωνα με τον 

Αγαλιώτη (2004) η δυσαριθμησία είναι ένας συνδυασμός δυσκολιών που οφείλονται σε 

προβλήματα στη γλώσσα, σε συναισθηματικά προβλήματα, στο άγχος, σε δυσκολίες 

απομνημόνευσης, στην αντίληψη του χώρου, σε δυσκολίες της προσοχής. 

Συμπερασματικά, οι μαθητές με Ε.Μ.Δ. αντιμετωπίζουν ποικίλα προβλήματα στην 

αναγνωστική διαδικασία αλλά και στη γραφή. Η πιο προβληματική περιοχή γι’ αυτούς 

φαίνεται πως είναι αυτή της ανάγνωσης ωστόσο, φαίνεται ότι συναντούν δυσκολίες και 

στη γραφή αν και είναι ένας τομέας λιγότερο ερευνητικά τεκμηριωμένος. Το σχολικά 

εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι απαραίτητο να διερευνηθούν όσον αφορά την 

διευκόλυνση ή μη ανάπτυξης των δεξιοτήτων της αναγνωστικής και της γραπτής 

διαδικασίας για μαθητές με Ε.Μ.Δ.  Ένα ευέλικτο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών σε 

συνδυασμό με το κατάλληλα τροποποιημένο σχολικό εγχειρίδιο, προσαρμοσμένα να 

ικανοποιούν τους μαθητές με Ε.Μ.Δ.  είναι απαραίτητα για την ποιοτική εκπαίδευση 

αυτών των μαθητών. 
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1.8.2. Ήπια νοητική αναπηρία 

Τα άτομα με ήπια νοητική αναπηρία (ΗΝΑ) αποτελούν την πλειοψηφία μεταξύ 

των ατόμων με νοητική αναπηρία με το ποσοστό να ανέρχεται στο 85% 

(Πολυχρονοπούλου, 2012). Η πλειοψηφία των παιδιών με νοητική αναπηρία ανήκει στις 

ομάδες της ήπιας και της μέτριας νοητικής αναπηρίας (Παντελιάδου & Αργυρόπουλος, 

2011). Το 2013 με τη δημοσίευση του DSM-V ο όρος νοητική καθυστέρηση (mental 

retardation) αντικαταστάθηκε από τον όρο νοητική αναπηρία (intellectual disability) που 

χρησιμοποιούνταν σε προηγούμενες εκδόσεις των Διαγνωστικών Εγχειριδίων, μετά από 

σύσταση της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Ένωσης για τις Νοητικές και Αναπτυξιακές 

Αναπηρίες.  

Σύμφωνα με το DSM-V, το Διαγνωστικό Εγχειρίδιο για τις Νοητικές Ασθένειες, τα 

άτομα με νοητική αναπηρία διαθέτουν δείκτη νοημοσύνης περίπου 70 ή μικρότερο που 

ισοδυναμεί περίπου με δύο τυπικές αποκλίσεις ή περισσότερο κάτω από το μέσο 

πληθυσμό. Επίσης, εμφανίζουν πολύ σημαντικούς περιορισμούς στη νοητική λειτουργία 

και στην προσαρμοστική συμπεριφορά σε διάφορους τομείς των κοινωνικών ικανοτήτων 

και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης. Το DSM-V αναφέρει ότι τα άτομα με ήπια 

νοητική αναπηρία διαθέτουν δείκτη νοημοσύνης μεταξύ 50 μέχρι 75, έναντι των ατόμων 

με μέτρια νοητική αναπηρία που διαθέτουν δείκτη νοημοσύνης μεταξύ 35 μέχρι 50 και 

των ατόμων με σοβαρή νοητική αναπηρία με δείκτη νοημοσύνης μικρότερο από 35. 

Η νοητική αναπηρία αφορά διαταραχές των γενικών διανοητικών ικανοτήτων που 

επηρεάζουν την προσαρμοστική λειτουργία σε τρεις τομείς καθοριστικούς για την 

καθημερινή διαβίωση των ατόμων. Ο πρώτος είναι ο εννοιολογικός που αφορά τις 

δεξιότητες της γλώσσας, τις δεξιότητες της ανάγνωσης, της γραφής και των μαθηματικών, 

τη γνωστική ικανότητα, τις ικανότητες του συλλογισμού και της μνήμης. Ο δεύτερος είναι 

ο κοινωνικός και αφορά τις δεξιότητες της ενσυναίσθησης, της επικοινωνίας με τον 
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περίγυρο και της κοινωνικής κρίσης. Ο τρίτος τομέας αφορά την αυτοεξυπηρέτηση του 

ίδιου του ατόμου, τη διαχείριση των σχολικών και άλλων καθηκόντων, τη διαχείριση 

χρημάτων κα. Η διαταραχή αυτή αντιμετωπίζεται ως χρόνια και, πολλές φορές, 

συνυπάρχει  μαζί με άλλες ψυχικές διαταραχές όπως  η κατάθλιψη, ο αυτισμός και η 

διαταραχή ελλειματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα. Η εμφάνιση των 

συμπτωμάτων σε κάθε άτομο ξεχωριστά πρέπει να έχει ως περίοδο έναρξης την 

αναπτυξιακή περίοδο και η διάγνωση να στηρίζεται στο βαθμό σοβαρότητας των 

ελλειμμάτων της προσαρμοστικής λειτουργίας (American Psychiatric Association, 2013). 

Τα άτομα με νοητική αναπηρία αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στη μάθηση 

σχεδόν όλων όσων τα άτομα τυπικής ανάπτυξης έχουν την ικανότητα να μάθουν με 

ευκολία. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως δυσκολία στη γρήγορη αντίληψη, στη μνήμη, στην 

προσαρμοστικότητα σε νέες καταστάσεις, στην εφαρμογή νέων γνώσεων σε νέες 

περιστάσεις. Ως προς τη συμπεριφορά τους εμφανίζουν συχνά άγχος, παρορμητικότητα 

και επιθετικότητα με αποτέλεσμα να ξεσπούν και να παρουσιάζουν αδυναμίες στην 

ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και καθημερινών δεξιοτήτων. Τα άτομα με νοητική 

αναπηρία είναι ανώριμα σε σχέση με τους συνομηλίκους τους και οι ακαδημαϊκές και 

κοινωνικές τους δεξιότητες αντιστοιχούν περισσότερο στην διανοητική  παρά στη 

χρονολογική τους ηλικία. Η επεξεργασία και η αντίληψη των πληροφοριών, η συγκράτηση 

και η γενίκευσή τους λειτουργεί πολύ διαφορετικά από τα άλλα παιδιά, γι΄αυτό και η 

εκπαίδευσή τους πρέπει να διαφοροποιείται και να οργανώνεται με βάση τις 

συγκεκριμένες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν (Παντελιάδου & Αργυρόπουλος, 2011). Οι 

μαθητές με ήπια νοητική αναπηρία φαίνεται ότι κατανοούν και θυμούνται μόνο όσα 

μπορούν να βιώσουν. Αντιμετωπίζουν ποικίλα προβλήματα ως προς την προσοχή, τη 

μνήμη εργασίας, τη γενίκευση των πληροφοριών. Η γνωστική τους ανάπτυξη ακολουθεί 

την ίδια σειρά σταδίων με εκείνη των συνομηλίκων τους όπως έχουν οριστεί από τη 
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θεωρία του Piaget αλλά με πιο αργό ρυθμό (Westwood, 2007). Σύμφωνα με την 

Πολυχρονοπούλου (2010) τα παιδιά με Η.Ν.Α. ακολουθούν μια ομαλή ανάπτυξη καθώς 

διέρχονται από τα ίδια στάδια ανάπτυξης με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης αλλά διέρχονται 

από αυτά σε πιο μεγάλη ηλικία.  Σύμφωνα με έρευνες, οι μαθητές με Η.Ν.Α. εμφανίζουν 

δυσκολίες στη μνήμη εργασίας και στη φωνολογική βραχύχρονη μνήμη σε σχέση με τους 

συνομήλικους μαθητές (Henry, Comoldi & Mahler, 2010﮲ Van der Molen, 2007﮲ Van der 

Molen, Henry, Luit, 2013).   

Οι μαθητές με Η.Ν.Α. αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε πλήθος γνωστικών 

αντικειμένων. Όσον αφορά την αναγνωστική διαδικασία δυσκολεύονται στην 

αναγνωστική κατανόηση και στην ευχέρεια της προφορικής ανάγνωσης, δε συμβαδίζουν 

με τα επιτεύγματα της διανοητικής τους ηλικίας, εμφανίζουν δυσκολίες στην ανάκληση 

λέξεων και στη φωνολογική επίγνωση (Beirne-Smith, Ittenbach & Patton, 2002). Στο 

γραπτό λόγο αντιμετωπίζουν πολλές δυσχέρειες, στην ορθογραφία, στα σημεία στίξης, 

στην οπτική αντίληψη, στο γραφικό χαρακτήρα (Gorman, 2001). Οι περισσότεροι μαθητές 

με Η.Ν.Α., ωστόσο, θα μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν. Οι έρευνες που αφορούν τη 

διδασκαλία της ανάγνωσης για μαθητές με νοητική αναπηρία δε συμφωνούν σε μια 

συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδικασία. Η πιο ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος 

φαίνεται να είναι εκείνη που περιλαμβάνει τις πρακτικές, οι οποίες ταιριάζουν στο τρόπο 

μάθησης του κάθε παιδιού και που διαπιστώνουν την αναγκαιότητα της ανάγνωσης για 

την ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητας των παιδιών. Οι πιο πολλοί ερευνητές 

αλλά και οι εκπαιδευτικοί συγκλίνουν στην άποψη ότι, τα παιδιά με νοητική αναπηρία 

πρέπει να εκπαιδεύονται σε χώρους όπου προωθείται η ενεργός μάθηση δηλαδή να 

προσφέρεται η δυνατότητα στα παιδιά αυτά να έχουν επιλογές και ερεθίσματα χωρίς να 

διασπάται η προσοχή τους και ταυτόχρονα να τους παρέχεται αίσθημα ασφάλειας και 

χαλάρωσης. Κατάλληλο υλικό για την εκπαίδευσή τους θα μπορούσε να είναι λογισμικό 



 

 

 

64 

 

με  διαδραστικές ασκήσεις  (Παντελιάδου & Αργυρόπουλος, 2001). Τα παιδιά με νοητική 

αναπηρία βιώνουν συνεχώς τις αποτυχίες από μικρή ηλικία. Είναι απαραίτητο να 

δημιουργούνται συνεχώς ευκαιρίες αλλά και συνθήκες γι΄αυτά τα παιδιά που να 

διευκολύνουν την κατάκτηση της επιτυχίας. Ο αργός ρυθμός μάθησης που τα 

χαρακτηρίζει επιβάλλει την παροχή πολλαπλών ευκαιριών για εξάσκηση και πλήρη 

κατανόηση των πληροφοριών και των νέων γνώσεων. Η γενίκευση της μάθησης και η 

ανάπτυξη μεταγνωστικών στρατηγικών είναι πολύ περιορισμένες. Υπάρχει σημαντική 

δυσκολία στη μάθηση χωρίς καθοδήγηση, καθώς δε διαθέτουν δεξιότητες αυθόρμητης 

μάθησης. Επομένως, πρέπει να τους παρέχονται καλά δομημένες εμπειρίες μάθησης ώστε 

να διευκολυνθεί η συγκέντρωση της προσοχής τους αλλά και η ορθή αντίληψη των 

πληροφοριών. Η ανάπτυξη κινήτρων μέσω της εστίασης στα ενδιαφέροντά τους είναι 

σημαντική. Η μειωμένη γλωσσική τους δεξιότητα μπορεί να αντισταθμιστεί με πρακτικές 

εμπειρίες μέσω της βιωματικής-ενεργούς μάθησης. Οποιοδήποτε θέμα διδάσκεται πρέπει 

να αναλύεται μέσω των τεχνικών ανάλυσης έργου, έχοντας λάβει σοβαρά υπόψη τα 

γνωστικά γνωρίσματα του παιδιού με νοητική αναπηρία οποιασδήποτε ομάδας. Η 

πολυαισθητηριακή προσέγγιση για την εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής είναι η 

ενδεδειγμένη (Πολυχρονοπούλου, 2010). 

 Οι ιδιαιτερότητες των παιδιών με Η.Ν.Α. καθώς και τα ερευνητικά δεδομένα για 

την ανεπαρκή λειτουργία των σχολικών εγχειριδίων καταδεικνύουν τις πολλαπλές 

δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν τα παιδιά αυτά τόσο στην ανάγνωση όσο και 

στη γραφή. Οι προ-απαιτούμενες δεξιότητες, η εισαγωγή νέων εννοιών σε κάθε ενότητα, η 

επάρκεια παραδειγμάτων στη διδασκαλία, η επανάληψη της παρεχόμενης ύλης είναι 

ζητήματα που επηρεάζουν την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών με Η.Ν.Α. και πρέπει να 

λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. 
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1.8.3. Ήπια προβλήματα συμπεριφοράς 

Οι μαθητές με ήπια προβλήματα συμπεριφοράς (Η.Π.Σ)  αντιπροσωπεύουν 

περίπου το 8% από όλους τους μαθητές που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι 

μαθητές αυτοί φοιτούν στις αίθουσες διδασκαλίας του γενικού σχολείου είτε σε γενικές 

τάξεις είτε σε τμήματα ένταξης (Meadan & Monda-Amaya, 2008﮲ Lerner & Johns, 2011﮲ 

Poulou 2005).  

Πολλοί ερευνητές έχουν διερευνήσει τη φύση, τις αιτίες καθώς και την έκταση των 

συναισθηματικών προβλημάτων και των προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών 

(Sutton, 2003). Τα γνωρίσματα των μαθητών με διαταραχές συναισθημάτων (emotional 

disorders) και διαταραχές συμπεριφοράς (behavioral disorders) διαφοροποιούνται μεταξύ 

τους. Οι διαταραχές συναισθημάτων αφορούν τα αισθήματα θλίψης ή και κατάθλιψης ή  

αισθήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης που μπορεί να νιώσει το άτομο με αποτέλεσμα αυτά 

τα αισθήματα να επηρεάσουν την αντίληψή του για την ίδια τη ζωή καθώς και την 

απόδοσή του κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Οι διαταραχές συμπεριφοράς σχετίζονται με 

την επιθετικότητα και την εμφάνιση αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Οι διαταραχές 

συναισθημάτων και οι διαταραχές συμπεριφοράς,  πολλές φορές, αλληλεπιδρούν μεταξύ 

τους και αλληλοεπικαλύπτονται. Επίσης, συναντώνται σε οποιαδήποτε οικονομική, 

φυλετική και γλωσσική ομάδα πληθυσμού (Lerner & Johns, 2011). Ο διαχωρισμός 

ανάμεσα σε προβλήματα συναισθήματος και προβλήματα συμπεριφοράς δεν είναι εύκολη 

υπόθεση και γι’ αυτό το λόγο πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος προβλήματα 

συμπεριφοράς ο οποίος περιλαμβάνει και τα δύο είδη προβλημάτων. «Όταν αναφερόμαστε 

στον όρο «διαταραχές του συναισθήματος και της συμπεριφοράς», εννοούμε ένα σύνολο 

ακραίων και ακατάλληλων συμπεριφορών που εκφράζονται από μαθητές χωρίς νοητική 

υστέρηση ή αισθητηριακές αναπηρίες σε ποικίλα περιβάλλοντα (σχολικό, οικογενειακό…) 

και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες. Οι συμπεριφορές αυτές δεν είναι ανεκτές και 
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ανάλογες των κοινωνικών και πολιτιστικών προσδοκιών του περιβάλλοντος στο οποίο 

εμφανίζονται» (Κανδαράκης, 2004, σ.8-9). Η Πολυχρονοπούλου (2012) καθορίζει τα 

προβλήματα συμπεριφοράς ως την ικανότητα ή την ανικανότητα αποδεκτής κοινωνικά 

προσαρμοστικότητας στο περιβάλλον και επικοινωνίας με τον περίγυρο. Ωστόσο, 

οποιαδήποτε συμπεριφορά που ενοχλεί δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και προβληματική. 

Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιηθεί ο όρος προβλήματα συμπεριφοράς (emotional 

and behavioral disorders) έτσι όπως συναντάται στη διεθνή βιβλιογραφία και στον 

σύγχρονο ορισμό των ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών που αναφέρθηκε στην αρχή του 

κεφαλαίου. 

Οι μαθησιακές δυσκολίες και τα προβλήματα συμπεριφοράς  με τα οποία έρχονται 

αντιμέτωποι οι εκπαιδευτικοί στο σχολικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα απαιτητικά στην 

προσέγγισή τους, με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας να έχουν οι μαθησιακές δυσκολίες και 

τα προβλήματα συμπεριφοράς να έπονται (Poulou & Norwich, 2000). Τα προβλήματα 

συμπεριφοράς, μερικές φορές, συνυπάρχουν με μαθησιακές δυσκολίες (Κανδαράκης, 

2004). Οι μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς ως προς τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις 

βρίσκονται πιο πίσω από τους συνομηλίκους τους, διότι  ο ρυθμός μάθησής τους είναι πιο 

αργός (Ysseldyke et al., 2017). Γενικότερα, οι ακαδημαϊκές τους επιδόσεις είναι χαμηλές 

και οι σχέσεις τους με τους εκπαιδευτικούς δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές 

(Χρηστάκης, 2006). Συναντούν πολλές δυσκολίες στη δημιουργία αλλά και στη διατήρηση 

φιλικών σχέσεων και δε γίνονται εύκολα αποδεκτοί κοινωνικά ανάμεσα στους 

συνομηλίκους τους (Meadan & Monda-Amaya, 2008﮲ Κουρκούτας, 2007). Οι μαθητές 

αυτοί χαρακτηρίζονται απρόσεκτοι, αγχώδεις, ανασφαλείς και πολλές φορές, εμφανίζουν 

αντικοινωνική ή και παραβατική συμπεριφορά (Κανδαράκης, 2004). Βασική αιτία 

απόρριψης από τους συνομηλίκους τους είναι η αντικοινωνική και επιθετική τους 
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συμπεριφορά (Μπίκος, 2004). Οι μαθητές με Η.Π.Σ. έχουν τη δυνατότητα για εκπαίδευση 

μαζί με τους υπόλοιπους συνομηλίκους τους.  

Οι μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς εμφανίζουν με διακυμάνσεις τα 

ακόλουθα γνωρίσματα: «Επιθετικά ή αντιδραστικά πρότυπα συσχέτισης με τους άλλους, 

περιορισμένες θετικές διαπροσωπικές δεξιότητες, χαμηλή ή υπερβολικά διογκωμένη 

αυτοεκτίμηση, μειωμένες ικανότητες για δημιουργικό παιχνίδι, χρήση 

εχθρικού/αντικοινωνικού λεξιλογίου, ανασφαλή εσωτερικά λειτουργικά πρότυπα, πενιχρές 

ακαδημαϊκές δεξιότητες/ συσσωρευμένα μαθησιακά προβλήματα, ανώριμες μορφές 

σκέψης/έντονο εγωκεντρισμό, έλλειψη προοπτικής στο μέλλον, καθυστερήσεις στη 

γλωσσική ανάπτυξη και γενικά στη γλωσσική λειτουργία, περιορισμένες ικανότητες 

εσωτερίκευσης των κανόνων και των κοινωνικών προτύπων, μειωμένες αντοχές στις 

ματαιώσεις, περιορισμένες ικανότητες επίλυσης προβλημάτων/συγκρούσεων» 

(Πουρσανίδου, 2016, σ.65). 

Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων έρχονται συχνά αντιμέτωποι με προβλήματα 

συμπεριφοράς των μαθητών τους. Από τα πιο σημαντικά προβλήματα είναι η διαχείριση 

των ήπιων ή και των πιο έντονων προβλημάτων συμπεριφοράς στην τάξη αλλά και η 

αντιμετώπιση του άγχους εξαιτίας τέτοιων συμπεριφορών (Πουρσανίδου, 2016). Οι αιτίες 

των προβλημάτων συμπεριφοράς δεν είναι εύκολο να προσδιοριστούν και είναι συνετό να 

ερευνώνται οι παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα να εμφανιστούν αυτά τα 

προβλήματα. Οι εκπαιδευτικοί καλό είναι να στοχεύουν σε αυτούς τους παράγοντες που 

ίδιοι μπορούν να αλλάξουν. Οι περισσότεροι παράγοντες που εμφανίζονται εντός της 

σχολικής αίθουσας μπορούν να αλλάξουν με κατάλληλες στρατηγικές εφόσον είναι 

αποδεκτό ότι κάθε ανθρώπινη συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα μάθησης 

(Πολυχρονοπούλου, 2003). Η θετική ενίσχυση της συμπεριφοράς ως διαδικασία που 

εφαρμόζεται παγκοσμίως  και είναι γνωστή ως Positive Behavior Support μπορεί με τις 
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μεθόδους της να έχει θετικά αποτελέσματα σε μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς, 

δίνοντας έμφαση στις διαδικασίες επίλυσης του προβλήματος (Lewis & Newcomer, 2005). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών με Η.Π.Σ., ο ρόλος 

των εκπαιδευτικών και των στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης που εφαρμόζονται 

μέσα στο σχολικό περιβάλλον καθώς και η λειτουργικότητα των σχολικών εγχειριδίων 

πρέπει να διερευνώνται με σκοπό την ορθή αντιμετώπιση των συγκεκριμένων δυσκολιών 

μάθησης που προκύπτουν. 
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1.8.4. Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα 

Η Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα εντοπίζεται 

κατά τη διάρκεια της σχολικής ηλικίας και επηρεάζει περίπου το 3-7% του μαθητικού 

πληθυσμού. Η αναλογία αγοριών προς κορίτσια με διάγνωση είναι 4:1 (Langberg, Epstein, 

Urbanowitz, Simon & Graham, 2008). Σύμφωνα με το DSM-V η συχνότητα εμφάνισης 

της Διαταραχής Ελλειματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα υπολογίζεται σε 

5% του πληθυσμού των παιδιών (ΑΡΑ, 2013). Προσφάτως, όπως προσδιορίστηκε από 

μετα-ανάλυση 102 ερευνητικών μελετών σε παγκόσμιο επίπεδο η συχνότητα της 

Διαταραχής Ελλειματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα αγγίζει το 5,2%.  Η 

συχνότητα της διαταραχής φαίνεται να επηρεάζεται από την ηλικία, το φύλο, την 

κατάσταση της υγείας, τη λειτουργικότητα της οικογένειας, την οικονομική και κοινωνική 

κατάσταση αλλά και την παρουσία άλλων αναπτυξιακών δυσλειτουργιών. Υπολογίζεται 

μέσα από έρευνες ότι το 30-60% των παιδιών αυτών παρουσιάζει τη συμπτωματολογία της 

διαταραχής μέχρι και την εφηβική ηλικία και πολλές φορές και στην ενήλικη ζωή 

(Μανιαδάκη & Κάκουρος, 2016). Τα κυριότερα γνωρίσματα των παιδιών με Διαταραχή 

Ελλειματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα είναι η έλλειψη προσοχής, η 

υπερκινητικότητα και η υπερβολική παρορμητικότητα που δεν θεωρούνται συμβατά με 

την ηλικία και το νοητικό επίπεδό τους (Mahone & Silverman, 2008﮲ Παπάνης, Γιαβρίμης 

& Βίκη, 2009).  

Τα προβλήματα προσοχής εστιάζονται στην έλλειψη υπομονής και συγκέντρωσης 

σε καθημερινές  δραστηριότητες αλλά και στη μαθησιακή διαδικασία. Επίσης, η έλλειψη 

οργάνωσης, κυρίως του χρόνου, είναι ιδιαίτερα εμφανής. Η υπερκινητικότητα εστιάζεται 

στην υπερβολική κινητικότητα, πολλή περισσότερη από την αναμενόμενη, στην 

υπερβολική νευρικότητα αλλά και στη συνεχόμενη ακατάπαυστη ομιλία. Η 

παρορμητικότητα, η οποία συνοδεύει την υπερκινητικότητα, ωθεί το άτομο να 
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δραστηριοποιείται εξαιρετικά γρήγορα, βιαστικά και αυθόρμητα χωρίς πολλή σκέψη των 

συνεπειών της πράξης ή της ομιλίας του. Έξι ή περισσότερα συμπτώματα έλλειψης 

προσοχής ή έλλειψης υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας πρέπει να εμμένουν για 

τουλάχιστον 6 μήνες, σε βαθμό που να συνεπάγεται αδυναμία προσαρμογής και να μην 

συμβαδίζει με το αντίστοιχο στάδιο ανάπτυξης ώστε να χαρακτηριστεί ένα άτομο με 

διάσπαση προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα. Τα περισσότερα από αυτά τα 

συμπτώματα θα πρέπει να έχουν εμφανιστεί πριν από το δωδέκατο έτος της ηλικίας του 

παιδιού σε δύο ή περισσότερα πλαίσια. Τα συμπτώματα αυτά δεν εκδηλώνονται και δεν 

εξηγούνται στο πλαίσιο κάποιας Διάχυτης Διαταραχής Ανάπτυξης, Σχιζοφρένειας ή 

κάποιας άλλης Ψυχωσικής Διαταραχής και δεν εξηγούνται καλύτερα από άλλη Ψυχική 

Διαταραχή (Αmerican Psychiatric Association, 2013). Κατά την αναπτυξιακή πορεία των 

παιδιών τα συμπτώματα της διαταραχής μπορεί να διαφέρουν. Στην προσχολική ηλικία 

κυριαρχούν τα συμπτώματα της υπερκινητικότητας και της παρορμητικότητας αλλά με το 

πέρας της ηλικίας είναι εμφανέστερα τα συμπτώματα της απροσεξίας. Επομένως, καθώς 

τα παιδιά μεγαλώνουν τα συμπτώματα της υπερκινητικότητας και της παρορμητικότητας  

μετριάζονται και τα συμπτώματα της απροσεξίας μένουν σχεδόν σταθερά. Γι’ αυτό στο 

DSM-V η Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα δεν 

διακρίνεται σε τρεις υποτύπους όπως έγινε στο DSM- IV, γεγονός που αποδείκνυε τη 

σταθερότητα των συμπτωμάτων στην πορεία ζωής των ατόμων, αλλά η διαταραχή πλέον 

παρουσιάζεται τη δεδομένη στιγμή της αξιολογικής διαδικασίας ως απροσεξία, ως 

υπερκινητικότητα ή συνδυασμένη. Επομένως, η παρουσία της διαταραχής σε μια επόμενη 

χρονική στιγμή δύναται να διαφοροποιηθεί. Επιπλέον, η συννοσηρότητα της διαταραχής  

με άλλες ψυχικές δυσλειτουργίες επηρεάζει τόσο την ένταση όσο και τη σταθερότητά της. 

Για το λόγο αυτό, πρέπει κάθε φορά που γίνεται διάγνωση της διαταραχής να ερευνάται 

και η συνύπαρξη κάποιας άλλης ψυχικής δυσλειτουργίας. Όσο πιο έγκαιρα διαγνωστεί η 
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συννοσηρότητα τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η παρέμβαση και η εφαρμογή του 

θεραπευτικού προγράμματος. 

Η σχολική επίδοση των μαθητών αυτών είναι χαμηλή και μάλιστα είναι περίπου 

30% χαμηλότερη από την επίδοση των συνομηλίκων τους. Επιπλέον είναι περίπου 80% 

πιο χαμηλές από τις αναμενόμενες με βάση το νοητικό τους επίπεδο (Μανιαδάκη & 

Κάκουρος, 2016). Αυτό συμβαίνει γιατί σύμφωνα με ερευνητικά στοιχεία, τα παιδιά με 

διάσπαση προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα εμφανίζουν πολλές φορές μαθησιακές 

δυσκολίες αλλά και τα παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες εμφανίζουν πολλές 

φορές υπερκινητικότητα και συμπεριφορικά προβλήματα. Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, η 

συνύπαρξη διάσπασης προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα  μαζί με μαθησιακές 

δυσκολίες κυμαίνεται σε ποσοστά 8% μέχρι και 60%. Η διαφορά στα ποσοστά 

δημιουργείται λόγω διαφοροποιημένων κριτηρίων στις ερευνητικές διαδικασίες ορισμού 

των μαθησιακών δυσκολιών αλλά και στις διάφορες περιοχές μάθησης που απευθύνεται η 

αξιολογική διαδικασία (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2000). Το πρόβλημα των παιδιών αυτών 

δεν εντοπίζεται σε χαμηλό δείκτη νοημοσύνης αλλά είναι πρόβλημα στην απόδοση, στον 

τρόπο δράσης τους (Wyatt & Seid, 2008).  

Στο σχολικό περιβάλλον οι μαθητές με Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής με ή 

χωρίς Υπερκινητικότητα εμφανίζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: συχνά δεν 

ολοκληρώνουν τις εργασίες τους, άλλες πάλι φορές τις ολοκληρώνουν αλλά δεν τις 

παραδίδουν λόγω αφηρημάδας. Επίσης, κάνουν σημαντικά λάθη στις εργασίες τους, έχουν 

αδυναμίες στη διαχείριση του χρόνου όπως η μελέτη για ένα επικείμενο διαγώνισμα. 

Επιπλέον, παρουσιάζουν παρορμητική και διασπαστική δραστηριότητα εντός της σχολικής 

αίθουσας (Langberg et al., 2008) με αποτέλεσμα να αποδιοργανώνεται ολόκληρη η τάξη 

και να διαταράσσονται οι σχέσεις τους με τον εκπαιδευτικό (Wyatt & Seid, 2008).  Συχνά 

δεν αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους, δεν τιθασεύονται εύκολα και δεν ακολουθούν 
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οδηγίες. Η αδυναμία τους κατά τη συγκέντρωση της προσοχής στο σχολικό περιβάλλον 

αλλά και στο σπίτι καθώς και η ελλιπής μελέτη της ύλης του σχολείου συμβάλλει στην 

ανάπτυξη κενών στη μάθηση. Χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι η συμπεριφορά αποφυγής 

της σχολικής μελέτης που υιοθετούν λόγω της έλλειψης κινήτρων κατά τη μαθησιακή 

διαδικασία. Καθοριστικό ρόλο κατέχουν και οι ελλιπείς δεξιότητες οργάνωσης που 

παρουσιάζουν, με αποτέλεσμα να μη γνωρίζουν ποια μαθήματα έχουν να μελετήσουν για 

την επόμενη σχολική μέρα κι έτσι να πηγαίνουν στο σχολείο απροετοίμαστα. Διακρίνονται 

από την τάση εγκατάλειψης των προσπαθειών τους ιδιαίτερα όταν ο βαθμός δυσκολίας 

των ασκήσεων είναι αυξημένος όπως συμβαίνει κατά τη φοίτηση στο Γυμνάσιο. Έτσι 

διακατέχονται συχνά από συναισθήματα ματαίωσης λόγω της αποτυχίας τους να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολικού περιβάλλοντος με απώτερο αποτέλεσμα να 

παραιτούνται των προσπαθειών τους ή και να δυσκολεύονται να συνεχίσουν τις 

προσπάθειες για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Τα παιδιά αυτά είναι, πολλές 

φορές, ευέξαπτα και αδυνατούν να φανούν συνεπή στις απαιτήσεις κυρίως του σχολικού 

περιβάλλοντος, γεγονός που μπορεί να επιφέρει αντιδραστική συμπεριφορά λόγω και των 

υπερβολικών παρατηρήσεων που δέχονται από τον ενοχλημένο περίγυρό τους 

(Μανιαδάκη & Κάκουρος, 2016). Συναντούν μεγάλες δυσκολίες στην ανάπτυξη σχέσεων 

με τους συνομηλίκους τους και δημιουργούν ποικίλα προβλήματα στο σχολικό χώρο λόγω 

έλλειψης αυτοελέγχου και ανυπακοής σε κανόνες (Αντωνίου, 2016). Πολύ συχνά 

περιθωριοποιούνται από τους συνομηλίκους τους καθώς οι κοινωνικές τους δεξιότητες 

υπολείπονται λόγω περιορισμένης δυνατότητας να αφουγκράζονται τους άλλους, 

περιορισμένης ενσυναίσθησης, αδυναμίας να περιμένουν τη σειρά τους και κακού 

αυτοελέγχου των αντιδράσεων παρόρμησης. Όταν συνυπάρχουν και μαθησιακές 

δυσκολίες η κατάσταση στις κοινωνικές σχέσεις επιδεινώνεται (Μανιαδάκη & Κάκουρος, 

2016). 
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Καθώς οι μαθητές με Διαταραχή ελλειματικής προσοχής με ή χωρίς 

υπερκινητικότητα μεταβαίνουν από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο έρχονται αντιμέτωποι με 

ένα σχολικό περιβάλλον περισσότερο απαιτητικό ως προς τα μαθησιακά αντικείμενα. 

Επιπλέον, αλλάζουν συχνά τάξεις, έχουν περισσότερους καθηγητές, κρατούν σημειώσεις 

την ώρα του μαθήματος, οφείλουν να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά το χρόνο τους 

αλλά και την ύλη του σχολείου. Συγχρόνως, οι υποχρεώσεις τους τους ανεξαρτητοποιούν 

λίγο περισσότερο από το οικογενειακό περιβάλλον. Όλα αυτά οδηγούν τους μαθητές σε 

μειωμένες σχολικές επιδόσεις, σε δύσκολες σχέσεις με τους συνομηλίκους και τους 

εκπαιδευτικούς καθώς και σε αντιδραστικές συμπεριφορές λόγω της συσσώρευσης 

έντονου άγχους. Οι ιδιαιτερότητες του αναπτυξιακού σταδίου της εφηβικής ηλικίας όπως η 

αναζήτηση της ατομικής τους ταυτότητας, η αμφισβήτηση των προτύπων που ασκούν 

εξουσία κ.α. σε συνδυασμό με τις ιδιατερότητες της διαταραχής όπως η αδυναμία 

αυτοελέγχου, η χαμηλή αυτοπεποίθηση, οι χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις κ.α. είναι 

ικανά να δημιουργήσουν πολύ σοβαρές καταστάσεις όπως περιθωριοποίηση ακόμη και 

εγκατάλειψη του σχολικού πλαισίου. Οι εκπαιδευτικοί με τη βοήθεια των γονιών πρέπει 

να βοηθήσουν τους μαθητές αυτούς εφόσον και οι ίδιοι έχουν κατανοήσει πρώτοι τη φύση 

των αδυναμιών τους και είναι εξειδικευμένοι να χειρίζονται τις δυσκολίες που παρουσιάζει 

η διαταραχή αυτή. Όταν δεν υπάρχει έγκαιρη διάγνωση και δεν έχει ληφθεί η ανάλογη 

βοήθεια, το αποτέλεσμα είναι η εφηβεία να συμβάλλει στη διόγκωση των προβλημάτων 

που ήδη υπάρχουν, ειδικά αν οι μαθητές εμφανίζουν επιπλέον και μαθησιακές δυσκολίες 

και προβλήματα συμπεριφοράς (Μανιαδάκη & Κάκουρος, 2016). 

Οι μαθητές με Διαταραχή ελλειματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα 

αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες στις αναγνωστικές τους δεξιότητες λόγω ελλειμμάτων 

στη φωνολογική επίγνωση. Οι δεξιότητές τους για την κατάκτηση της αναγνωστικής 

διαδικασίας είναι ελλιπείς και στην πορεία δυσκολεύονται στην ευχερή ανάγνωση 
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(Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2000). Επίσης, παρουσιάζουν αδυναμίες στις δεξιότητες 

κατανόησης αλλά και αναπαραγωγής ενός κειμένου με ακρίβεια και συνοχή. Αυτό μπορεί 

να συμβαίνει όταν το κείμενο είναι μεγάλο σε μέγεθος και η επεξεργασία του απαιτεί 

ποικίλες γνωστικές διεργασίες που στα παιδιά αυτά μπορεί να δυσλειτουργούν (Κάκουρος 

& Μανιαδάκη, 2000﮲ Μahone & Silverman, 2008). Όσον αφορά τη γραφή, οι έρευνες που 

έχουν γίνει για τα παιδιά με διάσπαση προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα είναι πολύ 

λιγότερες σε σχέση με τις έρευνες που έχουν γίνει για τις δεξιότητες της γραφής παιδιών 

με μαθησιακές δυσκολίες (Re, Pedron & Cornoldi, 2007). Δυσκολεύονται πολύ με τη 

διαδικασία της αντιγραφής διότι η οργάνωσή τους στον τομέα αυτό δεν είναι ορθή. Σε 

περίπτωση που τους ζητηθεί η αντιγραφή ενός σύνθετου σχεδίου, το πιθανότερο είναι να 

αποτύχουν γιατί οι πληροφορίες είναι μνημονικά ασύνδετες και δεν αποδίδονται ως ενιαίο 

σύνολο (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2000). Σημαντικές δυσκολίες συναντούν και στη 

διαδικασία σύνθεσης ενός κειμένου, με συνέπεια να γράφουν λιγότερες λέξεις από τους 

συνομηλίκους τους χωρίς όμως να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ευχέρεια ή στην 

ταχύτητα με την οποία καταγράφουν τις ιδέες τους. Αυτό οφείλεται και σε προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν ως προς την οργάνωση των ιδεών τους. Αρκετές έρευνες έχουν 

εστιάσει στα προβλήματα των παιδιών αυτών στην οργάνωση. Πολλές αδυναμίες έχουν 

διαπιστωθεί και στην ορθογραφία λόγω δυσκολιών στην εστίαση της προσοχής (Re, 

Pedron & Cornoldi, 2007). 

Οι μαθητές, λοιπόν, με Διαταραχή ελλειματικής προσοχής με ή χωρίς 

υπερκινητικότητα βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα τόσο ως προς την 

αναγνωστική διαδικασία και την κατανόηση ενός κειμένου όσο και στο γραπτό λόγο και 

συγκεκριμένα τη σύνθεση ενός κειμένου και την ορθογραφία. Ένα καλό, λειτουργικό 

σχολικό εγχειρίδιο μπορεί να τους βοηθήσει σημαντικά στη βελτίωση της σχολικής τους 

επίδοσης. Η αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης, η βελτίωση της αυτοπεποίθησης και 
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του αυτοελέγχου και η εκμάθηση τεχνικών βελτίωσης των κοινωνικών σχέσεων είναι 

απαραίτητο να τεθούν ως προτεραιότητες κατά τη δημιουργία στόχων επίτευξης και στο 

σχολικό αλλά και στο οικογενειακό περιβάλλον.  
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1.9. Σχολικά εγχειρίδια και μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

Οι αξιολογήσεις των σχολικών εγχειριδίων σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα σε 

επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τόσο στο διεθνή επιστημονικό 

χώρο όσο και στον ελληνικό, καταδεικνύει την ανάγκη προσδιορισμού των 

χαρακτηριστικών που πρέπει να διαθέτουν τα σχολικά εγχειρίδια ώστε να ανταποκρίνονται 

στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών με δυσκολίες μάθησης αλλά και στις 

εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των μαθητών. Μέσα από τα ερευνητικά δεδομένα προκύπτει 

η ανάγκη τα σχολικά εγχειρίδια να είναι λειτουργικά για όλους τους μαθητές ώστε να 

προωθείται η μαθησιακή διαδικασία και να μην προστίθενται επιπλέον δυσκολίες στην 

ήδη επιβαρυμένη μαθησιακή κατάσταση των μαθητών με ήπιες ή και πιο σοβαρές 

εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Τα ανεπαρκή σχολικά εγχειρίδια ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τη χαμηλή 

ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες και γι΄αυτό πρέπει να 

βελτιώνονται ή και να αναθεωρούνται σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα (Jitendra et 

al., 1996). Η ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών αυτών είναι αποτέλεσμα πολλών 

παραγόντων κι ένας από αυτούς είναι το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά του σχολικού 

εγχειριδίου που προσδιορίζουν τη λειτουργικότητά του. Σύμφωνα με την οικοσυστημική 

αντίληψη, η επίδοση και η συμπεριφορά του μαθητή είναι τμήματα ενός οικοσυστήματος 

που αποτελείται από το φυσικό περιβάλλον και το περιβάλλον δράσεων. Η μάθηση είναι 

αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητή, διδασκαλίας και περιβάλλοντος. Η 

οικοσυστημική προσέγγιση προσδιορίζει τέσσερα συστήματα που σημειώνονται οι 

δράσεις: το μικροσύστημα, το μεσοσύστημα, το εξωσύστημα και το μακροσύστημα. 

Έρευνες υποστηρίζουν ότι, αυτό που είναι πιο εύκολο να αλλάξει είναι το μικροσύστημα 

και αμέσως μετά λιγότερο το μεσοσύστημα. Το μικροσύστημα περιλαμβάνει την 

οικογένεια και τη σχολική τάξη και το μεσοσύστημα αναφέρεται στις σχέσεις που 
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υπάρχουν ανάμεσα στα μικροσυστήματα. Επομένως, στα πλαίσια της οικοσυστημικής 

αντίληψης, υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στο μαθητή και τις συνθήκες (διδακτικές και 

περιβαλλοντικές) όπου και συνυπάρχει. Κάθε γνωστική παράμετρος, π.χ. η ανάγνωση που 

εντός του σχολείου θεωρείται προβληματική, προέρχεται από την αντίδραση του παιδιού 

στις προσδοκίες του περιβάλλοντος και αν αυτό δε μεταβληθεί, τότε δε θα αλλάξει και το 

προβληματικό στοιχείο. Οι διάφορες αλληλεπιδράσεις που δέχεται το παιδί επηρεάζουν το 

μαθησιακό του δυναμικό. Μία δυσκολία δεν είναι σωστό να αποδίδεται μόνο σε εγγενές 

πρόβλημα αλλά πρέπει να αποδίδεται ως αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης των ατομικών 

χαρακτηριστικών του μαθητή και των περιβαλλοντικών-διδακτικών συνθηκών όπου 

αναπτύσσονται οι δράσεις του (Αγαλιώτης, 2011). Οι διδακτικές αυτές συνθήκες έχουν ως 

εργαλείο τους το διδακτικό εγχειρίδιο το οποίο μπορεί να βελτιωθεί ή και να αναθεωρηθεί 

ώστε να συνεισφέρει κι αυτό στη βελτίωση των μαθησιακών δυσκολιών που 

αντιμετωπίζονται εντός σχολικής τάξης μαζί με τις κατάλληλες διδακτικές παρεμβάσεις 

του εκπαιδευτικού. 

Οι μαθητές με Η.Ε.Α. κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση και στις γενικές τάξεις, ως επί το πλείστον, πρέπει να μάθουν τον τρόπο που 

θα αξιοποιούν  τα σχολικά εγχειρίδια με σκοπό την προσέγγιση των πληροφοριών και των 

γνώσεων που είναι απαραίτητα για τις εργασίες τους και για τα διαγωνίσματα. Ο 

κυρίαρχος ρόλος των σχολικών εγχειριδίων ως βασικού μαθησιακού εργαλείου 

διαφαίνεται από τα Αναλυτικά Προγράμματα τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γι’ αυτό και κρίνεται απαραίτητη η διαρκής αξιολόγησή τους 

(Conderman & Elf, 2007). Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα στα οποία στηρίζεται η  

σύγχρονη Διδακτική Μεθοδολογία όλοι οι μαθητές δε μαθαίνουν με τις ίδιες διδακτικές 

μεθόδους και ο κάθε μαθητής έχει το δικό του ρυθμό μάθησης. Επομένως, ο τρόπος με τον 

οποίο μαθαίνει το παιδί και ο τρόπος οργάνωσης της διδασκαλίας αλληλοεξαρτώνται και η 
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αλληλεξάρτηση αυτή οδηγεί σε μια επιτυχημένη μαθησιακή αλληλεπίδραση καθώς και 

αποτελεί παράγοντα λειτουργικότητας της διδασκαλίας που παρέχεται (Αγαλιώτης, 2011). 

Ο τρόπος που είναι οργανωμένη η διδασκαλία προσδιορίζεται αλλά και περιλαμβάνει τα 

σχολικά εγχειρίδια κι επομένως, όταν αυτά δεν ανταποκρίνονται στον ιδιαίτερο ρυθμό 

μάθησης των μαθητών με Ε.Μ.Δ. αλλά και στο γενικό μαθησιακό τους ύφος, τότε η 

επίδρασή τους σε αυτούς  δεν έχει τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα. 

Αναφορικά με τις Προσαρμογές των Αναλυτικών Προγραμμάτων για μαθητές με 

δυσκολίες μάθησης, οι διδακτικοί στόχοι  δεν είναι δεσμευτικοί για τον εκπαιδευτικό και 

τα περιεχόμενα της διδασκαλίας έχουν τη δυνατότητα να διδαχθούν με τη σειρά που κρίνει 

ο ίδιος αναγκαία ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών. Ο εκπαιδευτικός έχει 

τη δυνατότητα να επιμείνει στη διδασκαλία ορισμένης ύλης καθώς και να επανέλθει σε 

αυτή κάνοντας ανακεφαλαίωση όποια στιγμή θεωρήσει αναγκαία. Άρα, ο ίδιος ο 

εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει τα σχολικά εγχειρίδια τα οποία διδάσκει 

και να προσαρμόσει την ύλη την οποία περιλαμβάνουν σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όχι μόνο εντός των τμημάτων 

ένταξης αλλά και εντός της γενικής τάξης έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις αρχές της 

σύγχρονης Διδακτικής Μεθοδολογίας. Ο ρόλος, λοιπόν, των εκπαιδευτικών όσον αφορά 

την κατάλληλη παρέμβασή τους στην επιλογή και τροποποίηση της ύλης των σχολικών 

εγχειριδίων που θα διδαχθεί στα πλαίσια της γενικής τάξης αλλά και η αξιολόγηση των 

σχολικών εγχειριδίων που θα πραγματοποιήσουν είναι καθοριστικά και αναγκαία προς 

διερεύνηση. 
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1.10. Σχολικά εγχειρίδια και εκπαιδευτικοί 

Η αναγκαιότητα για αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων από τους 

εκπαιδευτικούς είναι διάχυτη στις περισσότερες διεθνείς έρευνες. Η αξιολόγηση που 

αφορά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του σχολικού εγχειριδίου βοηθά τον 

εκπαιδευτικό να αντιληφθεί και να εντοπίσει τις αδυναμίες του ώστε στη συνέχεια να 

προσαρμόσει το κατάλληλο υλικό και να υιοθετήσει το κατάλληλο διδακτικό περιεχόμενο 

στις διδακτικές του παρεμβάσεις. Σύμφωνα με έρευνες, οι αξιολογήσεις των εγχειριδίων 

πρέπει να γίνονται πριν την εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη, κατά τη διάρκεια της 

εφαρμογής τους και αμέσως μετά την εφαρμογή τους. Η αξιολόγηση πριν την εφαρμογή 

των διδακτικών εγχειριδίων βοηθά τον εκπαιδευτικό να διαλέξει το κατάλληλο εγχειρίδιο, 

το οποίο, όμως, δε γίνεται στον ελληνικό χώρο καθώς τα εγχειρίδια είναι συγκεκριμένα 

και επιλεγμένα από το Υπουργείο Παιδείας. Η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της 

εφαρμογής μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να εντοπίσει τις αδυναμίες και τα δυνατά 

σημεία των εγχειριδίων σε πραγματικό χρόνο. Η αξιολόγηση μετά την εφαρμογή βοηθά 

τον εκπαιδευτικό να εστιάσει στην ποιοτική ανάλυση του εγχειριδίου αφού έχει 

χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένες συνθήκες μάθησης (Mukundan, Hajimohammadi & 

Nimehchisalem, 2011). 

Οι εκπαιδευτικοί στηρίζονται στα σχολικά εγχειρίδια κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας τους, διότι αποτελούν γι’ αυτούς τη βασική πηγή συλλογής των 

πληροφοριών, εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο από την προετοιμασία των εκπαιδευτικών 

για την εκπαιδευτική διαδικασία και συνιστούν έγκυρη και ευρείας αποδοχής ταξινόμηση 

υλικού που προσφέρει τη δυνατότητα για παρέμβαση χωρίς να τους δυσκολεύει ιδιαίτερα. 

Ακόμη, περιλαμβάνουν περιεχόμενο με την ύλη για κάθε μάθημα. Εντούτοις, η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι τα σχολικά εγχειρίδια καταργούν την 

αυτονομία τους εντός του σχολικού πλαισίου εφόσον καθορίζουν την εκπαιδευτική τους 
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παρέμβαση. Έρευνες που αφορούν τη λήψη διδακτικών αποφάσεων και το στυλ 

διδασκαλίας που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το σχολικό 

εγχειρίδιο επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τη λήψη διδακτικών αποφάσεων του 

εκπαιδευτικού καθώς και ότι, πολλές φορές, υιοθετούν ένα κυριαρχικό στυλ στη 

διδασκαλία τους χρησιμοποιώντας τα σχολικά εγχειρίδια, το οποίο πηγάζει από τις 

αντιλήψεις που διαθέτουν. Οι έρευνες αυτές, ωστόσο, δεν βοήθησαν σημαντικά στην 

τεκμηρίωση του τρόπου χρήσης των εγχειριδίων από τους εκπαιδευτικούς. Σημαντική για 

τη διερεύνηση της διδακτικής της χρήσης του σχολικού εγχειριδίου είναι και η διερεύνηση 

της γνώσης του παιδαγωγικού περιεχομένου. Σύμφωνα με τον Shulman (1987) η γνώση 

του παιδαγωγικού περιεχομένου αφορά την εξειδικευμένη γνώση των εκπαιδευτικών ως 

προς τις έννοιες που οι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες καθώς και τις στρατηγικές 

διδασκαλίας που εφαρμόζουν ώστε να τις κάνουν κατανοητές. Η γνώση του παιδαγωγικού 

περιεχομένου περιλαμβάνει τη γνώση του περιεχομένου του γνωστικού αντικειμένου, τη 

γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των μαθητών και του τρόπου που αυτοί 

μαθαίνουν καθώς και τη γνώση του σχολικού πλαισίου και της τάξης όπου 

πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία. Κατά συνέπεια, είναι το σημείο όπου η 

επιστημονική γνώση του γνωστικού αντικειμένου συναντά την παιδαγωγική γνώση. Η 

γνώση του παιδαγωγικού περιεχομένου αφορά τη διδακτική παρέμβαση των 

εκπαιδευτικών με σκοπό την κατανόηση των εννοιών από όλους τους μαθητές (Σοφού, 

Κατσαντώνη & Ταβουλάρη, 2011). Οι μαθητές με Η.Ε.Α. αντιμετωπίζουν ποικίλα 

προβλήματα με την κατανόηση νέων και σύνθετων εννοιών και είναι πολύ σημαντικό γι’ 

αυτούς να έχουν ως καθοδηγητή τους έναν εκπαιδευτικό με γνώση του παιδαγωγικού 

περιεχομένου του μαθήματος, γιατί μόνο σε αυτή την περίπτωση οι διδακτικές 

επεξηγήσεις θα είναι σαφείς. Οι διδακτικές επεξηγήσεις για τους μαθητές αυτούς είναι 

συχνά ασαφείς και γι’ αυτό προσπαθούν από μόνοι τους να επεξεργαστούν τις νέες έννοιες 
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χωρίς καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό γεγονός που τους δημιουργεί ακόμη περισσότερα 

γνωστικά ελλείματα (Jitendra et al., 1996). Η ανακάλυψη των εννοιών (ανακαλυπτική 

μάθηση) μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια δυσκολεύει πολύ τους μαθητές με Η.Ε.Α. και 

μπορεί να ξεπεραστεί με την παιδαγωγική γνώση του περιεχομένου από τους 

εκπαιδευτικούς. 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων είναι 

καθοριστικός και η διερεύνηση των απόψεών τους γι’ αυτά είναι επιτακτική ανάγκη για τη 

βελτίωση των σχολικών εγχειριδίων σε περιπτώσεις ανεπαρκειών ή ακόμη και για την 

αναθεώρησή τους. 
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1.11. Διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων 

Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω έρευνες και όλες τις επιστημονικά 

τεκμηριωμένες έννοιες και γνώσεις, αποφασίστηκε η διεξαγωγή της συγκεκριμένης 

ερευνητικής διαδικασίας με βασικό σκοπό την αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων της 

Νεοελληνικής Γλώσσας που χρησιμοποιούνται στην Α΄ και Β΄ τάξη του Γυμνασίου 

προκειμένου να ελεγχθεί η λειτουργικότητά τους για τους μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές 

ανάγκες με βάση συγκεκριμένα εκπαιδευτικά κριτήρια αποτελεσματικής διδασκαλίας. Η 

ερευνητική διαδικασία επικεντρώνεται στις απόψεις των εκπαιδευτικών. οι οποίοι 

συμμετέχουν στην έρευνα και αξιολογούν τα συγκεκριμένα εγχειρίδια. 

Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας μελέτης στα οποία επιχειρείται η 

απόδοση απαντήσεων με επιδίωξη την επιστημονική πρόοδο στον τομέα της αξιολόγησης 

των σχολικών εγχειριδίων διαμορφώνονται ως εξής:  

 α) Τι πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας εκπαίδευσης ως προς το βαθμό 

ανταπόκρισης των σχολικών εγχειριδίων της Νεοελληνικής Γλώσσας των δύο πρώτων 

τάξεων του Γυμνασίου στα παρακάτω κριτήρια αποτελεσματικής διδακαλίας: α) σαφήνεια 

διδακτικών στόχων, β) προαπαιτούμενες δεξιότητες, γ) σαφήνεια διδακτικών 

επεξηγήσεων, δ) επάρκεια διδακτικών παραδειγμάτων, ε) εισαγωγή νέων εννοιών, στ) 

επάρκεια καθοδηγούμενης εξάσκησης, η) επάρκεια αυτόνομης εξάσκησης και θ) επάρκεια 

επανάληψης των νέων γνώσεων; 

β) Υπάρχει διαφοροποίηση σύμφωνα με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

ανάμεσα στα σχολικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ και Β΄ Γυμνασίου ως 

προς το βαθμό ανταπόκρισής τους στα κριτήρια αποτελεσματικής διδασκαλίας της 

έρευνας;  
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γ) Σε ποιο βαθμό οι εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών της Β/θμιας εκπαίδευσης για την 

ποιότητα των σχολικών εγχειριδίων συμπίπτουν με ανάλογες εκτιμήσεις εκπαιδευτικών 

της Α/θμιας εκπαίδευσης;  
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2. Μεθοδολογία της έρευνας 

2.1. Ερευνητική στρατηγική 

Η επιλογή της μεθοδολογικής προσέγγισης σε μια ερευνητική διαδικασία 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη φύση της αλλά και από τα στατιστικά δεδομένα τα 

οποία αναμένεται να συλλεχθούν. Η ερευνητική στρατηγική που ακολουθήθηκε βασίστηκε 

στο γεγονός ότι η έρευνα με σκοπό την αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων της  Α΄ και 

Β΄ Γυμνασίου ως προς τη λειτουργικότητά τους για μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές 

ανάγκες χαρακτηρίζεται ως ποσοτική. Από τα διάφορα είδη των ποσοτικών ερευνών 

επιλέχθηκε αυτή του δομημένου ερωτηματολογίου με κλειστές ερωτήσεις, δηλαδή οι 

συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα να επιλέξουν μια απάντηση από ένα σύνολο πιθανών 

απαντήσεων. Το ερωτηματολόγιο είναι πολύ διαδεδομένο εργαλείο για τη συλλογή 

δεδομένων και προτιμάται γιατί συλλέγει δομημένα αριθμητικά στοιχεία, δεν είναι 

απαραίτητη η παρουσία του ερευνητή, είναι σχετικά εύληπτο και εύχρηστο στην 

στατιστική ανάλυση και επεξεργασία. Οι δομημένες κλειστές ερωτήσεις είναι λειτουργικές 

καθώς παράγουν συχνότητες απαντήσεων οι οποίες δέχονται στατιστικές αναλύσεις και 

χειρισμούς. Ακόμη, προσφέρουν τη δυνατότητα για συγκρίσεις ανάμεσα σε ομάδες 

συμμετεχόντων (Cohen, Manion & Morrison, 2008) και αυτό αποτελεί έναν από τους 

σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας. 

Το ερωτηματολόγιο συγκαταλέγεται στις δειγματοληπτικές έρευνες και 

επιλέχθηκε ως εργαλείο διεξαγωγής της έρευνας επειδή συνεισφέρει σε μια άμεση 

προσέγγιση των αντιλήψεων των συμμετεχόντων στην ερευνητική διαδικασία και διατηρεί 

την ανωνυμία τους (Robson, 2007). Επομένως, η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος συλλογής 

δεδομένων για την ερευνητική διαδικασία της συγκεκριμένης εργασίας είναι η 

δειγματοληπτική ποσοτική έρευνα μέσω δομημένου ερωτηματολογίου κλειστών 

ερωτήσεων.  
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Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που διαιρείται σε δύο μέρη: 

το πρώτο μέρος αποτελείται από ερωτήσεις καταγραφής δημογραφικών/ατομικών 

στοιχείων των συμμετεχόντων και το δεύτερο από ερωτήσεις – κλίμακες μέτρησης των 

κυρίων μεταβλητών της έρευνας. Η δημιουργία του ερωτηματολογίου έγινε μέσω 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας (surveygizmo) και η κοινοποίησή του αναρτήθηκε σε 

ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα σε ομάδες εκπαιδευτικών. Στο 

πρώτο στάδιο της έρευνας χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική ενώ στο δεύτερο 

στάδιο έγινε χρήση της πολυμεταβλητής ανάλυσης της διακύμανσης (MANOVA). 

Ως πεδίο εφαρμογής της μελέτης αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθούν τα σχολικά 

εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας της Α΄ και Β΄ τάξης του Γυμνασίου  καθώς δεν 

υπάρχουν στην ελληνική βιβλιογραφία ερευνητικά δεδομένα που να επικεντρώνονται στην 

αξιολόγηση των συγκεκριμένων σχολικών εγχειριδίων ως προς τη λειτουργικότητά τους 

για μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες και στο σημείο αυτό έγκειται η πρωτοτυπία 

της. 
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2.2. Συμμετέχοντες της έρευνας – Δημογραφικά στοιχεία 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας αναφορικά με 

τα ατομικά στοιχεία των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν συνολικά 

98 εκπαιδευτικοί (Ν=98) γενικής και ειδικής αγωγής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η 

επιλογή τους ήταν τυχαία καθώς το ερωτηματολόγιο οργανώθηκε και αναρτήθηκε σε 

ηλεκτρονική μορφή. Τα κριτήρια για τη συμμετοχή τους, όπως αναφέρεται στο 

ερωτηματολόγιο ήταν να έχουν διδάξει για τουλάχιστον μία σχολική χρονιά σε μαθητές με 

ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες.  Από αυτούς η πλειοψηφία ήταν γυναίκες με ποσοστό 81,6% 

και μόλις το 18,4% ήταν άνδρες. Στον Πίνακα 1 και στο Γράφημα 1 παρουσιάζονται η 

κατανομή των συμμετεχόντων ως προς το φύλο. 

Πίνακας 1: Φύλο των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 

Φύλο 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άνδρας 18 18,4 18,4 18,4 

 Γυναίκα 80 81,6 81,6 100 

 Total 98 100 100  

 

 

Γράφημα 1: Φύλο των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 
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Αναφορικά με την ηλικία των συμμετεχόντων στην έρευνα, για ευκολότερη 

καταχώρησή τους ορίστηκαν τέσσερις ηλικιακές ομάδες-κατηγορίες. Ως προς την ηλικία 

των εκπαιδευτικών, λοιπόν, οι 35 (35,7%) από αυτούς ήταν έως 30 ετών, οι 39 (39,8%) 

ήταν από 31 έως 40 ετών, οι 17 (17,3%) από το σύνολο ήταν 41 έως 50 ετών και οι 7 

(7,1%) ήταν από 50 ετών και άνω. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 και 

στο Γράφημα 2. 

Πίνακας 2: Ηλικία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 

Ηλικία 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Έως 30 ετών 35 35,7 35,7 35,7 

 Από 31 έως 40 39 39,8 39,8 75,5 

 Από 41 έως 50 17 17,3 17,3 92,9 

 Από 50 και άνω 7 7,1 7,1 100 

 Total 98 100 100  

 

 

Γράφημα 2: Ηλικία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 
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Στον Πίνακα 3 και στο Γράφημα 3 που ακολουθεί, παρατηρείται ότι το 33,7% των 

εκπαιδευτικών έχει χρόνια προϋπηρεσίας από 1 έτος έως 5, το 45,9% έχει από 6 έτη έως 

και 10, το 13,3% έχει από 11 έως και 20 έτη υπηρεσίας και το υπόλοιπο 7,1% έχει πάνω 

από 20 έτη προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση. 

 

Πίνακας 3: Συνολικά έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών 

Χρόνια Υπηρεσίας 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Από 1 έως 5 33 33,7 33,7 33,7 

 Από 6 έως 10 45 45,9 45,9 79,6 

 Από 11 έως 20 13 13,3 13,3 92,9 

 Πάνω από 20 7 7,1 7,1 100 

 Total 98 100 100  

 

 

Γράφημα 3: Συνολικά έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών 
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 4 και το Γράφημα 4, το 42,9% των συμμετεχόντων στην 

έρευνα έχει πτυχίο πανεπιστημίου με τη συντριπτική πλειοψηφία να έχει μεταπτυχιακό 

τίτλο σπουδών (55,1) και μόλις το 2% να έχει διδακτορικό. 

 

Πίνακας 4: Βασικές σπουδές συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 

Βασικές σπουδές 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Πτυχίο 

πανεπιστημίου 42 42,9 42,9 42,9 

 Μεταπτυχιακό 54 55,1 55,1 98 

 Διδακτορικό 2 2 2 100 

 Total 98 100 100  

 

 

Γράφημα 4: Βασικές σπουδές συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 
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Αντίστοιχα με τον Πίνακα 4 και το Γράφημα 4, ο Πίνακας 5 και το Γράφημα 5 

παρουσιάζουν τα ποσοστά των εκπαιδευτικών που οι μεταπτυχιακές και οι διδακτορικές 

σπουδές τους έχουν ως αντικείμενο την ειδική αγωγή 45,2% ενώ γι’ αυτούς που έχουν  

διαφορετικό αντικείμενο σπουδών το ποσοστό ανεβαίνει σε 54,8%. 

 

Πίνακας 5: Μεταπτυχιακές/διδακτορικές σπουδές συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 

Μεταπτυχιακές / Διδακτορικές σπουδές 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ειδική αγωγή 28 28,6 45,2 45,2 

 Άλλο 34 34,7 54,8 100 

 Total 62 63,3 100  

Missing System 36 36,7   

Total  98 100   

 

 

Γράφημα 5: Μεταπτυχιακές/διδακτορικές σπουδές συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 
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Ο Πίνακας 6 παρουσιάζει την κατανομή των συχνοτήτων που διερευνά τα έτη 

υπηρεσίας των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην Α΄ Γυμνασίου. Αναφορικά με τα έτη 

υπηρεσίας των συμμετεχόντων στην έρευνα για την Α΄ Γυμνασίου, για ευκολότερη 

καταχώρησή τους, ορίστηκαν τρεις ομάδες-κατηγορίες (0 έως 5, 6 έως 10, πάνω από 10 

έτη). Παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (59,4%) έχει διδάξει στην Α΄ 

Γυμνασίου από 0 έως 5 έτη, το 31,3% από αυτούς έχει διδάξει από 6 έως 10 έτη και μόλις 

το 9,4% έχει έτη υπηρεσίας άνω των 10. 

 

Πίνακας 6: Έτη υπηρεσίας στην Α΄ Γυμνασίου 

Έτη υπηρεσίας στην Α' Γυμνασίου 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Από 0 έως 5 57 58,2 59,4 59,4 

 Από 6 έως 10 30 30,6 31,3 90,6 

 Πάνω από 10 9 9,2 9,4 100 

 Total 96 98 100  

Missing System 2 2   

Total  98 100   

 

 

Ο Πίνακας 7 παρουσιάζει την κατανομή των συχνοτήτων που διερευνά τα έτη 

υπηρεσίας των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην Β΄ Γυμνασίου. Αναφορικά με τα έτη 

υπηρεσίας των συμμετεχόντων στην έρευνα για την Β΄ Γυμνασίου όπως και παραπάνω για 

την Α΄ Γυμνασίου, για ευκολότερη καταχώρησή τους, ορίστηκαν τρεις ομάδες-κατηγορίες 

(0 έως 5, 6 έως 10, πάνω από 10 έτη). Διαπιστώνεται ότι το 57,3% από τους 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς κι επομένως η πλειοψηφία, έχει διδάξει έως 5 έτη στη Β΄ 

Γυμνασίου, το 1/3 περίπου από αυτούς (35,4%) έχει διδάξει από 6 έως 10 έτη ενώ μόλις το 

7,3% έχει διδάξει στην Β΄ Γυμνασίου πάνω από 10 έτη. 
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 Πίνακας 7: Έτη υπηρεσίας στην Β΄ Γυμνασίου 

Έτη υπηρεσίας στην Β' Γυμνασίου 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Από 0 έως 5 55 56,1 57,3 57,3 

 Από 6 έως 10 34 34,7 35,4 92,7 

 Πάνω από 10 7 7,1 7,3 100 

 Total 96 98 100  

Missing System 2 2   

Total  98 100   

 

 

Στο Γράφημα 6 φαίνεται η κατανομή των συχνοτήτων ως προς τα έτη υπηρεσίας 

και για τις 2 τάξεις, A΄ και Β΄ Γυμνασίου. Παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην έρευνα έχει διδάξει στην Α΄ή Β΄ Γυμνασίου έως 5 έτη 

σε ποσοστό περίπου 60%, από 6 έως 10 έτη υπηρεσίας σε ποσοστό περίπου 40%, ενώ το 

υπόλοιπο 10% ανήκει στην κατηγορία των 10 ετών. Διαπιστώνεται, λοιπόν, πως η 

κατανομή των συχνοτήτων ως προς τα έτη υπηρεσίας για τις δύο τάξεις είναι παρόμοια.  

Γράφημα 6: Έτη υπηρεσίας στην Α΄ Γυμνασίου και στη Β΄ Γυμνασίου 
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2.3. Διαδικασίες και εργαλεία της έρευνας 

2.3.1. Διαδικασίες 

Η ερευνητική διαδικασία πραγματοποιήθηκε το έτος 2017 κατά τους μήνες 

Οκτώβριο και Νοέμβριο. Ως μέσο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο που αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο μέρος περιέχει επτά ερωτήματα 

καταγραφής δημογραφικών/ ατομικών στοιχείων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και 

το δεύτερο οκτώ ερωτήματα - κλίμακες μέτρησης των κύριων μεταβλητών της έρευνας. 

Στην αρχή του ερωτηματολογίου υπάρχει ένα διευκρινιστικό κείμενο που αναφέρεται στο 

σκοπό της ερευνήτριας, τον τίτλο της διπλωματικής εργασίας, σε επεξηγήσεις σχετικά με 

τον ορισμό των ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών και στην προϋπόθεση συμμετοχής στην 

ερευνητική διαδικασία που είναι η διδασκαλία για τουλάχιστον μία σχολική χρονιά σε 

μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Προτού γίνει η κύρια δειγματοληψία, το ερωτηματολόγιο έπρεπε να ελεγχθεί ως 

προς τις βασικές του ιδιότητες όπως είναι η μορφή και η ευχρηστία του, η γλώσσα του 

ώστε να είναι απολύτως κατανοητή και να μην αφήνει περιθώρια ασαφειών καθώς και η 

αξιοπιστία και η εγκυρότητά του. Έτσι, αρχικά εφαρμόστηκε πιλοτικά σε δείγμα 20 

εκπαιδευτικών σε ομάδες φιλολόγων στο διαδίκτυο. Μετά τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου και την επεξεργασία των δεδομένων έγιναν συμπληρωματικές 

διορθώσεις σε ερωτήματα που δεν ήταν απολύτως κατανοητά ή περιείχαν άλλες 

δυσκολίες. Στη συνέχεια, το ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή με 

χρήση της εφαρμογής Surveygismo και η κοινοποίησή του πραγματοποιήθηκε σε 

ηλεκτρονικές πλατφόρμες σύγχρονων μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ομάδες 

εκπαιδευτικών από διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Η ανταπόκριση των 

εκπαιδευτικών στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ήταν άμεση. Από τα 104 άτομα 
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που πήραν μέρος στην ερευνητική διαδικασία, οι έγκυρες απαντήσεις που δόθηκαν ήταν οι 

98 και συμπεριλήφθηκαν στη στατιστική επεξεργασία.  
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2.3.2. Εργαλεία 

Το ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε για τη συλλογή των 

δημογραφικών/ατομικών στοιχείων των συμμετεχόντων περιείχε συνολικά επτά ερωτήσεις 

κλειστού τύπου, πολλαπλών επιλογών σχετικά με το φύλο, την ηλικία, τα χρόνια 

υπηρεσίας, τις βασικές σπουδές, τις μεταπτυχιακές/διδακτορικές σπουδές, τα έτη 

διδασκαλίας στην Α΄ Γυμνασίου και τα έτη διδασκαλίας στην Β΄ Γυμνασίου. Με τον 

τρόπο αυτό αναμένεται η διαμόρφωση του προφίλ των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν 

στην έρευνα προκειμένου να διατυπωθούν συμπεράσματα και προτάσεις σε συνδυασμό με 

τις απαντήσεις στις ερωτήσεις των κυρίων μεταβλητών της έρευνας. Η επιλογή των 

κλειστών ερωτήσεων έγινε διότι: 

α) η κωδικοποίηση και η στατιστική ανάλυση των ερωτήσεων αυτού του τύπου 

γίνονται με πιο εύκολη διαδικασία, 

β) οι απαντήσεις στα ερωτήματα είναι περισσότερο αντικειμενικές, ίσως, λόγω και 

της ανωνυμίας, 

γ) ο χρόνος που απαιτείται προς συμπλήρωσή τους είναι πιο σύντομος, 

δ) επιτρέπουν στους συμμετέχοντες της έρευνας να εστιάσουν και σε άλλες δυνατές 

απαντήσεις που ενδεχομένως δε θα τις συλλογίζονταν αν το ερώτημα ήταν ανοιχτού τύπου 

(Cohen et al., 2008). 

Αμέσως μετά τις ερωτήσεις των δημογραφικών/ ατομικών στοιχείων των 

συμμετεχόντων, ακολουθούν οι ερωτήσεις – κλίμακες μέτρησης των κύριων μεταβλητών 

της έρευνας που διερευνούν τις απόψεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών βάση 

κριτηρίων αξιολόγησης των σχολικών εγχειριδίων της Νεοελληνικής Γλώσσας για την Α΄ 

και τη Β΄ Γυμνασίου ως προς τη λειτουργικότητά τους για μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Οι ερωτήσεις – κλίμακες τύπου Likert είναι όλες κλειστές και είναι οργανωμένες 

σε οκτώ θεματικούς άξονες που αντιστοιχούν στα οκτώ κριτήρια της αξιολόγησης,  
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περιλαμβάνουν επεξηγήσεις των κριτηρίων και επιδέχονται δύο απαντήσεις σε κάθε 

κριτήριο μία για την Α΄ Γυμνασίου και μία για τη Β΄ Γυμνασίου.  

Το εργαλείο αξιολόγησης των σχολικών εγχειριδίων της συγκεκριμένης έρευνας 

είναι αυτό που αξιοποιήθηκε από τον καθηγητή του τμήματος Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής του πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Ιωάννη Αγαλιώτη στα πλαίσια 

της έρευνάς του που δημοσιεύτηκε το 2012 με τίτλο “Evaluating Greek primary school 

textbooks used in teaching students with learning disabilities” και αφορά τις αξιολογήσεις  

των σχολικών εγχειριδίων της Γλώσσας και των Μαθηματικών των τριών πρώτων τάξεων 

του Δημοτικού σχολείου. Οι αξιολογήσεις αυτές είχαν ως στόχο να τεκμηριωθεί 

ερευνητικά η καταλληλότητα  των εγχειριδίων της Γλώσσας και των Μαθηματικών του 

Δημοτικού σχολείου για τη διδασκαλία μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Οι 

αξιολογήσεις βασίστηκαν στα παρακάτω 8 κριτήρια που σύμφωνα με τον Swanson (2001) 

αντιστοιχούν  σε βασικά περιεχόμενα της  αποτελεσματικής διδασκαλίας και έχει 

αποδειχτεί η λειτουργικότητά τους σε άλλες αξιολογικές διαδικασίες σε σχολικά εγχειρίδια 

όπως των Jitendra et al. (1999), Jitendra et al. (2005) και Bryant et al. (2008)  : τη 

σαφήνεια των διδακτικών στόχων,  την επανεξέταση των προ-απαιτούμενων γνώσεων και 

δεξιοτήτων, τη σαφήνεια των διδακτικών επεξηγήσεων, την επάρκεια των διδακτικών 

παραδειγμάτων, την εισαγωγή νέων εννοιών και δεξιοτήτων, την επάρκεια την 

καθοδηγούμενης εξάσκησης, την επάρκεια της αυτόνομης εξάσκησης και την επάρκεια 

επανάληψης των νέων γνώσεων. Οι συμμετέχοντες στις έρευνες ήταν δάσκαλοι οι οποίοι 

αφού έλαβαν γνώση για το περιεχόμενο των οκτώ παραπάνω κριτηρίων σχεδιασμού της 

αποτελεσματικής διδασκαλίας αξιολόγησαν τα εγχειρίδια βασιζόμενοι στα 8 αυτά 

κριτήρια (Agaliotis, 2012). Τα κριτήρια αυτά όπως περιλαμβάνονται μέσα στο 

ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας  αναλυτικά είναι: 
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1) Σαφήνεια διδακτικών στόχων  

Σύμφωνα με τον Swanson (2001) oι στόχοι είναι συγκεκριμένες περιγραφές 

συμπεριφορών, τις οποίες αναμένεται να παρουσιάσουν οι μαθητές ύστερα από μια 

συγκεκριμένη εκπαιδευτική προσπάθεια-διαδικασία. Οι διδακτικοί στόχοι κατευθύνουν τη 

διδασκαλία και εξυπηρετούν την αξιολόγηση του μαθητή (Agaliotis, 2012). Οι διδακτικοί 

στόχοι οφείλουν να είναι προσδιορισμένοι με σαφήνεια, να είναι συγκεκριμένοι κι 

επιλεγμένοι από τον εκπαιδευτικό με βάση το μαθησιακό στυλ κάθε εκπαιδευόμενου και 

τις δεξιότητες που μπορεί να κατακτήσει, με βάση δηλαδή τις ατομικές διαφορές που 

μπορεί να έχει ο κάθε μαθητής της τάξης καθώς και όσοι παρουσιάζουν ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή οποιεσδήποτε άλλες δυσκολίες (Swanson, 2001). Οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα σε 3 επιλογές και να 

σημειώσουν βαθμολογία 1 εάν δεν υπάρχει στόχος, βαθμολογία 2 εάν οι στόχοι δεν είναι 

σαφείς  και βαθμολογία 3 εάν οι στόχοι είναι συγκεκριμένοι στο σχολικό εγχειρίδιο της Α΄ 

Γυμνασίου και στις ίδιες 3 επιλογές αντίστοιχα για το σχολικό εγχειρίδιο της Β΄ 

Γυμνασίου ακολούθως. 

 

2) Προ-απαιτούμενες δεξιότητες 

Οι περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες είναι σύνθετες και περιλαμβάνουν 

μαθησιακές προ-απαιτήσεις. Η παρουσίαση ή επανάληψη προ-απαιτούμενων γνώσεων και 

δεξιοτήτων διευκολύνει την ευχερή κατάκτηση νέων σύνθετων περιεχομένων (Jitendra et 

al., 2005  Bryant et. al., 2008). Σύμφωνα με τους Hudson & Miller (2006) οι μαθητές ﮲

κατακτούν νέες και πιο σύνθετες γνώσεις με ευκολία και ακρίβεια εάν διαθέτουν τις 

προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες που θα συμβάλλουν στην εκμάθηση αυτή  

(Agaliotis, 2012). Οι προϋποτιθέμενες γνώσεις και δεξιότητες αποτελούν τον πιο 
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σημαντικό δείκτη πρόγνωσης της επίδοσης στο σχολικό περιβάλλον και η έλλειψή τους 

είναι η πιο συνηθισμένη αιτία μαθησιακών δυσκολιών (Αγαλιώτης, 2011).   Οι μαθητές 

που δεν έχουν κατακτήσει τις απαραίτητες προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες τα 

προηγούμενα χρόνια των σπουδών τους λόγω των μαθησιακών δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν (Sayeski & Paulsen, 2010), όπως οι μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές 

ανάγκες,  κινδυνεύουν να αποτύχουν στην κατάκτηση των νέων πιο σύνθετων γνώσεων 

και δεξιοτήτων και να έχουν κενά μάθησης εξαιτίας και της ταχύτητας με την οποία 

διδάσκονται οι νέες γνώσεις που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια (Jitendra et al., 1996).  

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα σε 3 επιλογές και 

να σημειώσουν βαθμολογία 1 εάν δεν υπάρχει αναφορά ούτε επανάληψη 

προαπαιτούμενων δεξιοτήτων, βαθμολογία 2 εάν υπάρχει τουλάχιστον 1 αναφορά 

προαπαιτούμενης δεξιότητας αλλά χωρίς να γίνεται επανάληψή της και βαθμολογία 3 εάν 

υπάρχει τουλάχιστον 1 αναφορά ή επανάληψη προαπαιτούμενης δεξιότητας στο σχολικό 

εγχειρίδιο της Α΄ Γυμνασίου και στις ίδιες 3 επιλογές αντίστοιχα για το σχολικό εγχειρίδιο 

της Β΄ Γυμνασίου. 

 

3) Σαφήνεια διδακτικών επεξηγήσεων 

Σύμφωνα με τον Rosenshine (1995), οι σαφείς διδακτικές επεξηγήσεις είναι 

καθοριστικής σημασίας για τους μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επεξεργασία των πληροφοριών. Οι επεξηγήσεις αυτές 

συμβάλλουν στην κατανόηση των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων και στην παροχή 

περισσότερων ευκαιριών για επιτυχία στη σχολική μάθηση (Agaliotis, 2012). Όταν οι νέες 

πληροφορίες και έννοιες είναι ξεκάθαρες και ολοκληρωμένες στους μαθητές τότε είναι πιο 

εύκολο να ενσωματωθούν στις ήδη κατακτημένες γνώσεις, να συνδεθούν μεταξύ τους και 

να ανακληθούν (Rosenshine, 1995). Τα σχολικά εγχειρίδια βασίζονται τις περισσότερες 
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φορές στην ανακάλυψη των νέων γνώσεων. Οι μαθητές αναμένεται να ανακαλύψουν τις 

νέες γνώσεις αλλά η λειτουργία αυτή δεν είναι ανεπτυγμένη σε όλους και κυρίως όταν οι 

γνώσεις αυτές είναι σύνθετες. Οι μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επεξεργασία των πληροφοριών, δυσκολεύονται με τη 

μάθηση μέσω ανακάλυψης και καταλήγουν να είναι περισσότερο μπερδεμένοι από την 

ίδια τη διαδικασία και μόνο (Carnine, 1991). Μια πλήρης κατανοήση των εννοιών και των 

δεξιοτήτων απαιτεί αλλά και διευκολύνεται από σαφείς, πλήρεις και λογικές διδακτικές 

επεξηγήσεις (Sood & Jitendra, 2007). 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα σε 3 επιλογές και 

να σημειώσουν βαθμολογία 1 εάν δεν υπάρχουν επεξηγήσεις κατά την εισαγωγή νέας 

έννοιας, βαθμολογία 2 εάν υπάρχει διδακτική επεξήγηση αλλά δεν είναι σαφής και 

βαθμολογία 3 εάν υπάρχει σαφής επεξήγηση στο σχολικό εγχειρίδιο της Α΄ Γυμνασίου και 

στις ίδιες 3 επιλογές αντίστοιχα για το σχολικό εγχειρίδιο της Β΄ Γυμνασίου. 

 

4) Επάρκεια διδακτικών παραδειγμάτων 

Σύμφωνα με τον Steel (2002), η παρουσίαση 3 έως 5 παραδειγμάτων κατά την 

εισαγωγή κάθε νέας γνώσης ή δεξιότητας διευκολύνει το μαθητή στην κατανόηση και τη 

γενίκευση. Η ποσότητα αλλά και η ποιότητα των διδακτικών παραδειγμάτων κατά τη 

μαθησιακή διαδικασία διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην αφομοίωση και κατανόηση της 

νέας γνώσης και δεξιότητας (Agaliotis, 2012). Η γενίκευση της νέας γνώσης 

διευκολύνεται όταν τα διδακτικά παραδείγματα είναι αρκετά κατά την διδασκαλία της 

νέας έννοιας (Santoro et al., 2006). Τα επαρκή και σαφή διδακτικά παραδείγματα οδηγούν 

το μαθητή με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην ανάπτυξη της απαιτούμενης 

αυτοπεποίθησης που χρειάζεται κατά την αυτόνομη εφαρμογή της νέας γνώσης ή 

δεξιότητας ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες λαθών. Τα διδακτικά παραδείγματα πρέπει 
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να βρίσκονται σε πλήρη συνάφεια  με τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος και να 

παρέχονται στους μαθητές πριν και κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας (Bryant et al., 

2008). 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα σε 3 επιλογές και 

να σημειώσουν βαθμολογία 1 εάν δίνονται ανεπαρκή (λιγότερα από 3) παραδείγματα για 

τη νέα γνώση ή δεξιότητα, 2 εάν δίνονται επαρκή (3 έως 5) παραδείγματα για τη νέα 

γνώση ή δεξιότητα και 3 εάν δίνονται περισσότερα από 5 παραδείγματα για τη νέα γνώση 

ή δεξιότητα για το σχολικό εγχειρίδιο της Α΄ Γυμνασίου και στις ίδιες 3 επιλογές 

αντίστοιχα για το σχολικό εγχειρίδιο της Β΄ Γυμνασίου. 

 

5) Εισαγωγή νέων εννοιών 

Η απόκτηση νέων γνώσεων γίνεται πιο ομαλά όταν η διδασκαλία στοχεύει μόνο σε 

1 έννοια ή δεξιότητα κάθε φορά και όχι σε περισσότερες, διότι οι μαθητές μπορούν να 

εστιάσουν ευκολότερα στην επίτευξη ενός στόχου κάθε φορά παρά να προσπαθούν να 

επιτύχουν σε πολλούς και διαφορετικούς στόχους ταυτόχρονα. Αυτό συμβαίνει, 

πρωτίστως, στην περίπτωση μαθητών με δυσκολίες κατά την επεξεργασία των 

πληροφοριών σε τομείς όπως η μνήμη και η προσοχή όπως είναι η περίπτωση μαθητών με 

ήπιες ή και πιο σοβαρές εκπαιδευτικές ανάγκες (Agaliotis, 2011). Οι αδυναμίες που 

παρουσιάζουν οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες με την εργαζόμενη-

βραχύχρονη μνήμη, έχει ως αποτέλεσμα να αδυνατούν να συγκρατήσουν τις πληροφορίες 

του μαθησιακού στόχου σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και κατά συνέπεια να 

παραλείπουν ή να αντικαθιστούν ορισμένες πληροφορίες και τελικά να οδηγούνται σε 

λάθη και αποτυχία (Αγαλιώτης, 2011). Προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί η 

εργαζόμενη μνήμη και να αφομοιώσει νέες έννοιες ή δεξιότητες προτείνεται η εισαγωγή 
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μιας νέας έννοιας ή δεξιότητας σε κάθε μάθημα, ιδίως, όταν η έννοια αυτή ή η δεξιότητα 

είναι πολύπλοκη (Jitendra et al., 2005). 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα σε 3 επιλογές και 

να σημειώσουν βαθμολογία 1 εάν σε κάθε ενότητα γίνεται εισαγωγή σε περισσότερες από 

2 έννοιες ή δεξιότητες, 2 εάν σε κάθε ενότητα γίνεται εισαγωγή 2 νέων εννοιών ή 

δεξιοτήτων και 3 εάν σε κάθε ενότητα γίνεται εισαγωγή 1 νέας έννοιας ή δεξιότητας για το 

σχολικό εγχειρίδιο της Α΄ Γυμνασίου και στις ίδιες 3 επιλογές αντίστοιχα για το σχολικό 

εγχειρίδιο της Β΄ Γυμνασίου. 

 

6) Επάρκεια καθοδηγούμενης εξάσκησης 

Η καθοδηγούμενη εξάσκηση κατά την οποία οι μαθητές εφαρμόζουν τη νέα γνώση 

είναι απαραίτητη στους μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες ώστε να κατανοήσουν τα 

βασικά μέρη της γνώσης. Η καθοδηγούμενη εξάσκηση είναι η φάση κατά την οποία οι 

μαθητές εφαρμόζουν στην πράξη τις νέες γνώσεις και δεξιότητες που διδάχτηκαν με τη 

εποπτεία και αν χρειαστεί με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού (Αγαλιώτης, 2011). 

Προκειμένου οι μαθητές με αναπηρίες να αφομοιώσουν και να εφαρμόσουν με ευχέρεια 

τις νέες γνώσεις και στρατηγικές χρειάζονται πολλές ευκαιρίες για εξάσκηση με άμεση 

ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό. Η εξάσκηση μέσα σε μικρές ομάδες είναι η 

ιδανική. Μέσω της καθοδηγούμενης εξάσκησης δίνεται η ευκαιρία για άμεση διόρθωση 

των λαθών που κάνουν συχνά οι μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες έτσι ώστε να 

αποφευχθεί επανάληψή τους (Santoro et al., 2006). Τα περισσότερα σχολικά εγχειρίδια 

περιέχουν ανεπαρκείς και ασαφείς επεξηγήσεις κατά την εισαγωγή των νέων γνώσεων και 

δεξιοτήτων αφήνοντας τους μαθητές να εργαστούν μόνοι τους με πολλαπλές ασκήσεις που 

δεν μπορούν να συμπληρωθούν χωρίς την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού (Jitendra et al., 

1996). Η εξάσκηση μέσω καθοδήγησης είναι μια πολύ αποτελεσματική και αναγκαία 
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μέθοδος για αλληλεπίδραση ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και στους μαθητές με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Κατά τη διάρκειά της ο εκπαιδευτικός προτρέπει τους μαθητές του 

στην εφαρμογή των νέων γνώσεων σε 3-4 ασκήσεις με την καθοδήγησή του και καθώς οι 

μαθητές φτάνουν σε ικανοποιητικό σύμφωνα με τους διδακτικούς στόχους επίπεδο πρέπει 

ο εκπαιδευτικός σταδιακά να μειώνει τις παρεμβάσεις του και τις προτροπές ώστε να 

λειτουργήσουν ανεξάρτητα  φτάνοντας στην αυτόνομη εξάσκηση (Carnine, 1991). 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα σε 3 επιλογές και 

να σημειώσουν βαθμολογία 1 εάν δίνονται 0 ασκήσεις καθοδήγησης ως προς τη νέα 

έννοια ή δεξιότητα, 2 εάν δίνονται 1 ή 2 ασκήσεις καθοδήγησης ως προς τη νέα έννοια ή 

δεξιότητα και 3 εάν δίνονται 3 ή 4 ασκήσεις καθοδήγησης ως προς τη νέα έννοια ή 

δεξιότητα για το σχολικό εγχειρίδιο της Α΄ Γυμνασίου και στις ίδιες 3 επιλογές αντίστοιχα 

για το σχολικό εγχειρίδιο της Β΄ Γυμνασίου. 

 

7) Επάρκεια αυτόνομης εξάσκησης 

Σύμφωνα με τον Carnine (2004), oι μαθητές ολοκληρώνουν τις ασκήσεις χωρίς 

καθοδήγηση του εκπαιδευτικού προσπαθώντας να πετύχουν υψηλά ποσοστά ακρίβειας και 

ταχύτητας σε σχέση με τη νέα γνώση. Η αυτόνομη εξάσκηση πρέπει να είναι συναφής και 

να εφαρμόζεται συνδυαστικά με την καθοδηγούμενη εξάσκηση γιατί σε αντίθετη 

περίπτωση μπορεί να μπερδέψει τους μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες και να τους 

οδηγήσει σε αποτυχία των προσπαθειών τους (Agaliotis, 2011). 

Η αυτόνομη εξάσκηση είναι απαραίτητο να περιέχει επαρκή αριθμό 

παραδειγμάτων για την κατάκτηση της νέας γνώσης ή δεξιότητας και να επεκτείνεται σε 

ασκήσεις από αρκετές ενότητες μαθημάτων έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν την 

ευκαιρία στην απόκτηση ευχέρειας κατά την εφαρμογή της νέας γνώσης ή δεξιότητας. Μια 

γενική οδηγία είναι ότι η διδασκαλία στην καθοδηγούμενη εξάσκηση πρέπει να 
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προετοιμάζει κυρίως τους μαθητές με εκπαιδευτικές ανάγκες στην ευχερή επίλυση των 

ασκήσεων κατά τη διάρκεια της αυτόνομης εξάσκησης (Jitendra et al., 1996). Ο αριθμός 

των 4 ασκήσεων αυτόνομης εξάσκησης θεωρείται επαρκής έτσι ώστε κι αν ο μαθητής δεν 

επιτύχει σε μία, να διατηρεί ακόμη την ευκαιρία να πετύχει το 75%  στην ακρίβεια κατά 

την εφαρμογή της νέας γνώσης. Η επαρκής εξάσκηση δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές 

να πετύχουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο αυτοματισμού, γενίκευσης και διατήρησης της 

νέας γνώσης ή δεξιότητας.  Επιτυγχάνεται, λοιπόν, η αποθήκευση της γνώσης και η 

διατήρησή της στη μακρόχρονη μνήμη για περισσότερο διάστημα. Ωστόσο, οι ευκαιρίες 

για αυτόνομη εξάσκηση όπως και για καθοδηγούμενη πρέπει να σχεδιάζονται προσεκτικά 

ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες να ανταποκριθούν με 

επιτυχία στους διδακτικούς στόχους (Bryant et al., 2008). 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα σε 3 επιλογές και 

να σημειώσουν βαθμολογία 1 εάν δίνονται 0-1 ασκήσεις αυτόνομης εξάσκησης, 2 εάν 

δίνονται 2-3 ασκήσεις αυτόνομης εξάσκησης και 3 εάν δίνονται 4 ή περισσότερες 

ασκήσεις αυτόνομης εξάσκησης για το σχολικό εγχειρίδιο της Α΄ Γυμνασίου και στις ίδιες 

3 επιλογές αντίστοιχα για το σχολικό εγχειρίδιο της Β΄ Γυμνασίου. 

 

8) Επάρκεια επανάληψης των νέων γνώσεων 

Σύμφωνα με έρευνες των Jitendra et al (1999) και Carnine et al. (2004), είναι 

απαραίτητες οι συστηματικές επαναλήψεις των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν 

διδαχτεί, ιδιαίτερα για μαθητές με προβλήματα μνήμης όπως είναι οι μαθητές με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Με τις επαναλήψεις αυτές εξασφαλίζεται η διατήρηση και η 

λειτουργική χρήση των νέων γνώσεων ακόμη κι αν αυτές είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες 

(Agaliotis, 2011). Η επάρκεια της εξάσκησης καθοδηγούμενης και αυτόνομης αλλά και η 

επάρκεια επανάληψης των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων θεωρούνται πολύ σημαντικά για 
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μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Η επανάληψη των νέων γνώσεων πρέπει να 

είναι σαφής στους στόχους της και να εφαρμόζεται για λίγα λεπτά καθημερινά έτσι ώστε 

τα αποτελέσματά της να είναι επιτυχή (Carnine, 1991). 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα σε 3 επιλογές και 

να σημειώσουν βαθμολογία 1 εάν δεν υπάρχουν επαναληπτικές ασκήσεις, 2 εάν υπάρχουν 

επαναληπτικές ασκήσεις αλλά δεν είναι επαρκείς και 3 εάν οι επαναληπτικές ασκήσεις 

είναι επαρκείς και κατάλληλες αρχικά για το σχολικό εγχειρίδιο της Α΄ Γυμνασίου και στις 

ίδιες 3 επιλογές αντίστοιχα για το σχολικό εγχειρίδιο της Β΄ Γυμνασίου. 
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2.4 Ανάλυση των Δεδομένων 

Τα δεδομένα κωδικοποιήθηκαν, καταχωρήθηκαν μέσω του στατιστικού πακέτου 

IBM S.P.S.S. 21.0 (Statistical Package for Social Sciences) και ακολούθησε η ποσοτική 

τους ανάλυση. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε σε δύο στάδια. 

Στο πρώτο στάδιο χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική. Από τα μέτρα θέσης 

(κεντρικής τάσης) έγινε χρήση της επικρατούσας τιμής (mode) μέσω διαγραμμάτων των 

επί τοις εκατό σχετικών συχνοτήτων, της μέσης τιμής (mean) και της διαμέσου (median). 

Η επικρατούσα τιμή μας δίνει την άποψη που έχει η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην 

έρευνα σχετικά με τα εγχειρίδια της Νεοελληνικής γλώσσας Α΄ και Β΄ Γυμνασίου ως προς 

τη λειτουργικότητά τους για τη διδασκαλία μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες που 

κλήθηκαν να αξιολογήσουν. Η μέση τιμή λειτουργεί σαν εκτιμητής της κυρίαρχης άποψης 

των εκπαιδευτικών, στο σύνολό τους, για το πώς αξιολογούν τα εγχειρίδια της 

Νεοελληνικής Γλώσσας. Η διάμεσος μας δίνει την κεντρική τιμή της κατανομής των 

παρατηρήσεων, αποσαφηνίζει δηλαδή την εκτίμηση που παίρνουμε από την μέση τιμή.  

Στη συνέχεια, από τα μέτρα διασποράς, χρησιμοποιήθηκε η τυπική απόκλιση 

(standard deviation) η οποία μας δείχνει την απόκλιση που έχουν οι απαντήσεις των 

συμμετεχόντων στην έρευνα από τη μέση τιμή. Παρουσιάζονται, επίσης, διαγράμματα 

συχνοτήτων μαζί με την καμπύλη της κανονικής κατανομής έτσι ώστε να έχουμε μια 

εικόνα για το πώς κατανέμονται οι απαντήσεις των ερωτηθέντων στα οχτώ κριτήρια που 

αξιολόγησαν. 

Στο δεύτερο στάδιο έγινε χρήση της πολυμεταβλητής ανάλυσης της διακύμανσης 

(MANOVA – Multivariate Analysis of Variance). Με την πολυμεταβλητή ανάλυση 

διακύμανσης έχουμε τη δυνατότητα να μελετάμε τη συσχέτιση που μπορεί να έχουν 

περισσότερες από μια εξαρτημένες μεταβλητές με ανεξάρτητους παράγοντες όπως το 

φύλο των συμμετεχόντων, το εκπαιδευτικό επίπεδο κ.τ.λ. εξετάζοντας τις διαφορές των 
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μέσων όρων ανάμεσα στις μεταβλητές. Παράλληλα γίνονται και έλεγχοι για κάθε μία 

μεταβλητή ξεχωριστά (Between –Subjects Effects) έτσι ώστε να εξετάσουμε αν υπάρχει 

επίδραση από τις ανεξάρτητες μεταβλητές (F-test) (Παυλόπουλος, 2008). 

  



 

 

 

107 

 

3. Αποτελέσματα της Έρευνας 

3.1. Αξιολόγηση των εγχειριδίων της Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ και Β΄ 

Γυμνασίου βάση 8 κριτηρίων. 

 

1) Αξιολόγηση των εγχειριδίων της Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ και Β΄ Γυμνασίου ως προς τη 

σαφήνεια των διδακτικών στόχων. 

Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα που αξιολόγησαν το εγχειρίδιο της 

Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ και Β΄ Γυμνασίου ως προς την σαφήνεια των διδακτικών 

στόχων, 58 (59,8%) (Α΄ Γυμνασίου) και 56 (58,3%) (Β΄ Γυμνασίου) απάντησαν πως οι 

διδακτικοί στόχοι δεν είναι σαφείς, 32 (33%) (Α΄ Γυμνασίου) και 34 (35,4%) (Β΄ 

Γυμνασίου) απάντησαν πως οι διδακτικοί στόχοι είναι συγκεκριμένοι, ενώ 7 (7,2%) (Α΄ 

Γυμνασίου) και 6 (6,3%) (Β΄ Γυμνασίου) απάντησαν πως δεν υπάρχουν διδακτικοί στόχοι. 

 

Γράφημα 7: Αποτελέσματα αξιολόγησης ως προς τη σαφήνεια των διδακτικών στόχων  
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Γράφημα 8: Αποτελέσματα αξιολόγησης ως προς τη σαφήνεια των διδακτικών στόχων για τη 

Α΄ Γυμνασίου  

 

 

 

Γράφημα 9: Αποτελέσματα αξιολόγησης ως προς τη σαφήνεια των διδακτικών στόχων για τη 

Β΄ Γυμνασίου 

 

Από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων ως προς την σαφήνεια των διδακτικών 

στόχων, προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν τα εγχειρίδια της Α΄ 
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Γυμνασίου με M.Ο.=2,26 και δ=2 και τα εγχειρίδια της Β΄ Γυμνασίου με M.Ο.=2,29 και 

δ=2 και εκτιμούν, λοιπόν, κατά κύριο λόγο πως οι διδακτικοί στόχοι δεν είναι σαφείς. 

Παρατηρείται στατιστικώς σημαντική διαφορά (F=7.44, Sig.=0.011) στις απαντήσεις σε 

σχέση με το φύλο. Ειδικότερα παρατηρούμε πως οι απόψεις των γυναικών για τη 

σαφήνεια των διδακτικών στόχων (Mean=2,33) είναι ενισχυμένες σε σχέση με αυτές των 

ανδρών (Mean=1,94). Πιστεύουν δηλαδή περισσότερο από τους άνδρες πως οι διδακτικοί 

στόχοι είναι σαφείς. 

 

2) Αξιολόγηση των εγχειριδίων της Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ και Β΄ Γυμνασίου ως 

προς τις προαπαιτούμενες δεξιότητες. 

Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα που αξιολόγησαν το εγχειρίδιο της 

Νεοελληνικής Γλώσσας της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου ως προς την αναφορά ή επανάληψη των 

προαπαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων, 44 (45,4%) (Α΄ Γυμνασίου) και 48 (49,5%) 

(Β΄ Γυμνασίου) απάντησαν πως υπάρχει τουλάχιστον 1 αναφορά προαπαιτούμενης 

δεξιότητας αλλά χωρίς να γίνεται επανάληψή της, 31 (32%) (Α΄ Γυμνασίου) και 23 

(23.7%) (Β΄ Γυμνασίου) απάντησαν πως δεν υπάρχει αναφορά ούτε επανάληψη 

προαπαιτούμενων δεξιοτήτων, ενώ 22 (22.7%) (Α΄ Γυμνασίου) και 26 (26,8%) (Β΄ 

Γυμνασίου) απάντησαν πως υπάρχει τουλάχιστον 1 αναφορά ή επανάληψη 

προαπαιτούμενης δεξιότητας.  

Γράφημα 10 : Αποτελέσματα αξιολόγησης ως προς τις προαπαιτούμενες δεξιότητες 
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Γράφημα 11 : Αποτελέσματα αξιολόγησης ως προς τις προαπαιτούμενες δεξιότητες για την 

Α΄Γυμνασίου 

 

 

Γράφημα 12: Αποτελέσματα αξιολόγησης ως προς τις προαπαιτούμενες δεξιότητες για την Β΄ 

Γυμνασίου 

 

 

 

Από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων ως προς την αναφορά ή επανάληψη 

των προαπαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων, προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικοί  αξιολόγησαν τα εγχειρίδια της Α΄ Γυμνασίου με M.Ο.=1,91 και δ=2 και τα 
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εγχειρίδια της Β΄ Γυμνασίου με M.Ο.=2,03 και δ=2 και εκτιμούν, επομένως, κατά κύριο 

λόγο πως υπάρχει τουλάχιστον 1 αναφορά προαπαιτούμενης δεξιότητας αλλά χωρίς να 

γίνεται επανάληψή της. ∆ε διαπιστώνεται στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς το φύλο, 

την ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας, τις σπουδές, και τα έτη διδασκαλίας. 

 

3) Αξιολόγηση των εγχειριδίων της Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ και Β΄ Γυμνασίου ως 

προς την σαφήνεια των διδακτικών επεξηγήσεων. 

Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα που αξιολόγησαν το εγχειρίδιο της 

Νεοελληνικής Γλώσσας της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου ως προς την σαφήνεια των διδακτικών 

επεξηγήσεων, 66 (68%) (Α΄ Γυμνασίου) και 65 (67.7%) (Β΄ Γυμνασίου) απάντησαν πως 

υπάρχει διδακτική επεξήγηση αλλά δεν είναι σαφής, 20 (20.6%) (Α΄ Γυμνασίου) και 19 

(19.8%) (Β΄ Γυμνασίου) απάντησαν πως δεν υπάρχουν επεξηγήσεις κατά την εισαγωγή 

νέας έννοιας, ενώ 11 (11.3%) (Α΄ Γυμνασίου) και 12 (12.5%) (Β΄ Γυμνασίου) απάντησαν 

πως υπάρχει σαφής επεξήγηση. 

 

Γράφημα 13: Αποτελέσματα αξιολόγησης ως προς τη σαφήνεια των διδακτικών 

επεξηγήσεων  
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Γράφημα 14: Αποτελέσματα αξιολόγησης ως προς τη σαφήνεια των διδακτικών 

επεξηγήσεων για την Α΄ Γυμνασίου 

 

 

Γράφημα 15 : Αποτελέσματα αξιολόγησης ως προς τη σαφήνεια των διδακτικών 

επεξηγήσεων για την Β΄ Γυμνασίου  

 
 

Από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων ως προς την σαφήνεια των 

διδακτικών επεξηγήσεων, προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν τα 

εγχειρίδια της Α΄ Γυμνασίου με M.Ο.=1,91 και δ=2 και τα εγχειρίδια της Β΄ Γυμνασίου με 

M.Ο.=1,93 και δ=2 και εκτιμούν, επομένως, κατά κύριο λόγο πως υπάρχει διδακτική 
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επεξήγηση αλλά δεν είναι σαφής. ∆ε διαπιστώνεται στατιστικά σημαντική διαφορά ως 

προς φύλο, την ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας, τις σπουδές, και τα έτη διδασκαλίας. 

 

4) Αξιολόγηση των εγχειριδίων της Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ και Β΄ Γυμνασίου ως 

προς την επάρκεια των διδακτικών παραδειγμάτων. 

Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα που αξιολόγησαν το εγχειρίδιο της 

Νεοελληνικής Γλώσσας της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου ως προς την επάρκεια των διδακτικών 

παραδειγμάτων, 63 (65.6%) (Α΄ Γυμνασίου) και 59 (61.5%) (Β΄ Γυμνασίου) απάντησαν 

πως δίνονται ανεπαρκή (λιγότερα από 3) παραδείγματα για την νέα γνώση / δεξιότητα, 28 

(29,2%) (Α΄ Γυμνασίου) και 32 (33,3%) (Β΄ Γυμνασίου) απάντησαν πως δίνονται επαρκή 

(3 έως 5) παραδείγματα για τη νέα γνώση / δεξιότητα, ενώ 5 (5,2%) (Α΄ Γυμνασίου) και 5 

(5,2%) (Β΄ Γυμνασίου) απάντησαν πως δίνονται περισσότερα από 5 παραδείγματα για τη 

νέα γνώση / δεξιότητα. 

  

Γράφημα 16: Αποτελέσματα αξιολόγησης ως προς την επάρκεια των διδακτικών 

παραδειγμάτων 
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Γράφημα 17: Αποτελέσματα αξιολόγησης ως προς την επάρκεια των διδακτικών 

παραδειγμάτων για την Α΄ Γυμνασίου 

 

 

Γράφημα 18: Αποτελέσματα αξιολόγησης ως προς την επάρκεια των διδακτικών 

παραδειγμάτων για την Β΄ Γυμνασίου 

 

Από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων ως προς την επάρκεια των διδακτικών 

παραδειγμάτων, προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα 

αξιολόγησαν τα εγχειρίδια της Α΄ Γυμνασίου με M.Ο.=1,4 και δ=1 και τα εγχειρίδια της 

Β΄ Γυμνασίου με M.Ο.=1,44 και δ=1 και εκτιμούν, επομένως, κατά κύριο λόγο πως 
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δίνονται ανεπαρκή (λιγότερα από 3) παραδείγματα για την νέα γνώση / δεξιότητα. ∆ε 

διαπιστώνεται στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς φύλο, την ηλικία, τα χρόνια 

προϋπηρεσίας, τις σπουδές, και τα έτη διδασκαλίας. 

 

5) Αξιολόγηση των εγχειριδίων της Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ και Β΄ Γυμνασίου ως 

προς την εισαγωγή νέων εννοιών. 

Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα που αξιολόγησαν το εγχειρίδιο της 

Νεοελληνικής Γλώσσας της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου ως προς την εισαγωγή των νέων 

εννοιών, 49 (50.5%) (Α΄ Γυμνασίου) και 45 (46.4%) (Β΄ Γυμνασίου) απάντησαν πως σε 

κάθε ενότητα γίνεται εισαγωγή σε περισσότερες από 2 έννοιες ή δεξιότητες, 38 (39,2%) 

(Α΄ Γυμνασίου) και 46 (47.4%) (Β΄ Γυμνασίου) απάντησαν πως σε κάθε ενότητα γίνεται 

εισαγωγή σε 2 νέες έννοιες ή δεξιότητες, ενώ 10 (10.3%) (Α΄ Γυμνασίου) και 6 (6.2%) (Β΄ 

Γυμνασίου) απάντησαν πως σε κάθε ενότητα γίνεται εισαγωγή 1 νέας έννοιας ή 

δεξιότητας. 

 

Γράφημα 19: Αποτελέσματα αξιολόγησης ως προς την εισαγωγή των νέων εννοιών 
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Γράφημα 20: Αποτελέσματα αξιολόγησης ως προς την εισαγωγή των νέων εννοιών για την Α΄ 

Γυμνασίου 

 

 

Γράφημα 21: Αποτελέσματα αξιολόγησης ως προς την εισαγωγή των νέων εννοιών για την Β΄ 

Γυμνασίου   
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Από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων ως προς την εισαγωγή των νέων 

εννοιών, προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα αξιολόγησαν τα 

εγχειρίδια της Α΄ Γυμνασίου με M.Ο.=2,4 και δ=3 και τα εγχειρίδια της Β΄ Γυμνασίου με 

M.Ο.=2,4 και δ=2 και εκτιμούν, επομένως, κατά κύριο λόγο πως σε κάθε ενότητα των 

εγχειριδίων της Α΄ Γυμνασίου γίνεται εισαγωγή σε περισσότερες από 2 έννοιες ή 

δεξιότητες καθώς και πως σε κάθε ενότητα των εγχειριδίων της Β΄ Γυμνασίου γίνεται 

εισαγωγή σε περισσότερες από 2 έννοιες ή δεξιότητες. ∆ε διαπιστώνεται στατιστικά 

σημαντική διαφορά ως προς φύλο, την ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας, τις σπουδές, και 

τα έτη διδασκαλίας. 

 

6) Αξιολόγηση των εγχειριδίων της Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ και Β΄ Γυμνασίου ως 

προς την επάρκεια της καθοδηγούμενης εξάσκησης. 

Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα που αξιολόγησαν το εγχειρίδιο της 

Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ και Β΄ Γυμνασίου ως προς την επάρκεια της καθοδηγούμενης 

εξάσκησης, 69 (70.4%) (Α΄ Γυμνασίου) και 67 (68.4%) (Β΄ Γυμνασίου) απάντησαν πως 

δίνονται 1 ή 2 ασκήσεις καθοδήγησης ως προς τη νέα έννοια / δεξιότητα, 15 (15.3%) (Α΄ 

Γυμνασίου) και 11 (11.2%) (Β΄ Γυμνασίου) απάντησαν πως δίνονται 0 ασκήσεις 

καθοδήγησης ως προς τη νέα έννοια / δεξιότητα, ενώ 14 (14.3%) (Α΄ Γυμνασίου) και 20 

(20.4%) (Β΄ Γυμνασίου) απάντησαν πως δίνονται 3 ή 4 ασκήσεις καθοδήγησης ως προς τη 

νέα έννοια / δεξιότητα. 

Γράφημα 22: Αποτελέσματα αξιολόγησης ως προς την επάρκεια της καθοδηγούμενης 

εξάσκησης 
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Γράφημα 23: Αποτελέσματα αξιολόγησης ως προς την επάρκεια της καθοδηγούμενης 

εξάσκησης για την Α΄ Γυμνασίου 

 

Γράφημα 24: Αποτελέσματα αξιολόγησης ως προς την επάρκεια της καθοδηγούμενης 

εξάσκησης για την Β΄ Γυμνασίου 

 

Από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων ως προς την επάρκεια της 

καθοδηγούμενης εξάσκησης, προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν 

τα εγχειρίδια της Α΄ Γυμνασίου με M.Ο.=1,99 και δ=2 και τα εγχειρίδια της Β΄ Γυμνασίου 
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με M.Ο.=2,09 και δ=2 και εκτιμούν, επομένως, κατά κύριο λόγο πως δίνονται 1 ή 2 

ασκήσεις καθοδήγησης ως προς τη νέα έννοια / δεξιότητα. 

 

7) Αξιολόγηση των εγχειριδίων της Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ και Β΄  Γυμνασίου ως 

προς την επάρκεια της αυτόνομης εξάσκησης. 

Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα που αξιολόγησαν το εγχειρίδιο της 

Νεοελληνικής Γλώσσας της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου ως προς την επάρκεια της αυτόνομης 

εξάσκησης, 56 (57.1%) (Α΄ Γυμνασίου) και 63 (64.3%) (Β΄ Γυμνασίου) απάντησαν πως 

δίνονται 2-3 ασκήσεις αυτόνομης εξάσκησης, 37 (37.8%) (Α΄ Γυμνασίου) και 29 (29.6%) 

(Β΄ Γυμνασίου) απάντησαν πως δίνονται 0-1 ασκήσεις αυτόνομης εξάσκησης, ενώ 5 

(5.1%) (Α΄ Γυμνασίου) και 6 (6.1%) (Β΄ Γυμνασίου) απάντησαν πως δίνονται 4 ή 

περισσότερες ευκαιρίες εξάσκησης. 

 

Γράφημα 25: Αποτελέσματα αξιολόγησης ως προς την επάρκεια της αυτόνομης εξάσκησης 
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Γράφημα 26: Αποτελέσματα αξιολόγησης ως προς την επάρκεια της αυτόνομης εξάσκησης 

για την Α΄ Γυμνασίου 

 

 

 

Γράφημα 27: Αποτελέσματα αξιολόγησης ως προς την επάρκεια της αυτόνομης εξάσκησης 

για την Β΄ Γυμνασίου 

 

 

Από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων ως προς την επάρκεια της αυτόνομης 

εξάσκησης, προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα αξιολόγησαν τα 

εγχειρίδια της Α΄ Γυμνασίου με M.Ο.=1,67 και δ=2 και τα εγχειρίδια της Β΄ Γυμνασίου με 

M.Ο.=1,77 και δ=2 και εκτιμούν, επομένως, κατά κύριο λόγο πως δίνονται 2-3 ασκήσεις 
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αυτόνομης εξάσκησης. ∆ε διαπιστώνεται στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς φύλο, 

την ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας, τις σπουδές, και τα έτη διδασκαλίας. 

 

8) Αξιολόγηση των εγχειριδίων της Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ και Β΄ Γυμνασίου ως 

προς την επάρκεια επανάληψης νέων γνώσεων. 

 

Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα που αξιολόγησαν το εγχειρίδιο της 

Νεοελληνικής Γλώσσας της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου ως προς την επάρκεια επανάληψης νέων 

γνώσεων, 60 (61.2%) (Α΄ Γυμνασίου) και 60 (61.2%) (Β΄ Γυμνασίου) απάντησαν πως 

υπάρχουν επαναληπτικές ασκήσεις αλλά δεν είναι επαρκείς, 36 (36.7%) (Α΄ Γυμνασίου) 

και 35 (35.7%) (Β΄ Γυμνασίου) απάντησαν πως δεν υπάρχουν επαναληπτικές ασκήσεις, 

ενώ 2 (2%) (Α΄ Γυμνασίου) και 3 (3.1%) (Β΄ Γυμνασίου) απάντησαν πως οι 

επαναληπτικές ασκήσεις είναι επαρκείς και κατάλληλες. 

 

Γράφημα 28: Αποτελέσματα αξιολόγησης ως προς την επάρκεια επανάληψης νέων γνώσεων 
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Γράφημα 29: Αποτελέσματα αξιολόγησης ως προς την επάρκεια επανάληψης νέων γνώσεων 

για την Α΄ Γυμνασίου 

 

 

 

Γράφημα 30: Αποτελέσματα αξιολόγησης ως προς την επάρκεια επανάληψης νέων γνώσεων 

για την Β΄ Γυμνασίου 
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Από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων ως προς την επάρκεια επανάληψης 

νέων γνώσεων, προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα αξιολόγησαν 

τα εγχειρίδια της Α΄ Γυμνασίου με M.Ο.=1,65 και δ=2 και τα εγχειρίδια της Β΄ Γυμνασίου 

με M.Ο.=1,67 και δ=2 και εκτιμούν, επομένως, κατά κύριο λόγο πως υπάρχουν 

επαναληπτικές ασκήσεις αλλά δεν είναι επαρκείς. ∆ε διαπιστώνεται στατιστικά σημαντική 

διαφορά ως προς φύλο, την ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας, τις σπουδές, και τα έτη 

διδασκαλίας. 
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3.2. Συνολική αποτίμηση των αποτελεσμάτων 

Από την επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας προκύπτει ότι η άποψη που 

έχουν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί για τα εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας της 

Α΄ και Β΄ Γυμνασίου σε σχέση με τα κριτήρια αξιολόγησης έχει ως εξής: 

 

1. Σαφήνεια των διδακτικών στόχων: οι διδακτικοί στόχοι δεν είναι σαφείς. 

 

2. Προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες: Υπάρχει τουλάχιστον 1 αναφορά 

προαπαιτούμενης δεξιότητας αλλά χωρίς να γίνεται επανάληψή της. 

  

3. Σαφήνεια των διδακτικών επεξηγήσεων: Υπάρχει διδακτική επεξήγηση αλλά δεν 

είναι σαφής. 

 

4. Επάρκεια των διδακτικών παραδειγμάτων: Δίνονται ανεπαρκή (λιγότερα από 3) 

παραδείγματα για την νέα γνώση / δεξιότητα. 

 

5. Εισαγωγή των νέων εννοιών: Σε κάθε ενότητα των εγχειριδίων της Α΄ γυμνασίου 

γίνεται εισαγωγή σε περισσότερες από 2 έννοιες ή δεξιότητες και σε κάθε ενότητα 

των εγχειριδίων της Β΄ γυμνασίου γίνεται εισαγωγή σε περισσότερες από 2 έννοιες 

ή δεξιότητες. 

 

6. Επάρκεια της καθοδηγούμενης εξάσκησης: Δίνονται 1 ή 2 ασκήσεις καθοδήγησης 

ως προς τη νέα έννοια / δεξιότητα. 

 

7. Επάρκεια της αυτόνομης εξάσκησης: Δίνονται 2-3 ασκήσεις αυτόνομης 

εξάσκησης. 

 

8. Επάρκεια επανάληψης νέων γνώσεων: Υπάρχουν επαναληπτικές ασκήσεις αλλά 

δεν είναι επαρκείς. 
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Γράφημα 31: Συχνότητες κριτηρίων αξιολόγησης για την Α΄Γυμνασίου 

 

Γράφημα 32: Συχνότητες κριτηρίων αξιολόγησης για την Β΄Γυμνασίου 
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     Από τη σύγκριση των τυπικών αποκλίσεων των παρακάτω πινάκων προκύπτει 

ότι τη μεγαλύτερη διασπορά απόψεων έχουν οι εκπαιδευτικοί σε σχέση με το κριτήριο των 

προαπαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων στα εγχειρίδια και των δύο τάξεων (Std. 

Dev.=0.737 & 0,714). Οριακή είναι η εκτίμηση που προκύπτει για το κριτήριο της 

επάρκειας των διδακτικών παραδειγμάτων  (M.Ο.=1,4 & 1,44), με τη διάμεσο να 

προσδιορίζει με σαφήνεια την άποψη των εκπαιδευτικών (δ=1). Ενισχυμένη φαίνεται να 

είναι η άποψη των εκπαιδευτικών σε σχέση με το κριτήριο της εισαγωγής των νέων 

εννοιών (Μ.Ο.=2,4), όπως διαπιστώνουμε από τον υψηλό μέσο όρο. Παρατηρούμε 

ωστόσο ομοιογένεια στις αξιολογήσεις των εγχειριδίων και των δύο τάξεων εκτός, ίσως, 

από το κριτήριο της εισαγωγής νέων εννοιών, όπου παρουσιάζεται ελάχιστα πιο 

ενισχυμένη η άποψη των εκπαιδευτικών για το εγχειρίδιο της Α΄ Γυμνασίου (δ=3) από ότι 

για το εγχειρίδιο της Β΄ Γυμνασίου (δ=2). 

 

Πίνακας 8: Μέτρα θέσης και διασποράς των κριτηρίων αξιολόγησης για την Α΄Γυμνασίου 

 

Α΄ Γυμνασίου Mean Median SD 

Σαφήνεια των διδακτικών στόχων 2,26 2 0,582 

Προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες 1,91 2 0,737 

Σαφήνεια των διδακτικών επεξηγήσεων 1,91 2 0,561 

Επάρκεια των διδακτικών παραδειγμάτων 1,4 1 0,589 

Εισαγωγή των νέων εννοιών 2,4 3 0,672 

Επάρκεια της καθοδηγούμενης εξάσκησης 1,99 2 0,547 

Επάρκεια της αυτόνομης εξάσκησης 1,67 2 0,570 

Επάρκεια επανάληψης νέων γνώσεων 1,65 2 0,520 
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Γράφημα 33 

 

Πίνακας 9: Μέτρα θέσης και διασποράς των κριτηρίων αξιολόγησης για την B΄Γυμνασίου 

Β΄ Γυμνασίου Mean Median SD 

Σαφήνεια των διδακτικών στόχων 2,29 2 0,579 

Προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες 2,03 2 0,714 

Σαφήνεια των διδακτικών επεξηγήσεων 1,93 2 0,567 

Επάρκεια των διδακτικών παραδειγμάτων 1,44 1 0,595 

Εισαγωγή των νέων εννοιών 2,4 2 0,607 

Επάρκεια της καθοδηγούμενης εξάσκησης 2,09 2 0,558 

Επάρκεια της αυτόνομης εξάσκησης 1,77 2 0,552 

Επάρκεια επανάληψης νέων γνώσεων 1,67 2 0,533 
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Γράφημα 34 

 

Σε σχέση με τα δεδομένα που αφορούν στα δημογραφικά στοιχεία των 

εκπαιδευτικών, διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούνται σημαντικά στη 

σαφήνεια των διδακτικών στόχων ανάλογα με το φύλο, ενώ στα υπόλοιπα κριτήρια 

φαίνεται οι απόψεις τους να συγκλίνουν. 

 

Πίνακας 10: Σύγκριση των μέτρων θέσης και διασποράς των κριτηρίων αξιολόγησης μεταξύ 

Α΄και Β΄Γυμνασίου  

 

 

       Α΄ Γυμνασίου        Β΄ Γυμνασίου Απόλυτη 

διαφορά μέσων 

τιμών 
Mean SD Mean SD 

Σαφήνεια των διδακτικών στόχων 2,26 0,582 2,29 0,579 0,03 

Προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες 1,91 0,737 2,03 0,714 0,12 

Σαφήνεια των διδακτικών επεξηγήσεων 1,91 0,561 1,93 0,567 0,02 

Επάρκεια των διδακτικών παραδειγμάτων 1,40 0,589 1,44 0,595 0,04 

Εισαγωγή των νέων εννοιών 2,40 0,672 2,40 0,607 0,00 
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Επάρκεια της καθοδηγούμενης εξάσκησης 1,99 0,547 2,09 0,558 0,10 

Επάρκεια της αυτόνομης εξάσκησης 1,67 0,570 1,77 0,552 0,10 

Επάρκεια επανάληψης νέων γνώσεων 1,65 0,520 1,67 0,533 0,02 

 

Στον πίνακα 10 διαπιστώνεται ότι από τη σύγκριση των μέσων όρων δεν 

προκύπτουν σημαντικές αποκλίσεις ως προς την αξιολόγηση των δυο εγχειριδίων από τους 

εκπαιδευτικούς. Αξιοσημείωτη είναι η σύγκριση αυτή για το κριτήριο των 

προαπαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων όπου θα αναμέναμε να υπάρχει κάποια 

διαφοροποίηση για τις 2 τάξεις καθώς η επανάληψη των προαπαιτούμενων γνώσεων είναι 

απαραίτητη ακόμη περισσότερο στη Β΄Γυμνασίου για τους μαθητές με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Ωστόσο, δεν προκύπτουν σημαντικές αποκλίσεις για τις 2 τάξεις. 

Πίνακας 11: Σύγκριση αποτελεσμάτων για την Α΄Γυμνασίου σε σχέση με το φύλο των 

συμμετεχόντων 

 

Φύλο 

Α΄ Γυμνασίου 

Άνδρας Γυναίκα Απόλυτη 

διαφορά μέσων 

τιμών 
Mean SD Mean SD 

Σαφήνεια των διδακτικών στόχων 1,94 0,416 2,33 0,593 0,39 

Προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες 2,11 0,758 1,86 0,729 0,25 

Σαφήνεια των διδακτικών επεξηγήσεων 1,78 0,548 1,94 0,563 0,16 

Επάρκεια των διδακτικών παραδειγμάτων 1,28 0,575 1,42 0,593 0,14 

Εισαγωγή των νέων εννοιών 2,17 0,707 2,46 0,656 0,29 

Επάρκεια της καθοδηγούμενης εξάσκησης 1,83 0,618 2,03 0,527 0,2 

Επάρκεια της αυτόνομης εξάσκησης 1,61 0,502 1,69 0,587 0,08 

Επάρκεια επανάληψης νέων γνώσεων 1,78 0,428 1,63 0,537 0,15 
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Πίνακας 12: Σύγκριση αποτελεσμάτων για την Β΄Γυμνασίου σε σχέση με το φύλο των 

συμμετεχόντων 

 

Φύλο 

Β΄ Γυμνασίου 

Άνδρας Γυναίκα Απόλυτη 

διαφορά 

μέσων τιμών 
Mean SD Mean SD 

Σαφήνεια των διδακτικών στόχων 1,94 0,539 2,37 0,561 0,43 

Προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες 2,06 0,725 2,03 0,716 0,03 

Σαφήνεια των διδακτικών επεξηγήσεων 1,72 0,575 1,97 0,558 0,25 

Επάρκεια των διδακτικών παραδειγμάτων 1,33 0,594 1,46 0,596 0,13 

Εισαγωγή των νέων εννοιών 2,06 0,639 2,48 0,574 0,42 

Επάρκεια της καθοδηγούμενης εξάσκησης 1,94 0,639 2,13 0,537 0,19 

Επάρκεια της αυτόνομης εξάσκησης 1,89 0,471 1,74 0,568 0,15 

Επάρκεια επανάληψης νέων γνώσεων 1,89 0,471 1,63 0,537 0,26 

 

     Ανεξάρτητα από το φύλο, οι εκπαιδευτικοί, για το εγχειρίδιο της Α΄ Γυμνασίου, 

φαίνεται να έχουν παρόμοια άποψη ως προς τα κριτήρια της επάρκειας της αυτόνομης 

εξάσκησης, των διδακτικών παραδειγμάτων και της επανάληψης νέων γνώσεων αφού 

έχουν τη μικρότερη διαφορά στους μέσους όρους. Αντίστοιχα, για το εγχειρίδιο της Β΄ 

Γυμνασίου, φαίνεται να έχουν παρόμοια άποψη ως προς τα κριτήρια των 

προαπαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων, την επάρκεια των διδακτικών παραδειγμάτων 

και της αυτόνομης εξάσκησης. 

     Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση στις αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών, και για τα 

δύο εγχειρίδια, παρατηρείται στο κριτήριο της σαφήνειας των διδακτικών στόχων, η οποία 

είναι στατιστικώς σημαντική όπως είδαμε και στην προηγούμενη παράγραφο. Λιγότερο 

σημαντική αλλά εμφανής είναι η διαφορά των απόψεων των εκπαιδευτικών για το 

κριτήριο της εισαγωγής νέων εννοιών στο εγχειρίδιο της Β΄ Γυμνασίου. 

     Μεγάλη διασπορά απόψεων για το εγχειρίδιο της Α΄ Γυμνασίου, παρατηρείται 

στους άνδρες στα κριτήρια των προαπαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων (Std. 
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Dev.=0.758) και στης εισαγωγής νέων εννοιών (Std. Dev.=0.707) ενώ στις γυναίκες, στο 

κριτήριο των προαπαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων (Std. Dev.=0.729). Στην 

αξιολόγηση του εγχειριδίου της Β΄ Γυμνασίου, η μεγαλύτερη διασπορά εντοπίζεται στις 

απόψεις ανδρών και γυναικών ως προς τις προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες (Std. 

Dev.=0.725 & 0.716) 

 

Πίνακας 13: Σύγκριση αποτελεσμάτων για την Α΄ Γυμνασίου σε σχέση με τα έτη 

προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων 

 

Έτη Προϋπηρεσίας 

Α' Γυμνασίου 

Από 0 έως 5 

Από 6 έως 

10 

Πάνω από 

10 

Mean SD Mean SD Mean SD 

Σαφήνεια των διδακτικών στόχων 2,27 0,587 2,27 0,64 2,22 0,441 

Προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες 1,93 0,759 1,83 0,699 2,11 0,782 

Σαφήνεια των διδακτικών επεξηγήσεων 1,91 0,514 1,93 0,64 1,89 0,601 

Επάρκεια των διδακτικών παραδειγμάτων 1,36 0,52 1,34 0,614 1,78 0,833 

Εισαγωγή των νέων εννοιών 2,41 0,654 2,4 0,724 2,44 0,527 

Επάρκεια της καθοδηγούμενης εξάσκησης 1,95 0,515 2 0,587 2,33 0,5 

Επάρκεια της αυτόνομης εξάσκησης 1,7 0,499 1,67 0,661 1,44 0,726 

Επάρκεια επανάληψης νέων γνώσεων 1,74 0,483 1,57 0,568 1,44 0,527 
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Πίνακας 14: Σύγκριση αποτελεσμάτων για την Β΄ Γυμνασίου σε σχέση με τα έτη 

προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων 

 

Έτη Προϋπηρεσίας 

Β' Γυμνασίου 

Από 0 έως 5 

Από 6 έως 

10 

Πάνω από 

10 

Mean SD Mean SD Mean SD 

Σαφήνεια των διδακτικών στόχων 2,33 0,549 2,24 0,654 2,29 0,488 

Προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες 2,04 0,751 2 0,651 2,29 0,756 

Σαφήνεια των διδακτικών επεξηγήσεων 1,96 0,517 1,91 0,621 1,86 0,69 

Επάρκεια των διδακτικών παραδειγμάτων 1,44 0,538 1,3 0,585 2 0,816 

Εισαγωγή των νέων εννοιών 2,39 0,596 2,38 0,652 2,57 0,535 

Επάρκεια της καθοδηγούμενης εξάσκησης 2,11 0,567 2 0,55 2,43 0,535 

Επάρκεια της αυτόνομης εξάσκησης 1,84 0,462 1,71 0,629 1,57 0,787 

Επάρκεια επανάληψης νέων γνώσεων 1,69 0,505 1,71 0,579 1,43 0,535 

 

     Ανεξάρτητα από τα έτη προϋπηρεσίας και στις δύο τάξεις, δεν παρουσιάζεται 

στατιστικώς σημαντική διαφορά στις αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, η 

μεγαλύτερη διακύμανση παρατηρείται στους εκπαιδευτικούς με τη μεγαλύτερη 

προϋπηρεσία (πάνω από 10 έτη) και στα κριτήρια της επάρκειας των διδακτικών 

παραδειγμάτων (Std. Dev.=0,833 & 0,816), των προαπαιτούμενων γνώσεων και 

δεξιοτήτων (Std. Dev.=0,782 & 0,756) και στην επάρκεια αυτόνομης εξάσκησης (Std. 

Dev.=0,726 & 0,787) και για τα δύο εγχειρίδια. Μεγάλη διασπορά απόψεων έχουμε και 

στο σύνολο των εκπαιδευτικών με μικρή σχετικά προϋπηρεσία (έως 5 έτη) ως προς το 

κριτήριο των προαπαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων (Std. Dev.=0,759 & 0,751). 

Ωστόσο, ομοιογένεια παρατηρείται στις αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία 

από 6 έως 10 έτη. 
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4. Συζήτηση – Συμπεράσματα – Προτάσεις 

4.1. Συζήτηση 

Η συγκεκριμένη έρευνα είχε ως στόχο την αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων 

της Νεοελληνικής Γλώσσας  που χρησιμοποιούνται στις δύο πρώτες τάξεις του ελληνικού 

Γυμνασίου, ως προς τη λειτουργικότητά τους για τη διδασκαλία των μαθητών με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Η αξιολόγηση στηρίχτηκε στα παρακάτω κριτήρια 

αποτελεσματικής διδασκαλίας: σαφήνεια διδακτικών στόχων, προαπαιτούμενες 

δεξιότητες, σαφήνεια διδακτικών επεξηγήσεων, επάρκεια διδακτικών παραδειγμάτων, 

εισαγωγή νέων εννοιών, επάρκεια καθοδηγούμενης εξάσκησης, επάρκεια αυτόνομης 

εξάσκησης, επάρκεια επανάληψης νέων γνώσεων. Συνολικά 98 εκπαιδευτικοί της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έλαβαν μέρος στην ερευνητική διαδικασία και κατά 

συνέπεια στην αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας τα σχολικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής 

Γλώσσας των δύο πρώτων τάξεων του Γυμνασίου δεν ανταποκρίνονται στον επιθυμητό 

βαθμό στα πιο πολλά κριτήρια της έρευνας και συγκεκριμένα στα 6 από τα 8 κριτήρια. 

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, στα υπόλοιπα 2 κριτήρια που σχετίζονται με την 

επάρκεια της καθοδηγούμενης εξάσκησης και την επάρκεια της αυτόνομης εξάσκησης τα 

σχολικά εγχειρίδια ανταποκρίνονται εν μέρει, αλλά όχι στον επιθυμητό βαθμό, στις αρχές 

της αποτελεσματικής διδασκαλίας. Αναλυτικότερα: 

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι οι διδακτικοί στόχοι 

των σχολικών εγχειριδίων της Νεοελληνικής Γλώσσας των δύο πρώτων τάξεων του 

Γυμνασίου δεν είναι σαφείς. Η άποψη αυτή των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 

επηρεάζεται από το φύλο και ειδικότερα παρατηρείται ότι οι γυναίκες που έλαβαν μέρος 

στην έρευνα πιστεύουν σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους άνδρες ότι οι διδακτικοί στόχοι 
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των σχολικών εγχειριδίων  είναι σαφείς. Η άποψη των εκπαιδευτικών δεν επηρεάζεται από 

την ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας, τις σπουδές και τα έτη διδασκαλίας. Σύμφωνα με τον 

Swanson (2001) οι διδακτικοί στόχοι πρέπει να είναι προσδιορισμένοι με σαφήνεια, να 

είναι συγκεκριμένοι κι επιλεγμένοι από τον εκπαιδευτικό με βάση το μαθησιακό στυλ 

κάθε εκπαιδευόμενου και τις δεξιότητες που μπορεί να κατακτήσει, με βάση δηλαδή τις 

ατομικές διαφορές που μπορεί να έχει ο κάθε μαθητής της τάξης καθώς και όσοι 

παρουσιάζουν Η.Ε.Α. ή οποιεσδήποτε άλλες δυσκολίες. Το εύρημα της παρούσας έρευνας 

περί έλλειψης σαφήνειας των στόχων συμπίπτει με ανάλογο εύρημα της Ανδριώτου (2011) 

για τα σχολικά γλωσσικά εγχειρίδια της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων (περίπου 35%) 

απάντησαν ότι οι διδακτικοί στόχοι  είναι σαφείς. Οι εκπαιδευτικοί που εξέφρασαν αυτή 

την άποψη, ίσως, να έκριναν τους διδακτικούς στόχους σαφείς για τους μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης και όχι για τους μαθητές με ΗΕΑ.  

  

Ως προς τις προαπαιτούμενες δεξιότητες, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί εκτιμούν 

στην πλειονότητά τους ότι  στα σχολικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας των δύο 

πρώτων τάξεων του Γυμνασίου υπάρχει τουλάχιστον 1 αναφορά προαπαιτούμενης 

δεξιότητας, αλλά χωρίς να γίνεται επανάληψή της πριν από τη διδασκαλία μιας νέας 

έννοιας ή δεξιότητας. Η άποψη αυτή των εκπαιδευτικών δε φαίνεται να επηρεάζεται από 

το φύλο, την ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας, τις σπουδές και τα έτη διδασκαλίας. Το εύρημα 

διαφέρει σε ένα βαθμό από αντίστοιχο εύρημα της Ανδριώτου (2011), η οποία βρήκε ότι οι 

εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου εκτιμούν πως στα αντίστοιχα εγχειρίδια δεν γίνεται 

αναφορά ούτε επανάληψη των προαπαιτούμενων δεξιοτήτων. Μια πιθανή ερμηνεία για τη 

διαφοροποίηση αυτή ίσως να προκύπτει από τη διαφορετική δομή των εγχειριδίων Α/θμιας 

και Β/θμιας εκπαίδευσης, που έχει επισημανθεί και σε άλλες χώρες (π.χ. Jitendra et al., 
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 Bryant et al., 2008). Ειδικότερα, τα περιεχόμενα των ﮲Jitendra et al., 2005  ﮲1996

εγχειριδίων της Β/θμιας εκπαίδευσης είναι πιο σύνθετα, παρουσιάζονται με ταχύτερο 

ρυθμό  και είναι πυκνότερα εννοιολογικά. Αυτά τα στοιχεία ίσως, ώθησαν τους 

συγγραφείς των εγχειριδίων του Γυμνασίου  να εισάγουν τουλάχιστον 1 αναφορά σε 

προαπαιτούμενη δεξιότητα. Βέβαια για τους μαθητές με Η.Ε.Α. εκτός από αναφορά πρέπει 

να γίνεται και επανάληψη των προαπαιτούμενων δεξιοτήτων, καθώς η έλλειψή τους είναι 

η πιο συνηθισμένη αιτία δυσκολιών μάθησης (Αγαλιώτης, 2011).  

 

Όσον αφορά το κριτήριο της σαφήνειας των διδακτικών επεξηγήσεων η 

πλειονότητα των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι στα σχολικά εγχειρίδια που μελετήθηκαν 

περιλαμβάνονται διδακτικές επεξήσεις, αλλά δεν παρουσιάζονται με σαφήνεια. Υπάρχει κι 

ένα ποσοστό της τάξης του 12% των εκπαιδευτικών που υποστηρίζει ότι οι διδακτικές 

επεξηγήσεις που υπάρχουν είναι σαφείς. Αυτό ίσως προκύπτει διότι ενδεχομένως 

αναφέρονται στους μαθητές τυπικής εκπαίδευσης και όχι στους μαθητές με Η.Ε.Α., οι 

οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επεξεργασία των πληροφοριών και έχουν ανάγκη 

από σαφείς, πλήρεις και λογικές διδακτικές επεξηγήσεις. Η άποψη των εκπαιδευτικών για 

τις διδακτικές επεξηγήσεις δε φαίνεται να επηρεάζεται από το φύλο, την ηλικία, τα χρόνια 

υπηρεσίας, τις σπουδές και τα έτη διδασκαλίας. Το εύρημα συμφωνεί με αντίστοιχο 

έυρημα της Ανδριώτου (2011). Η σύγκλιση των απόψεων των εκπαιδευτικών που 

παρουσιάζουν οι δύο έρευνες ως προς το κριτήριο της σαφήνειας των διδακτικών 

επεξηγήσεων υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης των επεξηγήσεων, καθώς συμβάλλουν 

στην κατανόηση των νέων γνώσων και δεξιοτήτων και προσφέρουν ευκαιρίες επιτυχίας 

κατά τη μαθησιακή διαδικασία τόσο για τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης αλλά ακόμη 

περισσότερο για τους μαθητές με Η.Ε.Α  (Agaliotis, 2012). 
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Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών για το κριτήριο της επάρκειας των διδακτικών 

παραδειγμάτων έδειξε ότι στα ερευνώμενα εγχειρίδια του Γυμνασίου δίνονται λιγότερα 

από 3 παραδείγματα για τη νέα γνώση ή δεξιότητα και, κατά συνέπεια, τα παραδείγματα 

αυτά σύμφωνα με τη βιβλιογραφία είναι ανεπαρκή. Η εκτίμηση αυτή των συμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών δε φαίνεται να επηρεάζεται από τις ποιοτικές μεταβλητές  δηλαδή από το 

φύλο, την ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας, τις σπουδές και τα έτη διδασκαλίας. Σύμφωνα με 

τον Steel (2002), κατά την εισαγωγή της νέας γνώσης η παρουσίαση 3 έως 5 

παραδειγμάτων βοηθά το μαθητή στη διαδικασία της γενίκευσης και της κατανόησης. Τα 

διδακτικά παραδείγματα πρέπει να είναι επαρκή και σαφή ώστε να διευκολύνουν το 

μαθητή με Η.Ε.Α. και γενικότερα με μαθησιακές δυσκολίες κατά την εφαρμογή της νέας 

γνώσης, έτσι ώστε να δρα αυτόνομα και με αυτοπεποίθηση ελαχιστοποιώντας τις 

πιθανότητες για λάθη (Bryant et al., 2008). Τα αποτελέσματα της δικής μας έρευνας 

καταλήγουν στην ανεπάρκεια των διδακτικών παραδειγμάτων για τη νέα γνώση ή 

δεξιότητα στα σχολικά εγχειρίδια του Γυμνασίου, καθώς η άποψη των εκπαιδευτικών 

καθορίζει τα παραδείγματα σε λιγότερα από 3. Επομένως, για τους μαθητές με Η.Ε.Α. ο 

ανεπαρκής αυτός αριθμός των διδακτικών παραδειγμάτων ίσως να αυξήσει τις 

πιθανότητες για λάθη κατά τις σχολικές εργασίες μειώνοντας την αυτοπεποίθησή τους για 

αυτόνομη εργασία και  να τους δυσκολέψει στην αφομοίωση της νέας γνώσης. Γι’ αυτούς 

τους λόγους, τα σχολικά εγχειρίδια των δύο πρώτων τάξεων του Γυμνασίου δεν είναι 

λειτουργικά ως προς το κριτήριο της επάρκειας των διδακτικών παραδειγμάτων. 

 

Η εκτίμηση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών για το κριτήριο της εισαγωγής των 

νέων εννοιών είναι ότι στο εγχειρίδιο της Α΄ Γυμνασίου σε κάθε ενότητα διδασκαλίας 

γίνεται εισαγωγή σε περισσότερες από 2 έννοιες ή δεξιότητες, ενώ στο εγχειρίδιο της Β΄ 

Γυμνασίου σε κάθε ενότητα διδασκαλίας γίνεται εισαγωγή 2 νέων εννοιών ή δεξιοτήτων. 
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Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι και για τα δύο εγχειρίδια η πλειονότητα των 

εκπαιδευτικών (περίπου 90%) απάντησε ότι σε κάθε ενότητα γίνεται εισαγωγή σε 2 ή και 

περισσότερες νέες έννοιες, ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό (5-10%) απάντησε ότι σε κάθε 

ενότητα διδασκαλίας εισάγεται μόνο 1 έννοια ή δεξιότητα. Σύμφωνα με  επιστημονικά 

δεδομένα, η απόκτηση των νέων γνώσεων ή δεξιοτήτων γίνεται περισσότερο ομαλά όταν η 

διδασκαλία έχει ως στόχο της μόνο 1 έννοια ή δεξιότητα κάθε φορά, διότι οι μαθητές και 

κυρίως οι μαθητές με Η.Ε.Α. μπορούν να εστιάσουν πιο εύκολα στην επίτευξη ενός 

στόχου μάθησης κάθε φορά, ιδιαίτερα αν παρουσιάζουν δυσκολίες στη μνήμη και στην 

προσοχή (Agaliotis, 2011). Συνεπώς, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας 

έρευνας προκύπτει ότι τα σχολικά εγχειρίδια που ερευνώνται είναι ακατάλληλα ως προς το 

κριτήριο της εισαγωγής των νέων εννοιών και έτσι φαίνεται ότι δεν είναι λειτουργικά στον 

τομέα αυτό για μαθητές με Η.Ε.Α. Επιπλέον, η εκτίμηση των συμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών για το κριτήριο αυτό δε φαίνεται να επηρεάζεται από τις ποιοτικές 

μεταβλητές του δείγματος δηλαδή από το φύλο, την ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας, τις 

σπουδές και τα έτη διδασκαλίας. Αντίστοιχο με το εύρημα της παρούσας έρευνας για την 

εισαγωγή των νέων εννοιών είναι και το ανάλογο εύρημα της Ανδριώτου (2011), γεγονός 

που ίσως εξηγεί σε ένα βαθμό την αποτυχία στη σχολική μάθηση των μαθητών με Η.Ε.Α. 

τόσο στο Δημοτικό όσο και στο Γυμνάσιο. 

  

Ως προς το κριτήριο της επάρκειας της καθοδηγούμενης εξάσκησης οι 

εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν στην πλειοψηφία τους (70%) ότι 

στα σχολικά εγχειρίδια του Γυμνασίου  δίνονται 1 ή 2 ασκήσεις καθοδήγησης ως προς τη 

νέα έννοια ή δεξιότητα. Συγκριτικά μικρό ποσοστό (10%-20%) απάντησε ότι δεν δίνονται 

ασκήσεις καθοδήγησης ή ότι δίνονται 3 ή 4 ασκήσεις καθοδήγησης ως προς τη νέα έννοια 

ή δεξιότητα. Ως προς τις ποιοτικές μεταβλητές της έρευνας δηλαδή το φύλο, την ηλικία, τα 



 

 

 

138 

 

χρόνια υπηρεσίας, τις σπουδές και τα έτη διδασκαλίας δε διαπιστώνεται στατιστικά 

σημαντική διαφορά για την επάρκεια της καθοδηγούμενης εξάσκησης. Αντίστοιχα είναι 

και τα δεδομένα από την έρευνα της Ανδριώτου (2011). Σύμφωνα με τους Santoro et al. 

(2006), οι μαθητές με Η.Ε.Α. προκειμένου να αφομοιώσουν και να εφαρμόσουν ευχερώς 

τις νέες γνώσεις και στρατηγικές χρειάζονται πολλές ευκαιρίες για εξάσκηση με άμεση 

ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό. Οι μαθητές προτού εφαρμόσουν τη νέα γνώση 

αυτόνομα θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία για καθοδηγούμενη εξάσκηση μέσω 3-4 

ασκήσεων (Carnine, 1991). Επομένως, τα ερευνητικά δεδομένα μας οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι τα σχολικά εγχειρίδια των 2 πρώτων τάξεων του Γυμνασίου δεν πληρούν 

το κριτήριο της καθοδηγούμενης εξάσκησης στον προτεινόμενο επιστημονικά απαραίτητο 

αριθμό ασκήσεων, γεγονός που μειώνει τη λειτουργικότητά τους για όλους τους μαθητές. 

 

Όσον αφορά το κριτήριο της αυτόνομης εξάσκησης οι συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους (περίπου 65%) απάντησαν ότι στα σχολικά εγχειρίδια 

που ερευνώνται δίνονται 2-3 ασκήσεις αυτόνομης εξάσκησης, ενώ μόλις το 5% για την Α΄ 

Γυμνασίου και το 6% για την Β΄ Γυμνασίου απάντησαν ότι δίνονται 4 ή περισσότερες 

ευκαιρίες αυτόνομης εξάσκησης. Ως προς τις ποιοτικές μεταβλητές της έρευνας δηλαδή το 

φύλο, την ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας, τις σπουδές και τα έτη διδασκαλίας δε 

διαπιστώνεται στατιστικά σημαντική διαφορά για την επάρκεια της αυτόνομης εξάσκησης. 

Λαμβάνοντας υπόψη και τα ανάλογα ευρήματα της Ανδριώτου (2011), μπορεί να 

παρατηρηθεί ότι στα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού και του Γυμνασίου δε δίνεται ο 

απαραίτητος αριθμός ευκαιριών αυτόνομης εξάσκησης. Σύμφωνα με τους Bryant et al. 

(2008) ο αριθμός των 4 ασκήσεων αυτόνομης εξάσκησης είναι αυτός που κρίνεται ως 

επαρκής ώστε κι αν ο μαθητής δεν κατορθώσει να επιτύχει σε μία, να έχει την ευκαιρία να 

πετύχει με ποσοστό 75% στην ακρίβεια κατά την εφαρμογή της νέας γνώσης. Η 
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ανεπαρκής εξάσκηση δεν δίνει την ευκαιρία στους μαθητές με Η.Ε.Α. να πετύχουν ένα 

ικανοποιητικό επίπεδο αυτοματισμού, γενίκευσης και διατήρησης της νέας έννοιας στη 

μακρόχρονη μνήμη.  

 

Όσον αφορά το κριτήριο της επανάληψης των νέων γνώσεων, οι εκπαιδευτικοί 

που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν σε ποσοστό 60% ότι υπάρχουν επαναληπτικές 

ασκήσεις και στα 2 εγχειρίδια, αλλά δεν είναι επαρκείς, ενώ σε ποσοστό 35% απάντησαν 

ότι δεν υπάρχουν καθόλου επαναληπτικές ασκήσεις. Η διαφοροποίηση αυτή, ενδεχομένως, 

να οφείλεται στη φύση της επαναληπτικής ενότητας που υπάρχει στο τέλος κάθε 

διδακτικής ενότητας των σχολικών εγχειριδίων και αφορά την επανάληψη των 

γραμματικών και συντακτικών κανόνων που διδάχτηκαν. Οι εκπαιδευτικοί που απάντησαν 

πως δεν υπάρχουν επαναληπτικές ασκήσεις ίσως θεωρούν ότι θα έπρεπε να υπάρχουν 

ασκήσεις εφαρμογής των κανόνων που διδάχτηκαν σε κάθε ενότητα. Ανεξαρτήτως της 

διαφοροποίησης αυτής ελάχιστοι εκπαιδευτικοί (2%-3%) απάντησαν πως οι 

επαναληπτικές ασκήσεις είναι επαρκείς και κατάλληλες. Σε κάθε περίπτωση οι 

συστηματικές επαναλήψεις των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων ιδίως για μαθητές με 

Η.Ε.Α. που αντιμετωπίζουν προβλήματα μνήμης, είναι αναγκαίες ( Jitendra et al., 1999﮲ 

Carnine et al., 2004) διότι έτσι εξασφαλίζεται η διατήρηση και η λειτουργική χρήση των 

νέων γνώσεων ακόμη κι αν αυτές είναι πολύπλοκες (Agaliotis, 2011). Επιπλέον, η 

εκτίμηση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών για το κριτήριο αυτό δε φαίνεται να 

επηρεάζεται από τις ποιοτικές μεταβλητές του δείγματος δηλαδή από το φύλο, την ηλικία, 

τα χρόνια υπηρεσίας, τις σπουδές και τα έτη διδασκαλίας.   

Συνοψίζοντας, διαπιστώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τα σχολικά 

εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας των δύο πρώτων τάξεων του Γυμνασίου μη 
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λειτουργικά για τους μαθητές με Η.Ε.Α. ως προς το κριτήριο της επανάληψης των νέων 

γνώσεων. 
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4.2. Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν και αναφορικά με τα ερωτήματα της έρευνας 

προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

Σχετικά με το πρώτο διερευνητικό ερώτημα που αφορά την άποψη των 

εκπαιδευτικών ως προς το βαθμό ανταπόκρισης των σχολικών εγχειριδίων της 

Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ και Β΄ Γυμνασίου στα 8 κριτήρια της αποτελεσματικής 

διδασκαλίας, διαπιστώνεται ότι κατά τη γνώμη των εκπαιδευτικών τα εγχειρίδια δεν 

ανταποκρίνονται σε ικανοποιητικό βαθμό σε κανένα κριτήριο. Επομένως, προκύπτει το 

συμπέρασμα ότι η άποψή τους για τα ερευνώμενα σχολικά εγχειρίδια δεν είναι θετική κι 

αυτό, ίσως, να δείχνει ότι αυτά τα σχολικά εγχειρίδια πράγματι  δεν είναι λειτουργικά για 

μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε αυτό ρόλο, ίσως, να έχουν διαδραματίσει οι 

διαδικασίες συγγραφής των εγχειριδίων. Η διατύπωση κριτηρίων και δεικτών προκειμένου 

να αξιολογηθούν η ποιότητα αλλά και η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού υλικού 

σύμφωνα με ανάλογες δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι επιβεβλημένη. Σύμφωνα με τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών της συγκεκριμένης έρευνας τα σχολικά εγχειρίδια περιέχουν 

σημαντικές ανεπάρκειες οι οποίες, ενδεχομένως, να προκύπτουν  από παράλειψη των 

συγγραφικών ομάδων να λάβουν υπόψη τους τα κριτήρια που καθορίζουν την 

αποτελεσματική διδασκαλία διεθνώς, με αποτέλεσμα  να συγγράψουν εγχειρίδια που να 

ανταποκρίνονται στις μαθησιακές ανάγκες μαθητών τυπικής εκπαίδευσης.  

Όσον αφορά το δεύτερο διερευνητικό ερώτημα και το αν υπάρχει διαφοροποίηση 

μεταξύ των ερευνώμενων εγχειριδίων της Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ και Β΄ οι 

εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι και τα δύο σχολικά εγχειρίδια είναι ακατάλληλα για τη 

διδασκαλία μαθητών με Η.Ε.Α. εφόσον δεν πληρούν τα κριτήρια αποτελεσματικής 

διδασκαλίας. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι παρόλο που οι συγγραφικές ομάδες των 

εγχειριδίων είναι διαφορετικές, ενδεχομένως, λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο κατά τη 
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διαδικασία συγγραφής των εγχειριδίων, δηλαδή δε λαμβάνουν υπόψη τους ότι τα σχολικά 

εγχειρίδια απευθύνονται και σε μαθητές με Η.Ε.Α. Αυτό, ίσως, οφείλεται στο ότι την 

συγκεκριμένη χρονολογία συγγραφής των σχολικών εγχειριδίων, το 2003, στον ελληνικό 

χώρο η έρευνα για τα σχολικά εγχειρίδια και οι επιπτώσεις στη διδασκαλία των Η.Ε.Α. δεν 

ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη ή ότι η ενημέρωση των συγγραφικών ομάδων πάνω στις 

διεθνείς εξελίξεις και έρευνες των Η.Ε.Α. ήταν ελλιπής. 

Ως προς το τρίτο διερευνητικό ερώτημα που αφορά την σύγκριση των 

αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας με αυτά άλλης έρευνας με αντικείμενο τα 

εγχειρίδια του Δημοτικού Σχολείου, προκύπτει ότι τα αποτελέσματα συμπίπτουν σε πολύ 

μεγάλο βαθμό. Παρατηρώντας ότι τα εγχειρίδια του Δημοτικού και τα εγχειρίδια του 

Γυμνασίου που ερευνήθηκαν  δεν είναι λειτουργικά για μαθητές με Η.Ε.Α. παρόλο που 

εκπονήθηκαν από διαφορετικές συγγραφικές ομάδες, συμπεραίνουμε ότι, ίσως, δεν είχε 

τεθεί ως πρωταρχικός στόχος από το αρμόδιο Υπουργείο η προσαρμογή των εγχειριδίων 

στις μαθησιακές ανάγκες όχι μόνο των μαθητών τυπικής ανάπτυξης αλλά και των 

μαθητών με Η.Ε.Α.  

Σχολικά εγχειρίδια ανεπαρκή ως προς τις ανάγκες των μαθητών με Η.Ε.Α. έχουν  

σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα διδασκαλίας των μαθητών αυτών εξαιτίας των 

ιδιαιτεροτήτων του γνωστικού τους μηχανισμού που απαιτεί την αναγκαιότητα λήψης 

ιδιαίτερων μέτρων κατά τη διδασκαλία τους. Σχολικά εγχειρίδια ακατάλληλα του 

μαθησιακού ρυθμού των Η.Ε.Α. επιβραδύνουν την πρόοδο των μαθητών αυτών καθώς 

τους ωθούν να έρθουν αντιμέτωποι με σχολικές απαιτήσεις που ανταποκρίνονται σε 

επόμενα επίπεδα μάθησης με πιθανή συνέπεια τη σχολική τους αποτυχία. Στη σχολική 

αποτυχία, βέβαια, ρόλο παίζει και η ατελής διδασκαλία γεγονός που, πιθανόν, οφείλεται  

στην ατελή επιμόρφωση ή ενημέρωση των εκπαιδευτικών. 
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4.3. Περιορισμοί της έρευνας 

Η συγκεκριμένη έρευνα, όπως και οποιαδήποτε άλλη, διαθέτει κάποιους 

περιορισμούς  που, ενδεχομένως, πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνάρτηση με τα 

αποτελέσματα τα οποία έχουν διεξαχθεί έτσι ώστε να γίνει και η πλήρης αξιοποίησή της 

επιστημονικά. 

Αρχικά, ο αριθμός των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών της έρευνας δεν είναι 

ικανοποιητικός, αν και έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια, γεγονός που δυσκολεύει την 

γενίκευση των συμπερασμάτων που αφορούν την αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων 

της Νεοελληνικής Γλώσσας της Α΄ και Β΄ τάξης του Γυμνασίου στο σύνολο του 

πληθυσμού των φιλολόγων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Ένας άλλος περιορισμός στην έρευνα αφορά τη συλλογή  των απόψεων των 

εκπαιδευτικών μέσω σύνταξης ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και ανάρτησής του σε 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ομάδες εκπαιδευτικών, γεγονός που μπορεί να 

δημιουργήσει αμφιβολίες για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Παρά τους 

περιορισμούς αυτούς, θεωρείται πως η συγκεκριμένη έρευνα έχει τη δική της αξία καθώς 

δεν έχει γίνει ανάλογη αξιολόγηση στη σχολική βαθμίδα του Γυμνασίου για μαθητές με 

Η.Ε.Α. και τα αποτελέσματά της μπορούν να αξιοποιηθούν, έστω ως βάση βαθύτερης 

διερεύνησης του θέματος.  

 

  



 

 

 

144 

 

4.4. Οι εκπαιδευτικές επιπτώσεις της έρευνας 

Η αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 

είναι επιτακτική διαδικασία και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια της συγγραφής, 

έγκρισης, εισαγωγής στο σχολικό πλαίσιο και της εφαρμογής τους στη μαθησιακή 

πραγματικότητα. Κυρίαρχος αλλά και μακροπρόθεσμος στόχος της αξιολόγησης είναι η 

βελτίωση των σχολικών εγχειριδίων ή και η αναθεώρησή τους (Μπονίδης, 2004). 

Από την ερευνητική διαδικασία που ακολουθήθηκε τόσο κατά τη βιβλιογραφική 

επισκόπηση όσο και κατά την εφαρμογή και ανάλυση των αποτελεσμάτων του 

ερωτηματολογίου προέκυψαν ενδιαφέροντα ευρήματα τα οποία υπογραμμίζουν τη 

σημασία και την αναγκαιότητα βελτίωσης ή και αναθεώρησης των σχολικών εγχειριδίων 

της Νεοελληνικής Γλώσσας των δύο πρώτων τάξεων του Γυμνασίου έτσι ώστε να είναι 

λειτουργικά για τη διδασκαλία μαθητών με Η.Ε.Α με βάση τα κριτήρια αποτελεσματικής 

διδασκαλίας. Ωστόσο, τα ευρήματα αυτά, ίσως, αποδειχθούν ωφέλιμα και για τους 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης των δύο πρώτων τάξεων του Γυμνασίου, καθώς τα κριτήρια 

αξιολόγησης που αξιοποιήθηκαν είναι δυνατό να συμβάλλουν γενικότερα στην 

αποτελεσματική διδασκαλία όλων των μαθητών. 

Ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική πράξη έχει το εύρημα ότι τα σχολικά εγχειρίδια 

της Νεοελληνικής Γλώσσας των δύο πρώτων τάξεων του Γυμνασίου δεν ανταποκρίνονται 

στα 8 κριτήρια της αποτελεσματικής διδασκαλίας κι επομένως, οι εκπαιδευτικοί 

εργάζονται με εγχειρίδια τα οποία δεν εμπιστεύονται, διότι θεωρούν ότι περιέχουν 

σημαντικές ανεπάρκειες για τη διδασκαλία μαθητών με Η.Ε.Α. Η πεποίθησή τους αυτή, 

ενδεχομένως, να επιβαρύνει το διδακτικό τους έργο και να τους καθιστά απρόθυμους να 

προβούν σε τροποποιήσεις και έτσι οι μαθητές με Η.Ε.Α. να μη δέχονται τις κατάλληλες 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που αρμόζουν στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Στην Ελλάδα τα 

σχολικά εγχειρίδια αποτελούν το βασικό διδακτικό εργαλείο και σ΄αυτά στηρίζουν οι 
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εκπαιδευτικοί τη διδασκαλία τους. Όταν οι εκπαιδευτικοί δεν εμπιστεύονται τα εγχειρίδια 

με τα οποία διδάσκουν και τα θεωρούν ακατάλληλα, σύμφωνα με την έρευνα των 

Agaliotis & Kalyva, 2011,  τότε δεν προβαίνουν σε τροποποιήσεις έτσι ώστε να γίνουν 

λειτουργικά, όπως στην περίπτωση μαθητών με Η.Ε.Α. παρουσιάζοντας ως δικαιολογία 

την ακαταλληλότητα αυτών των εγχειριδίων. Επομένως, η έρευνά μας τονίζει ότι μια 

ποιοτική διδασκαλία των μαθητών με Η.Ε.Α. εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ποιοτικά 

και λειτουργικά σχολικά εγχειρίδια.  
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4.5. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τα ευρήματα της παρούσας ερευνητικής 

διαδικασίας επιτρέπουν τη διατύπωση προτάσεων και προσφέρουν  προοπτικές για 

περαιτέρω έρευνα μέσω της αξιολόγησης σχολικών εγχειριδίων που μπορούν να 

αποδειχτούν χρήσιμες για τη διδασκαλία μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες.   

Μια πρότασή μας είναι η διερεύνηση των απόψεων των ίδιων των μαθητών τόσο 

τυπικής ανάπτυξης όσο και ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών για τα εγχειρίδια της 

Νεοελληνικής Γλώσσας με βάση τα κριτήρια που τέθηκαν στην έρευνά μας και σύγκρισή 

τους με τις απόψεις  των εκπαιδευτικών. 

Τέλος, σημαντικά συμπεράσματα για τη διδασκαλία των μαθητών με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες θα μπορούσε να δώσει μία έρευνα που θα περιελάμβανε 

αξιολόγηση της λειτουργικότητας των σχολικών εγχειριδίων της Νεοελληνικής Γλώσσας  

από πανεπιστημιακούς παιδαγωγικών σχολών με βάση τα κριτήρια της αποτελεσματικής 

διδασκαλίας και σύγκριση των απόψεών τους με τις απόψεις των εκπαιδευτικών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ευελπιστούμε, λοιπόν, τα αποτελέσματα της έρευνάς μας να αποτελέσουν το 

έναυσμα για συνεχή διερεύνηση και αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων της 

Νεοελληνικής Γλώσσας με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και χρηστικότητάς 

τους ή και την αναθεώρησή τους προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας για μαθητές 

με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες.  
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