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ε
 Δνόηεηα:  ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 

Χξπζάλζε Κνπκπάξνπ θαη Βαζίιεο Λνπδηώηεο* 

 

Τν ζρνιηθό βηβιίν είλαη γλσζηό θαη κε πνιινύο άιινπο όξνπο. Έλαο από απηνύο είλαη ν 

όξνο ζρνιηθό εγρεηξίδην (ζ.ε.), ν νπνίνο εκθαλίδεηαη ζε 36 γιώζζεο. Τν ζ.ε., απόιπηα ζπλδεδε-

κέλν κε ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, ζεσξείηαη ζύκβνιν ηνπ ζρνιηθνύ ζεζκνύ. Σε όιεο ηηο πεξη-

πηώζεηο, παξαπέκπεη ζε έλα από ηα κέζα δηδαζθαιίαο κε κνξθή βηβιίνπ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

από ηνλ καζεηή θαη ηνλ δάζθαιν, αθνύ ππνζηεί κε επηηπρία ηελ επίζεκε δηαδηθαζία έγθξηζεο. 

Δίλαη ην θαηεμνρήλ κέζν κεηάδνζεο ηεο ζρνιηθήο γλώζεο θαη νξγάλσζεο ηεο δηδαθηηθήο / κα-

ζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Από ην πεξηερόκελν θαη ηε κέζνδό ηνπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό ε 

θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ λένπ αηόκνπ. 

Ζ αλαθάιπςε ηεο ηππνγξαθίαο ηνλ 15ν αηώλα απνδέζκεπζε ηελ εθπαίδεπζε από ηνπο 

πεξηνξηζκνύο πνπ επέβαιε ε πξνθνξηθή δηδαζθαιία. Μέρξη ηνλ 19ν αηώλα ην ζ.ε. ππήξμε ην κν-

λαδηθό παηδαγσγηθό κέζν δηδαζθαιίαο γηα ηε κεηάδνζε ησλ κνξθσηηθώλ αγαζώλ. Καηά ηνλ 20ό 

αηώλα ε θαζηέξσζε θαη ε επέθηαζε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ην αλέδεημαλ ζε βαζηθό όξ-

γαλν εθαξκνγήο ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο (Α.Π.) θαη ζηήξημεο ηεο δηδαζθαιίαο. Τώξα 

πηα, ζηνλ 21ν αηώλα, αληηκεησπίδεη ηελ πξόθιεζε ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ κέζσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο θαη ησλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη επη-

θνηλσλίαο (Information and Commuinication Technologies). 

Τν ζρνιηθό βηβιίν παξάγεηαη κε βάζε ην Α.Π., νπόηε απνηειεί ηελ επίζεκε έθθξαζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θηινζνθίαο ηεο θνηλσλίαο: είλαη ηζηνξηθά θαη γεσγξαθηθά πξνζδηνξηζκέλν θαη 

ζπληζηά κηα ζύλνςε ηεο επνρήο πνπ ην παξάγεη. Λεηηνπξγεί σο θαζξέθηεο ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ 

νπνίν ε θνηλσλία επηιέγεη, ηαμηλνκεί, θαηαλέκεη, κεηαδίδεη θαη αμηνινγεί ηελ εθπαηδεπηηθή γλώ-

ζε. Ο ηξόπνο απηόο αληαλαθιά ηόζν ηελ θαηαλνκή εμνπζίαο όζν θαη ηηο αξρέο θνηλσληθνύ ειέγ-

ρνπ. Τν ζ.ε., σο ην απνηέιεζκα ηεο εμεηδίθεπζεο θαη ηεο εξκελείαο ηνπ Α.Π., εθθξάδεη ηηο πξν-

ηεξαηόηεηεο ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ νκάδσλ.  

Ζ αμηνπνίεζε ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ είλαη πνηθηιόκνξθε: ρξεζηκνπνηείηαη από ηνλ καζε-

ηή είηε αηνκηθά είηε νκαδηθά, ηόζν ζηελ ηάμε όζν θαη ην ζπίηη, ρξεζηκνπνηείηαη εμίζνπ από ηνλ 

εθπαηδεπηηθό θαη, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο, είλαη ην κόλν είδνο βηβιίνπ πνπ ππάξρεη ζην ζπίηη θαη 

δηαβάδεηαη από εηεξνγελέο θνηλό. 

Ωο κέζν δηδαζθαιίαο, απνβιέπεη: 1) ζηελ νξγάλσζε ηεο δηδαθηέαο ύιεο, όπσο απηή 

πξνβιέπεηαη από ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα, 2) ζηε κεηάδνζε γλώζεσλ κέζα από ζπγθεθξηκέλεο 

κεζόδνπο δηδαζθαιίαο θαη 3) ζηελ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ. 

Τν ζεζκηθό πιαίζην πνπ θαζνξίδεη ηελ εμέιημε ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζην ειιεληθό εθ-

παηδεπηηθό ζύζηεκα, από ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο, δηακνξθώζεθε ζε ηέζζεξηο πεξηό-

δνπο: 1) 1836-1882: πνιηηηθή ηνπ ειεύζεξνπ αληαγσληζκνύ ηεο ζρνιηθήο βηβιηαγνξάο, 2) 1882-

1916: πνιηηηθή ηνπ ξπζκηζηηθνύ θξαηηθνύ παξεκβαηηζκνύ, 3) 1917-1936: λόκνο 5045/1931 

«Πεξί ζρνιηθώλ βηβιίσλ» ηεο θπβέξλεζεο Δ. Βεληδέινπ: αθνύ ρνξεγεζεί πεληαεηήο έγθξηζε ζε 

θάζε «θαηάιιειν» βηβιίν, νη ζύιινγνη δηδαζθόλησλ θαζίζηαληαη αξκόδηνη γηα ηελ επηινγή ηνπ 

βηβιίνπ πνπ ζα δηδάμνπλ ζην ζρνιείν, θαη 4) 1937 κέρξη ζήκεξα (έλα θαη κνλαδηθό βηβιίν γηα 

θάζε γλσζηηθό αληηθείκελν): ίδξπζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δθδόζεσο Σρνιηθώλ Βηβιίσλ (Ο.Δ.Σ.Β.) 

επί θπβεξλήζεσο Η. Μεηαμά. Τν 1964 ν Ο.Δ.Σ.Β. κεηνλνκάδεηαη ζε Οξγαληζκό Δθδόζεσο Γηδα-

θηηθώλ Βηβιίσλ (Ο.Δ.Γ.Β.). Από ηελ ίδξπζή ηνπ κέρξη ζήκεξα παξακέλεη ην επίζεκν θαη απνηε-

ιεζκαηηθό κέζν ειέγρνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εθπαίδεπζεο. 

Τν ζ.ε. αλαγλσξίδεηαη από ηα πνηθίια ζηνηρεία πνπ θαλεξώλνπλ έλα ζύκβνιν εμνπζίαο: 

εμσηεξηθά δηαθξίλεηαη από ην βηβιηόζεκν, ηηο ζθξαγίδεο έγθξηζεο, ην ζρεηηθό αξηζκό απόθαζήο 

ηεο θαζώο θαη ηνλ αξηζκό ζύκβαζεο. Δπηπιένλ, ην ζηεξεόηππν ζρήκα ηνπ, ν νξηζκέλνο αξηζκόο 

ησλ ζειίδσλ ηνπ θαη ε νκνηνκνξθία ζηε ζύλζεζή ηνπ θαιιηεξγνύλ κηα κνξθή απζεληίαο πνπ 

έκκεζα ζπκκεηέρεη ζηελ ηδενινγηθή δηακόξθσζε ηνπ καζεηή. Κάζε επηινγή πνπ εγγξάθεηαη ζην 
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ζρνιηθό βηβιίν -ε επηινγή ηεο γιώζζαο, ηνπ ύθνπο, ησλ ζεκάησλ, ηεο νξγάλσζεο ηεο ύιεο, ηεο 

ηεξάξρεζεο ησλ γλώζεσλ- εθθξάδεη κε έκκεζν ηξόπν, ηνπο πνηθίινπο ζθνπνύο ηεο επνρήο ηνπ 

(πνιηηηθνύο, ηδενινγηθνύο, παηδαγσγηθνύο, εζηθνύο θαη αηζζεηηθνύο). Έηζη, πξνζθέξεη ζηνπο 

καζεηέο κηα εξκελεία ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθόηεηαο πνπ, παξόηη είλαη κεξνιεπηηθή, παξνπ-

ζηάδεηαη ζαλ αληηθεηκεληθή θαη θνηλσληθά νπδέηεξε. 

Ζ πνξεία ηνπ ειιεληθνύ ζ.ε. απνδεηθλύεη κηα πξαγκαηηθόηεηα πνπ λνζεί. Από ηα πξώηα 

βήκαηα αλάπηπμεο ηνπ ειιεληθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, ην θξάηνο εθθξάδεη ηελ πξόζεζή 

ηνπ λα αζθεί έιεγρν ζην ζρνιηθό βηβιίν (δηάηαγκα «πεξί ζπζηάζεσο βηβιηνπσιείνπ ελ ηε 

Β[αζηιηθή] Τππνγξαθία» ΦΔΚ 13/1836). Ζ πξνζπάζεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Α.Π., θαηά ηξόπν 

εληαίν, θαζώο θαη νη πνηθίιεο ηδενινγηθέο πξνζέζεηο δηακόξθσζαλ ην βαζκό θαη ηελ έθηαζε απ-

ηνύ ηνπ ειέγρνπ. Τν ζεζκηθό πιαίζην παξαγσγήο ηνπ ζ.ε. είλαη πνιύ θιεηζηό. Ζ πξνθήξπμε γηα 

ηε ζπγγξαθή ηνπ δηαγξάθεη ην αθξηβέο πεξίγξακκά ηνπ: δηαηππώλεη ην ζθνπό πνπ ην εγρεηξίδην 

θαιείηαη λα ππεξεηήζεη, πξνθαζνξίδεη ηελ ύιε θαη ηε δηάηαμή ηεο, ππνδεηθλύεη κε δηαγξακκαηη-

θό ηξόπν ηελ αλάπηπμε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη πξνβιέπεη θάζε άιιν ζρεηηθό ηππηθό όξν. Οη επη-

πηώζεηο από ηελ ειεγρόκελε πνηόηεηα ηνπ ζ.ε. επηδεηλώλνληαη θαη γηα έλαλ αθόκα ιόγν: ε θνη-

λσληθννηθνλνκηθή ζέζε ησλ δηδαζθόλησλ θαιιηέξγεζε ηε δνπιηθή, ζρεδόλ, εμάξηεζή ηνπο από 

ην ζρνιηθό βηβιίν. Έηζη, ην ειιεληθό ζ.ε. ρξεζηκνπνηείηαη σο ρώξνο εγθηβσηηζκνύ ηεο κνλαδη-

θήο έγθπξεο γλώζεο κε ηνλ ίδην ηξόπν θαη ξπζκό γηα όινπο ηνπο καζεηέο. Δπνκέλσο, ε παηδα-

γσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή. 

Ζ δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ καο ζπζηήκαηνο, ε έιιεηςε επαξθώλ ζρνιηθώλ βηβιηνζεθώλ 

πνπ ζα βνεζνύζαλ ηελ πξόζβαζε θαη ζε άιιεο πεγέο γλώζεο θαη νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζρνιείσλ καο δελ επηηξέπνπλ ηελ απνδπλάκσζε ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ, αιιά αληίζεηα, πξνβάι-

ινπλ αδήξηηε ηελ αλάγθε γηα ην θαιό ζρνιηθό βηβιίν. Σ’ απηό ζπλεγνξεί θαη ην όηη ζηε Γεπηε-

ξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ην ζ.ε. ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ γλώζεσλ πνπ απέθηεζαλ νη 

καζεηέο θαη γηα ηελ αμηνιόγεζή ηνπο. Από ηελ άπνςε απηή, ην ζ.ε. παξέρεη θάπνηα εγγύεζε γηα 

αληηθεηκεληθόηεξε, ζρεηηθά, αμηνιόγεζε. 

Δίλαη γεγνλόο όηη ε ζπγγξαθή ελόο ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ είλαη κηα επίπνλε, καθξνρξόληα, 

ππεύζπλε επηζηεκνληθή εξγαζία, γηαηί ζπλδέεηαη κε πνιιέο παξακέηξνπο: θηινζνθηθέο - επη-

ζηεκνινγηθέο, επηζηεκνληθέο, παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο - πξαθηηθέο. Τα ζρνιηθά βηβιία γηα ην 

καζεηή θαη ηε καζήηξηα πξέπεη λα γξάθνληαη κε βάζε ηα αληίζηνηρα Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ θαη 

ηηο επηζηεκνληθέο - κεζνδνινγηθέο αξρέο. Τν βηβιίν πξέπεη λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζύλε θαη ηελ 

αγάπε ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Γηα λα θηάζνπκε όκσο ζην ζεκείν απηό θαη 

λα έρνπκε θαιά ζ.ε., είλαη αλαγθαίν λα εθδεκνθξαηηζηεί ν ζεζκόο ζπγγξαθήο, θξίζεο θαη έθδν-

ζήο ηνπο κε ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θνξέσλ.  

Γηα λα δηαζθαιίδνληαη όιεο νη πξνϋπνζέζεηο, ώζηε ηα ζ.ε. λα θαζίζηαληαη εύρξεζηα, ιεη-

ηνπξγηθά, ειθπζηηθά θαη απνηειεζκαηηθά, πξέπεη ε εθπόλεζή ηνπο λα αθνινπζεί ηα εμήο ζηάδηα: 

 

Α. Σπγγξαθή 

Υπάξρνπλ δύν ηξόπνη ζπγγξαθήο: αλάζεζε θαη δηαγσληζκόο. Ζ αλάζεζε ζα πξέπεη λα 

απνξξηθζεί, γηαηί νδεγεί ζε αδηαθαλείο θαη δηάηξεηεο δηαδηθαζίεο, ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη όηη 

θαη ν δηαγσληζκόο δελ παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα (π.ρ.: δελ δηαζθαιίδεηαη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο 

ε κπζηηθόηεηα θαη ε ακεξνιεςία ησλ θξηηηθώλ επηηξνπώλ ή νη όξνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 

είλαη ηόζν απαηηεηηθνί, ώζηε ζηελ πξάμε κόλν θαιά νξγαλσκέλνη εθδνηηθνί νίθνη κπνξνύλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ).  

Γηα θάζε γλσζηηθό αληηθείκελν πξέπεη λα παξάγεηαη έλα δηδαθηηθό «παθέην», ην νπνίν 

εθηόο από ην βηβιίν ηνπ καζεηή ζα πεξηιακβάλεη βηβιίν αζθήζεσλ - εξγαζηώλ ή θαη άιιν πιηθό 

(θπξίσο ινγηζκηθό), θαζώο επίζεο θαη βηβιίν ηνπ θαζεγεηή (πνπ ζα αλαθέξεηαη ζε όιεο ηηο πα-

ξακέηξνπο ηεο δηδαζθαιίαο). 

Καηά ηε ζπγγξαθή ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε νη παξαθάησ 

γεληθέο αξρέο: 

λα είλαη ζπκβαηά κε ηελ ππάξρνπζα ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα, 
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λα κελ πεξηέρνπλ εθηεηακέλε ύιε, 

λα κελ είλαη ηδηαίηεξα αλαιπηηθά, 

λα είλαη πξνζηηά ζηνπο καζεηέο, θαη 

λα ζπληείλνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπιινγηθόηεηαο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο. 

Ηδηαίηεξα ζα πξέπεη λα ιεθζεί εηδηθή κέξηκλα γηα ηελ επηινγή ηεο ύιεο, ηε δηάηαμε θαη 

ηελ παξνπζίαζή ηεο (εκθάληζε βηβιίνπ). 

 

α)  Δπηινγή ηεο ύιεο 

1) Δπεηδή δελ είλαη δπλαηό ζε έλα ζρνιηθό βηβιίν λα δνζεί ζπζζσξεπκέλε ε επηζηε-

κνληθή γλώζε, πξέπεη λα επηιέγεηαη απζηεξά ην νπζηώδεο θαη ην βαζηθό, θαη λα παξαιείπεηαη 

ό,ηη είλαη ιεπηνκεξεηαθό θαη δεπηεξεύνλ.  

2) Να έρεη επηζηεκνληθή εγθπξόηεηα, αθξίβεηα θαη λα απνηππώλεη ηηο ηζηνξηθέο θαη 

θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο επηζηήκεο. Να απνθεύγεη ηε κνλνκεξή παξνπζίαζε νξηζκέλσλ κόλν 

ζέζεσλ ή απόςεσλ, λα παξνπζηάδεη ηηο αληηηηζέκελεο απόςεηο γηα λα βνεζήζεη ζηε δηάπιαζε ηνπ 

ειεύζεξνπ θαη ππεύζπλνπ πνιίηε. 

3) Να απινπζηεύεη ηελ ύιε θαη λα ηελ πξνζαξκόδεη ζηελ αληηιεπηηθή ηθαλόηεηα 

ησλ παηδηώλ γηα ηα  νπνία πξννξίδεηαη.  

4) Σηελ επηινγή ηεο ύιεο λα μεθηλάεη, όπνπ απηό είλαη εθηθηό, από ην παξόλ θαη λα 

ζέηεη, παξάιιεια, θαη πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν ζύγρξνλνο άλζξσπνο, όπσο π.ρ. ην νη-

θνινγηθό, ε ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ε ηζόηεηα ησλ δύν θύισλ, ε εηξήλε θαη ζπκθηιίσζε 

ησλ ιαώλ, ε αγσγή θαη ε πξναγσγή ηεο πγείαο θηι.  

5) Να αληαπνθξίλεηαη ζηελ ςπρνινγία θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηώλ θαη ηηο α-

λάγθεο ηνπ ηύπνπ ηνπ ζρνιείνπ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη. 

 

β) Γηάηαμε ηεο ύιεο  

1)  Να είλαη κεζνδηθό θαη λα ρσξίδεηαη ζε ελόηεηεο πνπ λα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο 

κε ζρέζεηο ζπλάθεηαο θαη αθνινπζίαο. 

2) Να απνθεύγεη ηηο έηνηκεο απαληήζεηο θαη λα πξνθαιεί εξεζίζκαηα γηα κειέηε θαη 

αλαδήηεζε. Να αθνινπζεί πνξεία κεζνδνινγηθή, ώζηε λα πξνσζεί ηελ απηελέξγεηα ησλ καζε-

ηώλ κε εύζηνρεο εξσηήζεηο θαη αζθήζεηο θαη, γεληθόηεξα, παξάιιεια κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ 

γλώζεσλ λα καζαίλεη ζηα παηδηά πώο λα καζαίλνπλ.  

3) Να δηαζθαιίδεη ηελ αξρή ηεο ζπλνιηθόηεηαο ηεο γλώζεο. 

 

γ) Παξνπζίαζε ηεο ύιεο 

1) Δπνπηηθόηεηα: Να πιαηζηώλεηαη ιεηηνπξγηθά από παξαζηάζεηο ρξήζηκεο γηα ηελ 

θαηαλόεζε (εηθόλεο, ράξηεο, δηαγξάκκαηα, πίλαθεο θ.ιπ.). 

2) Γιώζζα: Ζ δηαηύπσζε λα είλαη απιή, θπζηθή, θαηαλνεηή θαη θαίξηα, ώζηε λα 

θαιιηεξγεί ην γισζζηθό αίζζεκα ησλ καζεηώλ . 

3) Ζ αηζζεηηθή ηνπο εκθάληζε θαη ε ηερληθή ηεο εθηύπσζεο θαη βηβιηνδεζίαο λα εί-

λαη ηδηαίηεξα πξνζεγκέλεο, ώζηε λα πξνθαιείηαη ε θαληαζία θαη λα θαιιηεξγείηαη ε αγάπε ηνπ 

παηδηνύ γηα ην βηβιίν ηνπ.  

 

Β. Δπηινγή – Κξίζε 

Σηηο επηηξνπέο θξίζεο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ θαη κέιε πνπ ππνδεηθλύνληαη από ηηο αληίζηνηρεο 

επηζηεκνληθέο ελώζεηο θαη από ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνύο θνξείο (ΟΛΜΔ / ΚΔΜΔΤΔ). 

 

Γ. Έθδνζε 

Ζ δηαδηθαζία ηεο έθδνζεο, ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο, πξέπεη λα πινπνηείηαη από ηνλ Ο.Δ.Γ.Β., πνπ 

επνπηεύεηαη από ην ΥΠ.Δ.Π.Θ. 
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Γ. Γηάζεζε 

Δπεηδή ε εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα είλαη εκπνξεύζηκν αγαζό, ην ζ.ε., σο αληηθείκελν ηεο εθπαη-

δεπηηθήο δηαδηθαζίαο, πξέπεη λα δηαλέκεηαη δσξεάλ.  

 

Δ. Γηαθίλεζε 

Υπάξρνπλ δύν δπλαηόηεηεο δηαθίλεζεο ησλ ζ.ε.: ή απεπζείαο από ηνλ Ο.Δ.Γ.Β. ζηα ζρν-

ιεία ηεο ρώξαο ή κέζσ ησλ βηβιηνπσιείσλ. 

Από ηε κία πιεπξά, ε δηαλνκή ησλ βηβιίσλ απεπζείαο από ηνλ Ο.Δ.Γ.Β. κέζσ ησλ ζρν-

ιείσλ είλαη άκεζε, εύθνιε θαη ιηγόηεξν δαπαλεξή θαη ζπλδέεηαη κε ην δεκόζην ραξαθηήξα ηεο 

όιεο δηαδηθαζίαο. Από ηελ άιιε, έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε όηη ε δηαθίλεζε ησλ ζ.ε. είλαη πξνηη-

κόηεξν λα γίλεηαη από ηα βηβιηνπσιεία, γηαηί έηζη νη θαζεγεηέο ζα απαιιαγνύλ από ην ξόιν ηνπ 

αρζνθόξνπ θαη επηπιένλ νη καζεηέο ζα εθηηκήζνπλ θαη ζα ζεβαζηνύλ ην βηβιίν, ελώ παξάιιεια 

ζα απνθηήζνπλ κηα ζηελόηεξε επαθή κε ηνπο ρώξνπο δηαθίλεζεο ησλ βηβιίσλ. 

 

Ση. Πεηξακαηηθή εθαξκνγή 

Πξηλ ηε γεληθεπκέλε δηδαζθαιία ηνπ ζ.ε., είλαη απαξαίηεην λα πξνεγείηαη πεηξακαηηθή 

δηδαζθαιία ηνπ, όρη κόλν ζε πεηξακαηηθά ζρνιεία αιιά θαη ζε επηιεγκέλν δείγκα ζρνιείσλ από 

όιε ηε ρώξα. 

 

Ε. Δλεκέξσζε – Δπηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ  

Οη εθπαηδεπηηθνί, πξνηνύ δηδάμνπλ ην λέν ζρνιηθό βηβιίν, πξέπεη λα ελεκεξώλνληαη έ-

γθαηξα θαη κε επάξθεηα ζρεηηθά κε ην πεξηερόκελν θαη ηελ πξνηεηλόκελε δηδαθηηθή κεζνδνινγία, 

κε ζεκηλάξηα θαη «δεηγκαηηθέο» δηδαζθαιίεο. 

 

Ζ. Αμηνιόγεζε – Βειηίσζε 

Οη επηηξνπέο θξίζεο, πξηλ ηε καδηθή εθηύπσζε ηνπ ζ.ε., πξέπεη λα ιάβνπλ ππόςε ηνπο 

όιεο ηηο παξαηεξήζεηο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ηνπο καζεηέο, αιιά θαη 

ηνπο άιινπο άκεζα ελδηαθεξόκελνπο θνξείο θαη, αθνύ ηηο ζέζνπλ ππόςε ησλ ζπγγξαθέσλ, λα 

γίλνπλ νη ζρεηηθέο πξνζαξκνγέο. Παξόκνηεο δηαδηθαζίεο αλαηξνθνδόηεζεο θαη βειηίσζεο πξέ-

πεη λα αθνινπζνύληαη ζπζηεκαηηθά ζε ζπλερή βάζε θαη κεηά ηελ έγθξηζε ησλ βηβιίσλ, κε ζηόρν 

ηελ πνηνηηθή βειηίσζή ηνπο. 

 

Θ. Γεληθεπκέλε δηδαζθαιία 

Αθνύ έρνπλ εθαξκνζηεί όια ηα πξνεγνύκελα, ην βηβιίν πξνσζείηαη θαη δηαλέκεηαη πξνο 

δηδαζθαιία ζε όιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. 

 

Έλα θαη «πνιιαπιό» βηβιίν 

 

Τν δήηεκα ηνπ «πνιιαπινύ βηβιίνπ» έρεη απαζρνιήζεη θαη’ επαλάιεςε ηελ εθπαηδεπηη-

θή θνηλόηεηα. Δθηόο από ην ζεκεξηλό θαζεζηώο (δηαηίζεηαη έλα ζ.ε. γηα θάζε γλσζηηθό αληηθεί-

κελν θαη ηάμε, ην νπνίν δηδάζθεηαη ζε όια ηα ζρνιεία), ππάξρνπλ θαη νη εμήο δπλαηόηεηεο: 

α) Σε όιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο λα δηαηίζεηαη έλα βαζηθό ζ.ε. θαη παξάιιεια ζηε 

ζρνιηθή βηβιηνζήθε -πνπ πξέπεη λα ππάξρεη ζε θάζε ζρνιείν θαη λα αμηνπνηείηαη ζε άκεζε ζύλ-

δεζε κε ηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξάμε- λα ππάξρνπλ ζηε δηάζεζε ησλ καζεηώλ έλα ή πεξηζ-

ζόηεξα βηβιία, δηαθνξεηηθώλ ζπγγξαθέσλ, θαζώο θαη πνηθίιν ζρεηηθό επνπηηθό πιηθό.  

β) Να επηιέγεηαη έλα βαζηθό ζ.ε. αλά εθπαηδεπηηθή πεξηθέξεηα ή Γηεύζπλζε Δθπαί-

δεπζεο ή ζρνιηθή κνλάδα θαη ζπγρξόλσο λα βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αθό-

κε έλα ή θαη πεξηζζόηεξα βηβιία, δηαθνξεηηθώλ ζπγγξαθέσλ. 

γ) Σπλδπαζκόο ησλ παξαπάλσ δπλαηνηήησλ. 

Πξέπεη ηέινο λα επηζεκαλζεί όηη θαηά ηε δηαδηθαζία ζπγγξαθήο θαη εθηύπσζεο ησλ ζρνιηθώλ 

βηβιίσλ, θαζώο θαη θαηά ηε δηαδηθαζία εμνπιηζκνύ θαη ζπγθξόηεζεο ηεο ζπιινγήο ησλ ζρνιη-
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θώλ βηβιηνζεθώλ, ε πνιηηεία νθείιεη λα ζπλεθηηκά πνηθίινπο παξάγνληεο: παξάγνληεο πνπ έ-

ρνπλ ζρέζε κε ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, κε ηελ έληαμε ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο ή 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα θνηλά ζρνιεία, κε ηελ ηζόηεηα ησλ θύισλ θηι. Γηα ην ζθνπό απηό, 

ζην βαζκό πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, πξέπεη λα εθπνλνύληαη εηδηθνύ ηύπνπ βηβιία ή λα εμαζθα-

ιίδεηαη εηδηθόο εμνπιηζκόο (π.ρ. γηα ηα ηπθιά παηδηά απαηηνύληαη εηδηθά βνεζήκαηα, όπσο: νκη-

ινύληα βηβιία, βηβιία ζε γξαθή Braille θαη εηδηθό ινγηζκηθό). 

 

* κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο  ΚΔΜΔΤΔ 
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