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8ο Εκπαιδευτικό υνζδριο τθσ ΟΛΜΕ 
 

ΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ 
ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΕΡΕΤΝΑ ΣΟΤ ΚΕ.ΜΕ.ΣΕ 
 
Στο πλαίςιο τθσ οργάνωςθσ του 8ου Εκπαιδευτικοφ υνεδρίου τθσ ΟΛΜΕ με κζμα 
«χολικά προγράμματα και βιβλία ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ» περιλιφκθκε 
και θ διερεφνθςθ τθσ γνϊμθσ των εκπαιδευτικϊν ςχετικά με κζματα που αποτελοφν και 
το αντικείμενο του Συνεδρίου. Τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ ανζλαβε το Κζντρο Μελετϊν 
και Τεκμθρίωςθσ (ΚΕΜΕΤΕ) τθσ ΟΛΜΕ, που ςυνζταξε γι’ αυτό το ςκοπό ςχετικό 
ερωτθματολόγιο. 

Σο ςκεπτικό τθσ ζρευνασ 

Οι πρόςφατεσ αλλαγζσ ςτα προγράμματα ςπουδϊν και τα βιβλία τθσ υποχρεωτικισ 
εκπαίδευςθσ ζχουν διαμορφϊςει ζνα διαφορετικό τοπίο ςτθν ελλθνικι εκπαίδευςθ. Οι 
αυταρχικζσ και αντιδθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ που ακολοφκθςαν οι κυβερνιςεισ που 
αναμείχκθκαν ςε αυτό το εγχείρθμα για τθν προϊκθςθ αυτϊν των αλλαγϊν 
δθμιοφργθςαν δικαιολογθμζνα αντιδράςεισ ανάμεςα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και τθν 
ελλθνικι κοινωνία.  Οι πιο ςθμαντικζσ αντιρριςεισ και διαφωνίεσ ζχουν εκφραςτεί ςε 
ςχζςθ με το περιεχόμενο των ςχολικϊν προγραμμάτων και βιβλίων, τισ αξίεσ που 
προβάλλουν και το γενικότερο προςανατολιςμό τουσ.   

Ραράλλθλα, οι γενικότερεσ εξελίξεισ όχι μόνο ςτθ χϊρα μασ αλλά και ςτον παγκόςμιο 
χϊρο αςκοφν ςθμαντικζσ επιδράςεισ ςτθν εκπαίδευςθ και ειδικότερα ςε ό,τι αφορά 
τθν οργάνωςθ των ςχολικϊν προγραμμάτων και τθ ςυγγραφι των ςχολικϊν βιβλίϊν.  

Ζτςι, θ ανάγκθ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ τθσ γνϊμθσ των εκπαιδευτικϊν για τα 
ςχολικά προγράμματα, βιβλία και άλλα διδακτικά υλικά που καλοφνται να 
χρθςιμοποιιςουν ςτισ ςχολικζσ τάξεισ ςιμερα αποκτά ιδιαίτερθ ςθμαςία.  

Σο προφίλ τθσ ζρευνασ  

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ: Η διερεφνθςθ και καταγραφι τθσ γνϊμθσ των 
εκπαιδευτικϊν τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχετικά με ςχολικά προγράμματα, 
βιβλία και άλλα διδακτικά υλικά που παρζχονται από το Υπουργείο Ραιδείασ προσ 
χριςθ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. Σθμειϊνουμε ότι θ ζρευνα αφορά τα 
προγράμματα και βιβλία που ιςχφουν ςιμερα ςτθν εκπαίδευςθ, είτε αυτά 
ςυντάχκθκαν ςτο πλαίςιο των τελευταίων εκπαιδευτικϊν αλλαγϊν (ΔΕΡΡΣ-ΑΡΣ και 
αντίςτοιχα ςχολικά βιβλία υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ) είτε είναι παλαιότερα (κυρίωσ 
του Λυκείου). (διαφάνεια 1) 

ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ: Ροςοτικι ζρευνα πεδίου με κλειςτζσ ερωτιςεισ. 

ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ 
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ΔΕΙΓΜΑ: Ρανελλαδικισ εμβζλειασ δείγμα 1.475 εκπαιδευτικϊν, από ςχολεία (Γυμνάςια, 
Γενικά και Επαγγελματικά Λφκεια, κακϊσ και ειδικϊν τφπων ςχολεία, εςπερινά, 
ακλθτικά, μουςικά κ.λπ.) από όλα τα γεωγραφικά διαμερίςματα τθσ χϊρασ. Το δείγμα 
είναι επαρκζσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ εγκυρότθτασ τθσ ζρευνασ. 

ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ:Απρίλιοσ 2008. 

ΡΕΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Πλθ θ χϊρα με δειγματολθψία 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΡΑΝΤΗΣΕΩΝ: Γραπτό ερωτθματολόγιο με κλειςτζσ ερωτιςεισ 
πολλαπλισ επιλογισ 

ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΕΡΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Το Διοικθτικό Συμβοφλιο του ΚΕΜΕΤΕ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ: Η ςτατιςτικι επεξεργαςία των ερωτθματολογίων ζγινε από 
τον Γεϊργιο Κοτςιφάκθ, ςτατιςτικό, ενϊ τθν ψθφιοποίθςθ των απαντιςεων ζκανε θ 
Σταυροφλα Νικολοποφλου, κακθγιτρια Ρλθροφορικισ.  
 
Ευχαριςτοφμε κερμά τουσ/τισ ςυναδζλφουσ που με προκυμία ςυμπλιρωςαν τα 
ερωτθματολόγια, τροφοδοτϊντασ με τισ απόψεισ και τθν εμπειρία τουσ τον 
προβλθματιςμό του 8ου  Εκπαιδευτικοφ Συνεδρίου τθσ ΟΛΜΕ. Επίςθσ ευχαριςτοφμε τα 
μζλθ των ΔΣ των ΕΛΜΕ που ςυνζβαλαν ςτθν  ζγκαιρθ διακίνθςθ των ερωτθματολογίων. 
Χωρίσ τθν πολφτιμθ βοικειά τουσ δεν κα ιταν δυνατόν να πραγματοποιθκεί θ ζρευνα. 
 
Δομι του ερωτθματολογίου 
 
Το ερωτθματολόγιο αποτελείται από τρία μζρθ: 
 

1. Το πρϊτο μζροσ περιλαμβάνει ερωτιςεισ που αφοροφν τθν επαγγελματικι 
ταυτότθτα των ερωτθκζντων (φφλο, θλικία, χρόνια υπθρεςίασ ςτθ δθμόςια 
εκπαίδευςθ, εργαςιακι ςχζςθ, ειδικότθτα, τφποσ ςχολείου). 

2. Το δεφτερο μζροσ περιλαμβάνει ερωτιματα γενικοφ χαρακτιρα που 
αποβλζπουν ςτθν αποτίμθςθ των ιςχυόντων προγραμμάτων και βιβλίων ςτο 
ςφνολό τουσ. 

3. Στο τρίτο μζροσ περιλαμβάνονται ερωτιματα με τα οποία οι εκπαιδευτικοί 
καλοφνται να αξιολογιςουν ζνα ωσ τρία ςυγκεκριμζνα βιβλία μακθμάτων τθσ 
ειδικότθτάσ τουσ, τα οποία διδάςκουν κατά τθ ςχολικι χρονιά 2007-2008 και 
για τα οποία ζχουν διαμορφϊςει μια ζγκυρθ άποψθ.  

 
 

Α. Πορίςματα του πρώτου μζρουσ τθσ ζρευνασ (διαφάνεια 2) 
 
Κατανομι των ερωτθκζντων κατά αςτικότθτα  τόπου ςχολείου. 
 
Το 62,1% (916) των ερωτϊμενων προζρχονται από αςτικζσ περιοχζσ (πλθκυςμόσ 
πάνω από 12.000 κάτοικοι), το 26,5% (391) από θμιαςτικζσ περιοχζσ (πλθκυςμόσ 
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από 5000 ζωσ 11.999) και το 11,4% (168) από αγροτικζσ περιοχζσ (πλθκυςμόσ κάτω 
από 5000). (διαφάνεια 3)   
 
Ερώτθςθ 1. Φφλο 
 
Πςον αφορά  το φφλο των ερωτϊμενων 595 είναι άνδρεσ (40,6%) και 870 γυναίκεσ 
(59,4%). (διαφάνεια 4) 
 
Ερώτθςθ 2. Ηλικία 
 
Σχετικά με τθν θλικία, οι 56 που απάντθςαν είναι θλικίασ ζωσ 29 ετϊν (3,8%), οι 308 
από 30 ζωσ 39 (21%), οι 588 από 40-49 (40,1%), οι 478 από 50-59 (32,6%) και τζλοσ 
οι 36 (2,5%) από 60 ετϊν και πάνω. (διαφάνεια 5, 6)  
 

 
Ερώτθςθ 3.  Χρόνια υπθρεςίασ ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ 
 
Οι 250 (17,1%) των ερωτθκζντων υπθρετοφν ςυνολικά ςτθν εκπαίδευςθ μζχρι 4 
χρόνια, οι 252 (17,9%) από 5 ζωσ 9 χρόνια, οι 385 (26,3%) από10 ζωσ 19, οι 467 
(31,9%) από 20 ζωσ 29 και οι 100 (6,8%) πάνω από 30 χρόνια. (διαφάνεια 7) 
 
Ερώτθςθ 4.  Εργαςιακι ςχζςθ 
 
Το 93,3% (1364) των ερωτθκζντων είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, το 5% (73) 
αναπλθρωτζσ και το 1,6% (24) ωρομίςκιοι. (διαφάνεια 8) 
 
Ερώτθςθ 5. Ειδικότθτα   
 
Ωσ προσ τθν ειδικότθτα των ερωτθκζντων 62 (4,2%) είναι Θεολόγοι, 6 (0,4) 
απόφοιτοι Τεχνικισ Εκπαίδευςθσ, 442 Φιλόλογοι (30%), 200 (13,6%) Μακθματικοί, 
209 (14,2%) Φυςικοί – Χθμικοί - Βιολόγοι, 39 (2,6%) Γαλλικισ Γλϊςςασ, 88  (6%) 
Αγγλικισ Γλϊςςασ, 34 (2,3%) Γερμανικισ Γλϊςςασ, 21 (1,4%) Καλλιτεχνικϊν, 32 
(2,2%) Οικονομολόγοι, 22 (1,5%) Κοινωνιολόγοι, 72 (4,9%) Φυςικισ Αγωγισ, 17 
(1,2%) απόφοιτοι Ρολυτεχνείου, 11 (0,7%) Νομικϊν Ρολιτικϊν Επιςτθμϊν, 11 
(ο,7%) Ιατροί – Γεωπόνοι, 18 (1,2%) Οικιακισ Οικονομίασ, 19 (1,3%) Μουςικισ, 38 
(2,6%) Μθχανικοί ΑΣΕΤΕΜ, 27 (1,8%) Ειδικοτιτων Ραροχισ Υπθρεςιϊν, 70 (4,7%)  
Ρλθροφορικισ ΑΕΙ, 26 (1,8%) Ρλθροφορικισ ΤΕΙ, 1 (0,1%) Ιταλικισ Γλϊςςασ και 3 
(0,7%) δεν διλωςαν ειδικότθτα. 
 
Ερώτθςθ 6. Ποφ εργάηεςτε τϊρα; 
 
Από τουσ ερωτθκζντεσ οι 823 εργάηονται ςτο Γυμνάςιο (56,1%), οι 478 ςτο Λφκειο 
(32,6%), οι 151 ςτο ΕΡΑΛ (10,3%) και οι 16 (1,1%) ςε Γυμνάςιο με Λυκειακζσ τάξεισ. 
(διαφάνεια 9) 
   

Β. Πορίςματα του δεφτερου (γενικοφ) μζρουσ τθσ ζρευνασ (διαφάνεια 10) 
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Ερώτθςθ 7. Σε ποιο βακμό κεωρείτε ότι το πρόγραμμα ςπουδϊν του ςχολείου ςτο 
ςφνολό του ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ, τθσ αυτενζργειασ και των 
δθμιουργικϊν ικανοτιτων των μακθτριϊν και μακθτϊν; 
 
Από τισ απαντιςεισ ςυνάγεται ότι οι ερωτϊμενοι ςτθ ςυντριπτικι πλειονότθτά τουσ 
κεωροφν ότι το ιςχφον ςχολικό πρόγραμμα ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ 
αξιολογείται αρνθτικά ςε ό,τι αφορά τθ ςυμβολι του ςτθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ 
ςκζψθσ, τθσ αυτενζργειασ και των δθμιουργικϊν ικανοτιτων των μακθτϊν / -τριϊν. 
Συγκεκριμζνα, το 7,7% (112) των ερωτθκζντων απαντοφν «κακόλου», το 59,7% (867) 
«λίγο», «αρκετά» το 29,3% (426) και «πολφ» το 3,3% (48). (διαφάνεια 11) 
 
Οι εκτιμιςεισ των μάχιμων εκπαιδευτικϊν προκφπτει εδϊ ότι είναι εναρμονιςμζνεσ με 
τισ επίςθμα διατυπωμζνεσ εκτιμιςεισ και κζςεισ τθσ ΟΛΜΕ ςχετικά με τθν ανάγκθ 
απεμπλοκισ από μια μακθςιακι διαδικαςία που βαςίηεται ςτθν αποςτικιςθ και τθ 
ςτροφι προσ μια κριτικι και δθμιουργικι προςζγγιςθ ςτθ γνϊςθ. 
 

Ερώτθςθ 8. Σε ποιο βακμό κεωρείτε ότι είναι επιβαρθμζνο το ωρολόγιο πρόγραμμα 
των μακθτϊν/-τριϊν ςτθ βακμίδα όπου διδάςκετε;   

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματοσ εκτιμοφν ςε ςυντριπτικό ποςοςτό ότι το ωρολόγιο 
πρόγραμμα των μακθτϊν ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ είναι επιβαρθμζνο. 
Συγκεκριμζνα, απαντοφν «πολφ» το 40,4% (587), «αρκετά» το 41,5% (603), «λίγο» το 
14,5% (210) και «κακόλου» το 3,6% (52).  (διαφάνεια 12)  

Είναι ςαφζσ ότι οι αλλαγζσ των τελευταίων ετϊν ζχουν επιβαρφνει το ωρολόγιο 
πρόγραμμα ςε μεγάλο βακμό, με τθν κακιζρωςθ 7ωρου ι και 8ωρου θμεριςιου 
προγράμματοσ. Αν ςε αυτι τθν επιβάρυνςθ προςτεκεί και θ επιβάρυνςθ που 
προκφπτει από τισ εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ κάκε είδουσ, γίνονται αντιλθπτοί οι 
ςοβαροί κίνδυνοι για τθν ομαλι ψυχοςυναιςκθματικι και κοινωνικι ανάπτυξθ των 
νζων. 

Ερώτθςθ 9. Σε ποιο βακμό κεωρείτε ότι είναι αναγκαίο να ςυμμετζχει ςτθ 
διαμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και τθ ςφνταξθ των ςχολικϊν 
βιβλίων κακζνασ από τουσ παρακάτω παράγοντεσ: (α) οι μακθτζσ/-τριεσ, (β)  το Υπ. 
Παιδείασ και τα αρμόδια όργανά του (Π.Ι. κ.λπ.), (γ) οι φορείσ των εκπαιδευτικϊν, (δ) 
οι φορείσ των γονζων και (ε) άλλοι (ποιοι;). 

Ωσ προσ το (α) οι μακθτζσ/-τριεσ το 24,3% των ερωτωμζνων απαντά «κακόλου», το 
42,1% «λίγο», το 27,1% «αρκετά» και το 6,5% «πολφ». Ωσ προσ το (β)  το Υπ. 
Παιδείασ και τα αρμόδια όργανά του το 1,7% απαντά «κακόλου», το 11% «λίγο», το 
39,8% «αρκετά» και το 47,5 «πολφ». Ωσ προσ το (γ) οι φορείσ των εκπαιδευτικϊν  το 
0,6% απαντά «κακόλου», το 1,9% «λίγο», το 10,7% «αρκετά» και το 86,8% «πολφ». Ωσ 
προσ το (δ) οι φορείσ των γονζων το 34,8% απαντά «κακόλου», το 40,7% «λίγο», το 
18,9% «αρκετά» και το 5,6% «πολφ». Ωσ προσ το (ε) άλλοι το 55,8% απαντά «κακόλου», 
το 8,5% «λίγο», το15% «αρκετά» και τζλοσ το 20,7% «πολφ». (διαφάνεια 
13,14,15,16,17)     Από τισ απαντιςεισ ςυνάγεται ότι ζμφαςθ δίνεται κατά πρϊτο λόγο 
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ςτο ρόλο των ίδιων των εκπαιδευτικϊν (ποςοςτό 92%)  και κατά δεφτερο λόγο ςτο Υπ. 
Ραιδείασ και τα όργανά του (ποςοςτό 76,1%). Επίςθσ, ςε ςθμαντικό βακμό 
αποδζχονται τθ ςυμμετοχι και των άλλων μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ 
(μακθτϊν/-τριϊν ςε ποςοςτό 35,1%  και γονζων ςε ποςοςτό 28,4%). (διαφάνεια 18) 

Είναι ςαφζσ ότι οι εκπαιδευτικοί διεκδικοφν ουςιαςτικό ρόλο ςτθ διαδικαςία 
διαμόρφωςθσ των ςχολικϊν προγραμμάτων και των ςχολικϊν βιβλίων, με όποιεσ 
ευκφνεσ ςυνεπάγεται αυτό, και αυτό φαίνεται από τισ απαντιςεισ ςε αυτό το ερϊτθμα. 

Ερώτθςθ 10. Ποια από τισ παρακάτω επιλογζσ κεωρείτε πιο κατάλλθλθ ςε ό,τι αφορά 
το ςχολικό βιβλίο; (επιλζξτε μία): (α) Ζνα βιβλίο κατά αντικείμενο και τάξθ για όλα τα 
ςχολεία, (β) Ζνα βιβλίο και πολλαπλι πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ με χριςθ ςχολικισ 
βιβλιοκικθσ εξοπλιςμζνθσ και με νζεσ τεχνολογίεσ πλθροφορικισ; και (γ) Ζνα 
ςφςτθμα πολλαπλοφ βιβλίου, π.χ. τρία βιβλία από τα οποία επιλζγεται το ζνα και τα 
υπόλοιπα είναι ςτθ διάκεςθ των μακθτϊν/-τριϊν (ακολουκεί πιο αναλυτικι 
ερϊτθςθ) 

Από τισ απαντιςεισ ςυνάγεται ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματοσ δεν αποδζχονται τθν 
πρακτικι του ενόσ βιβλίου, που ιςχφει κατά βάςθ ςιμερα. Μόλισ το 10,6% των 
εκπαιδευτικϊν αποδζχονται τθν πρακτικι του ενόσ βιβλίου. Ραράλλθλα, από τισ δφο 
άλλεσ επιλογζσ ςαφισ προτίμθςθ εκδθλϊνεται προσ τθν άποψθ για ζνα βιβλίο και 
πολλαπλι πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ μζςω καλά οργανωμζνων ςχολικϊν βιβλιοκθκϊν 
(ποςοςτό 54,6%) και ακολουκεί θ άποψθ για ζνα ςφςτθμα πολλαπλοφ βιβλίου 
(ποςοςτό 34,8%). (διαφάνεια 19) 
 
Στθν πρόςκετθ ερϊτθςθ 10.3.α: Στθν περίπτωςθ που ζχετε επιλζξει ζνα ςφςτθμα 
πολλαπλοφ βιβλίου, θ επιλογι του ενόσ βιβλίου προτείνετε να γίνεται: (α1) ςε επίπεδο 
ςχολείου, (α2) ςε επίπεδο διεφκυνςθσ εκπαίδευςθσ, ι (α3) ςε επίπεδο περιφζρειασ; θ 
προτίμθςθ ςυγκεντρϊνεται ςτο (α1), δθλαδι, επιλογι βιβλίου «ςε επίπεδο ςχολείου» 
με ποςοςτό 56,15%. Σε επίπεδο διεφκυνςθσ (α2) 17,42% και περιφζρειασ (α3) 26,43%. 
(διαφάνεια 20) 

Θυμίηουμε εδϊ ότι βαςικι κζςθ τθσ ΟΛΜΕ είναι θ ανανζωςθ των μεκόδων 
διδαςκαλίασ με προτεραιότθτα ςε όςεσ προωκοφν τθ δθμιουργικι δραςτθριότθτα και 
αυτενζργεια των μακθτϊν / -τριϊν, και ςυμβάλλουν ςτθν εξοικείωςι τουσ με τισ 
ερευνθτικζσ μεκόδουσ και τεχνικζσ και ςτθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ του ςκζψθσ και τθσ 
αμφιςβιτθςθσ. Στο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ τζτοιων μεκόδων, το ςχολικό βιβλίο 
ςυμπλθρϊνεται από μια καλά οργανωμζνθ και άρτια εμπλουτιςμζνθ ςχολικι 
βιβλιοκικθ, που αξιοποιεί και τισ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ πλθροφόρθςθσ και 
επικοινωνίασ. Μια τζτοια ςχολικι βιβλιοκικθ αποτελεί αναγκαία προχπόκεςθ για κάκε 
ςφγχρονο ςχολείο ςε όλα τα επίπεδα τθσ εκπαίδευςθσ. 

Ερώτθςθ 11. Σε ποιο βακμό κεωρείτε ότι θ κακεμία από τισ παρακάτω 
δραςτθριότθτεσ πρζπει να διαποτίηει το ςφνολο του προγράμματοσ ςπουδϊν / των 
μακθμάτων; (α) θ  Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ,(β) θ Αγωγι Υγείασ, (γ) θ 
Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ και (δ) Άλλεσ (ποιεσ;); 
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Η ςυντριπτικι πλειονότθτα των ερωτθκζντων εκπαιδευτικϊν κεωροφν αναγκαίο και οι 
τρεισ αυτζσ διαςτάςεισ να διαποτίηουν το ςφνολο του προγράμματοσ ςπουδϊν. 
Συγκεκριμζνα, για τθν Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ το 1,4% απαντοφν «κακόλου», το 
7,1% «λίγο», το 39,3% «αρκετά», το 50% «πολφ». Για τθν Αγωγι Υγείασ το 1,3% 
απαντοφν «κακόλου», το 7,8% «λίγο», το 39,9% «αρκετά» και το 51% «πολφ». Για τθ 
Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ  το 2,1% απαντοφν «κακόλου», το 13,1% «λίγο», το 40,9% 
«αρκετά» και το 43,8% «πολφ». Πςον αφορά άλλεσ δραςτθριότθτεσ το 9,4% απαντά 
«κακόλου», το 7,2% «λίγο», το 27,8% «αρκετά» και το 55,6% «πολφ». (διαφάνεια 21, 
22, 23, 24, 25)  

Ερώτθςθ 12.  Δραςτθριότθτεσ όπωσ οι παραπάνω (Αγωγι Υγείασ, Περιβαλλοντικι 
Εκπαίδευςθ, Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ κ.λπ.) ςε ποιο βακμό κεωρείτε ότι πρζπει 
να ζχουν τθ κζςθ τουσ και ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα, ϊςτε να απευκφνονται ςε όλα 
τα παιδιά (π.χ. ζνα δίωρο τθν εβδομάδα για το ςφνολο αυτϊν των 
δραςτθριοτιτων);     

Η πλειονότθτα των ερωτθκζντων εκπαιδευτικϊν κεωροφν ότι οι παραπάνω 
δραςτθριότθτεσ (Αγωγι Υγείασ, Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ και Διαπολιτιςμικι 
Εκπαίδευςθ πρζπει να βρουν κζςθ και ςτο Ωρολόγιο Ρρόγραμμα του ςχολείου, ςε 
ποςοςτό «πολφ» 34% και «αρκετά» 42,3%. «Λίγο» απαντά το 18,1% και «κακόλου» το 
5,6%. (διαφάνεια 26) 

Θεωροφμε, ωςτόςο, ςυνεκτιμϊντασ και τον προβλθματιςμό που αναπτφςςεται εδϊ και 
χρόνια γφρω από αυτό το ηιτθμα, ότι αυτό που προκφπτει από τισ απαντιςεισ των 
ερωτθκζντων είναι θ αναγνϊριςθ τθσ ςθμαςίασ αυτϊν των δραςτθριοτιτων –αυτό 
άλλωςτε τζκθκε ωσ ερϊτθμα-  και όχι κατ’ ανάγκθ και θ αποδοχι του τρόπου με τον 
οποίο εντάχκθκαν ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Συνδυάηοντασ τισ απαντιςεισ ςε αυτι 
τθν ερϊτθςθ με τισ απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ 8, που αναφερόταν ςτον επιβαρθμζνο 
χαρακτιρα του ωρολόγιου προγράμματοσ, προκφπτει ότι, ςφμφωνα με τισ απόψεισ των 
εκπαιδευτικϊν, το ωρολόγιο πρόγραμμα πρζπει να αποφορτιςτεί και, ταυτόχρονα, να 
αναπροςανατολιςτεί το περιεχόμενό του με βάςθ το ςτόχο τθσ διαςφάλιςθ μιασ 
ολοκλθρωμζνθσ ανάπτυξθσ των νζων και όχι τθ ςυςςϊρευςθ γνϊςεων.  

Ερώτθςθ 13.  Σε ποιο βακμό κεωρείτε ότι υπιρξε επαρκισ θ επιμόρφωςθ των 
εκπαιδευτικϊν από τθν Πολιτεία ςτα νζα προγράμματα ςπουδϊν και ςτα αντίςτοιχα 
βιβλία τθσ ειδικότθτάσ ςασ;    

Η ςυντριπτικι πλειονότθτα των απαντιςεων ςυγκεντρϊνονται  ςτο «κακόλου» 
(ποςοςτό 32,1%) και ςτο «λίγο» (ποςοςτό 56,8%). «Αρκετά» απαντοφν το 10,4% και 
«πολφ» το 0,7%. (διαφάνεια 27) 
Σθμειϊνουμε ότι οι αρνθτικζσ τοποκετιςεισ κυριαρχοφν ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (Γυμνάςιο, Γενικό Λφκειο και ΕΡΑΛ) και ςε όλεσ τισ 
ειδικότθτεσ των εκπαιδευτικϊν.  

Υπενκυμίηουμε εδϊ ότι θ περιοδικι, μακράσ διάρκειασ επιμόρφωςθ των 
εκπαιδευτικϊν ζχει καταργθκεί τα τελευταία χρόνια, ενϊ και  τα ταχφρυκμα 
επιμορφωτικά ςεμινάρια των εκπαιδευτικϊν για τθ χριςθ των νζων βιβλίων 
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οργανϊκθκαν με απαράδεκτθ προχειρότθτα με αποτζλεςμα να ενιςχφςουν τα άγχοσ 
των εκπαιδευτικϊν αντί να τουσ μεταδϊςουν τθν αίςκθςθ τθσ επάρκειασ και τθσ 
αςφάλειασ. Τα βιβλία ζφκαναν ςτα ςχολεία κυριολεκτικά «τθν τελευταία ςτιγμι», με 
τθν ζναρξθ των μακθμάτων το Σεπτζμβρθ, χωρίσ να ζχει προθγουμζνωσ ακουςτεί θ 
γνϊμθ των εκπαιδευτικϊν που καλοφνταν να τα διδάξουν, χωρίσ επαρκι ενθμζρωςθ 
και προετοιμαςία, και με περιεχόμενο αμφιςβθτοφμενο και προβλθματικό, ςε μεγάλο 
βακμό, από επιςτθμονικι και παιδαγωγικι άποψθ. Ρροςανατολιςμζνα ςτθ «λογικι τθσ 
αγοράσ, τθσ ιδιωτικισ πρωτοβουλίασ, τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ 
επιχειρθματικότθτασ, δεν ιταν δυνατό να προωκιςουν τθν απελευκερωτικι παιδεία 
που ηθτοφν οι ςφγχρονοι πολίτεσ. Σθμειϊνουμε, επίςθσ, ότι ςτο όλο εγχείρθμα 
αγνοικθκε θ ανάγκθ τθσ εφαρμογισ ενόσ ςταδίου δοκιμαςτικισ χριςθσ των νζων 
βιβλίων, με ςκοπό τθ βελτίωςι τουσ πριν αποςταλοφν ςε όλα τα ςχολεία. 

Ερώτθςθ 14. Σε ποιο βακμό κεωρείτε ότι θ διακζςιμθ υλικοτεχνικι υποδομι του 
ςχολείου ςασ (εργαςτιρια, χϊροι, εξοπλιςμόσ,…) επαρκεί για τθν εφαρμογι του 
προγράμματοσ ςπουδϊν ςτα μακιματα τθσ ειδικότθτάσ ςασ; 

Και ςε αυτι τθν ερϊτθςθ οι αρνθτικζσ τοποκετιςεισ των εκπαιδευτικϊν υπερζχουν 
ςυντριπτικά. Ζτςι, απαντοφν ότι θ διακζςιμθ υλικοτεχνικι υποδομι του ςχολείου δεν 
επαρκεί «κακόλου» για τθν εφαρμογι των ιςχυόντων προγραμμάτων ςπουδϊν το 
24,2%, ενϊ «λίγο» το 47,2%. «Αρκετά» απαντοφν το 22,5% και «πολφ» το 6,2%. 
(διαφάνεια 28) 
 
  
Ερώτθςθ 15. Σε ποιο βακμό κεωρείτε ότι θ αναηιτθςθ γνϊςεων και πλθροφοριϊν 
μζςω των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνίασ και θ αξιοποίθςι τουσ πρζπει 
να αποτελεί ςυςτατικό τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ του ςχολείου;   
 
Στθν ερϊτθςθ αυτι είναι ςυντριπτικι θ υπεροχι των κετικϊν τοποκετιςεων («πολφ» 
απαντά το 47,6% και «αρκετά» το 42,1%), ενϊ είναι πολφ περιοριςμζνεσ οι απαντιςεισ 
που επιλζγουν το «λίγο» (9,6%) ι το «κακόλου» (0,7%). (διαφάνεια 29)  
 
Φαίνεται ότι, ςε αντίκεςθ με παλαιότερεσ ζρευνεσ, που ςυχνά ζδειχναν μια 
επιφυλακτικι ι και φοβικι ςτάςθ απζναντι ςτισ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και 
Επικοινωνίασ, θ αξιοποίθςι τουσ κεωρείται βαςικό ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ μακθςιακισ 
διαδικαςίασ.  
 
Γ. Πορίςματα του τρίτου (ειδικοφ) μζρουσ τθσ ζρευνασ, που αφορά τα ςχολικά βιβλία 
(διαφάνειεσ 30-31) 
 
Στο τρίτο μζροσ τθσ ζρευνασ ηθτικθκε από τουσ ερωτϊμενουσ εκπαιδευτικοφσ να 
αξιολογιςουν μζχρι 3 βιβλία τθσ ειδικότθτάσ τουσ τα οποία διδάςκουν φζτοσ τισ 
περιςςότερεσ ϊρεσ του προγράμματόσ τουσ. Διερευνικθκαν τα εξισ: 
 αν ανταποκρίνεται το ςυγκεκριμζνο  βιβλίο ςτθ δυνατότθτα που ζχουν οι μακθτζσ/-
τριεσ τθσ αντίςτοιχθσ θλικίασ να προςλάβουν τθ γνϊςθ που τουσ παρζχεται (βακμόσ 
δυςκολίασ), θ επιςτθμονικι εγκυρότθτα, θ κάλυψθ των μορφωτικϊν αναγκϊν των 
μακθτϊν/-τριϊν τθσ αντίςτοιχθσ θλικίασ, θ προαγωγι τθσ κριτικισ ςκζψθσ και θ 
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δθμιουργικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ, το αν ςυμβαδίηει με τισ ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ 
αντιλιψεισ, θ δυνατότθτα κάλυψθσ τθσ φλθσ ςτισ διακζςιμεσ από το ωρολόγιο 
πρόγραμμα ϊρεσ, θ ςυμβολι ςτθν άμβλυνςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων ςτο ςχολείο, 
θ ςυμβολι τθσ μορφισ του βιβλίου ςτθν πιο ουςιαςτικι πρόςλθψθ τθσ γνϊςθσ από 
τουσ μακθτζσ/-τριεσ (εκτφπωςθ, εικονογράφθςθ, εμφάνιςθ ςελίδασ, πίνακεσ κ.λπ.),  θ 
ςυμβολι των διακεματικϊν εργαςιϊν που προτείνονται ςτο ςυγκεκριμζνο βιβλίο ςτθν 
επίτευξθ των ςτόχων του μακιματοσ και, τζλοσ, αν τα βιβλία του εκπαιδευτικοφ, τα 
τετράδια του/τθσ μακθτι/-τριασ και το ψθφιοποιθμζνο υλικό είναι χριςιμα. 
 
τθν κλίμακα 1-100 οι κρίςεισ των βιβλίων για Γυμνάςιο, Λφκειο και ΕΠΑΛ ωσ προσ 
όλα τα ερωτιματα ζχουν ωσ εξισ: 
Ανταπόκριςθ των   βιβλίων ςτθ δυνατότθτα που ζχουν οι μακθτζσ/-τριεσ τθσ 
αντίςτοιχθσ θλικίασ να προςλάβουν τθ γνϊςθ που τουσ παρζχεται μζςθ τιμι 57,84 
Επιςτθμονικι εγκυρότθτα μζςθ τιμι 69,86. 
Κάλυψθ μορφωτικϊν αναγκϊν 57,86. 
Προαγωγι τθσ κριτικισ ςκζψθσ και δθμιουργικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ 50,16. 
Αν ςυμβαδίηουν με τισ ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ αντιλιψεισ 52,66. 
Η δυνατότθτα κάλυψθσ τθσ φλθσ ςτισ διακζςιμεσ από το ωρολόγιο πρόγραμμα ϊρεσ 
μζςθ τιμι 47,75. 
Η ςυμβολι τουσ ςτθν άμβλυνςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων ςτο ςχολείο 41,11. 
Η  ςυμβολι τθσ μορφισ των βιβλίων ςτθν πιο ουςιαςτικι πρόςλθψθ τθσ γνϊςθσ μζςθ 
τιμι 49,66. 
Η ςυμβολι των διακεματικϊν εργαςιϊν που προτείνονται ςτο ςυγκεκριμζνο βιβλίο 
ςτθν επίτευξθ των ςτόχων του μακιματοσ μζςθ τιμι αξιολόγθςθσ 46,83. 
Αν τα βιβλία του εκπαιδευτικοφ είναι χριςιμα 50,64. 
Αν τα τετράδια του/τθσ μακθτι/-τριασ είναι χριςιμα 52,8. 
Αν το ψθφιοποιθμζνο υλικό είναι χριςιμο μζςθ τιμι αξιολόγθςθσ 45,76.  
Η μζςθ τιμι αξιολόγθςθσ όλων των ερωτθμάτων είναι 52,47. (διαφάνεια 32) 
 
τθν κλίμακα 1-100 οι κρίςεισ των βιβλίων για το Γυμνάςιο, ωσ προσ όλα τα 
ερωτιματα ζχουν ωσ εξισ: 
Ανταπόκριςθ των   βιβλίων ςτθ δυνατότθτα που ζχουν οι μακθτζσ/-τριεσ τθσ 
αντίςτοιχθσ θλικίασ να προςλάβουν τθ γνϊςθ που τουσ παρζχεται μζςθ τιμι 59,54. 
Επιςτθμονικι εγκυρότθτα μζςθ τιμι 71,13. 
Κάλυψθ μορφωτικϊν αναγκϊν 60,94. 
Προαγωγι τθσ κριτικισ ςκζψθσ και δθμιουργικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ 54,02. 
Αν ςυμβαδίηουν με τισ ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ αντιλιψεισ 59,05. 
Η δυνατότθτα κάλυψθσ τθσ φλθσ ςτισ διακζςιμεσ από το ωρολόγιο πρόγραμμα ϊρεσ 
μζςθ τιμι 48,17. 
Η ςυμβολι τουσ ςτθν άμβλυνςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων ςτο ςχολείο 45,3. 
Η  ςυμβολι τθσ μορφισ των βιβλίων ςτθν πιο ουςιαςτικι πρόςλθψθ τθσ γνϊςθσ μζςθ 
τιμι 55,75. 
Η ςυμβολι των διακεματικϊν εργαςιϊν που προτείνονται ςτο ςυγκεκριμζνο βιβλίο 
ςτθν επίτευξθ των ςτόχων του μακιματοσ μζςθ τιμι αξιολόγθςθσ 51,69. 
Αν τα βιβλία του εκπαιδευτικοφ είναι χριςιμα 54,91. 
Αν τα τετράδια του/τθσ μακθτι/-τριασ είναι χριςιμα 60,75. 
Αν το ψθφιοποιθμζνο υλικό είναι χριςιμο μζςθ τιμι αξιολόγθςθσ 54,28.  
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Η μζςθ τιμι αξιολόγθςθσ όλων των ερωτθμάτων είναι 56,25. (διαφάνεια 33) 
 
τθν κλίμακα 1-100 οι κρίςεισ των βιβλίων για το Λφκειο, ωσ προσ όλα τα ερωτιματα 
ζχουν ωσ εξισ: 
Ανταπόκριςθ των   βιβλίων ςτθ δυνατότθτα που ζχουν οι μακθτζσ/-τριεσ τθσ 
αντίςτοιχθσ θλικίασ να προςλάβουν τθ γνϊςθ που τουσ παρζχεται μζςθ τιμι 57,64. 
Επιςτθμονικι εγκυρότθτα μζςθ τιμι 69,83. 
Κάλυψθ μορφωτικϊν αναγκϊν 54,99. 
Προαγωγι τθσ κριτικισ ςκζψθσ και δθμιουργικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ 47,33. 
Αν ςυμβαδίηουν με τισ ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ αντιλιψεισ 46,56. 
Η δυνατότθτα κάλυψθσ τθσ φλθσ ςτισ διακζςιμεσ από το ωρολόγιο πρόγραμμα ϊρεσ 
μζςθ τιμι 47,66. 
Η ςυμβολι τουσ ςτθν άμβλυνςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων ςτο ςχολείο 37,71. 
Η  ςυμβολι τθσ μορφισ των βιβλίων ςτθν πιο ουςιαςτικι πρόςλθψθ τθσ γνϊςθσ μζςθ 
τιμι 43,55. 
Η ςυμβολι των διακεματικϊν εργαςιϊν που προτείνονται ςτο ςυγκεκριμζνο βιβλίο 
ςτθν επίτευξθ των ςτόχων του μακιματοσ μζςθ τιμι αξιολόγθςθσ 49,98. 
Αν τα βιβλία του εκπαιδευτικοφ είναι χριςιμα 45,11. 
Αν τα τετράδια του/τθσ μακθτι/-τριασ είναι χριςιμα 42,24. 
Αν το ψθφιοποιθμζνο υλικό είναι χριςιμο μζςθ τιμι αξιολόγθςθσ 34,56.  
Η μζςθ τιμι αξιολόγθςθσ όλων των ερωτθμάτων είναι 49,21. (διαφάνεια 34) 
 
τθν κλίμακα 1-100 οι κρίςεισ των βιβλίων για το ΕΠΑΛ, ωσ προσ όλα τα ερωτιματα 
ζχουν ωσ εξισ: 
Ανταπόκριςθ των   βιβλίων ςτθ δυνατότθτα που ζχουν οι μακθτζσ/-τριεσ τθσ 
αντίςτοιχθσ θλικίασ να προςλάβουν τθ γνϊςθ που τουσ παρζχεται μζςθ τιμι 48,62. 
Επιςτθμονικι εγκυρότθτα μζςθ τιμι 62,53. 
Κάλυψθ μορφωτικϊν αναγκϊν 71,53. 
Προαγωγι τθσ κριτικισ ςκζψθσ και δθμιουργικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ 39,03. 
Αν ςυμβαδίηουν με τισ ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ αντιλιψεισ 40,73. 
Η δυνατότθτα κάλυψθσ τθσ φλθσ ςτισ διακζςιμεσ από το ωρολόγιο πρόγραμμα ϊρεσ 
μζςθ τιμι 45,79. 
Η ςυμβολι τουσ ςτθν άμβλυνςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων ςτο ςχολείο 28,59. 
Η  ςυμβολι τθσ μορφισ των βιβλίων ςτθν πιο ουςιαςτικι πρόςλθψθ τθσ γνϊςθσ μζςθ 
τιμι 39,15. 
Η ςυμβολι των διακεματικϊν εργαςιϊν που προτείνονται ςτο ςυγκεκριμζνο βιβλίο 
ςτθν επίτευξθ των ςτόχων του μακιματοσ μζςθ τιμι αξιολόγθςθσ 39,08. 
Αν τα βιβλία του εκπαιδευτικοφ είναι χριςιμα 40,92. 
Αν τα τετράδια του/τθσ μακθτι/-τριασ είναι χριςιμα 33,33. 
Αν το ψθφιοποιθμζνο υλικό είναι χριςιμο μζςθ τιμι αξιολόγθςθσ 29,01.  
Η μζςθ τιμι αξιολόγθςθσ όλων των ερωτθμάτων είναι 43,57. (διαφάνεια 35) 
 
Η αναλυτικι αξιολόγθςθ για όλα τα βιβλία, όλων των τάξεων (Γυμναςίου, Λυκείου 
και ΕΠΑΛ) παρουςιάηονται ςτα ςυνθμμζνα αρχεία Excel και Power Point. 
 
 


