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Στόχοι του µαθήµατος
Ο φοιτητής:
• Να εξετάζει το σχολικό βιβλίο και το εκπαιδευτικό υλικό ως µέσα διδασκαλίας, ως δίαυλο
για την κοινωνικοποίηση των µαθητών, καθώς και ως αντικείµενα έρευνας. Υπό την έννοια
αυτή το σχολικό βιβλίο και το εκπαιδευτικό υλικό προσεγγίζονται ως προς τις εξής τρεις
κυρίως διαστάσεις:
• Ο τρόπος και η διαδικασία έγκρισης, συγγραφής, εκτύπωσης και διανοµής των σχολικών
βιβλίων
• Η έρευνα (µε ποσοτική και ποιοτική ανάλυση περιεχοµένου) για την κοινωνικοποιητική
λειτουργία του σχολικού βιβλίου, δηλαδή τη συνεισφορά του στη διαµόρφωση του
εθνικού εαυτού και στην καλλιέργεια στάσεων απέναντι σε άλλες κοινωνικές οµάδες,
πολιτισµικές µειονότητες, θεσµούς και αξίες και σε άλλους λαούς, γείτονες ή µη
• Η αξιολόγηση σχολικών βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού από επιστηµονική, διδακτική
και κοινωνιολογική άποψη, καθώς και η εξέταση του πλαισίου µέσα στο οποίο
παράγονται, σε άµεση σχέση µε τα προγράµµατα διδασκαλίας και µάθησης, και
αξιοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Μαθησιακά αποτελέσµατα
Ο φοιτητής:
• Να εµπεδώσει τη σηµασία, το ρόλο και τις λειτουργίες του σχολικού βιβλίου
• Να εµβαθύνει στην καλλιέργεια στάσεων και µεταβίβαση αξιών και προτύπων
συµπεριφοράς στους µαθητές από µέρους του σχολικού βιβλίου
• Να µελετά και να ερµηνεύει την επίδραση του σχολικού εγχειριδίου στις επιλογές και τη
συµπεριφορά του ατόµου, που έχουν µεγάλη σηµασία για τη σχέση και επικοινωνία µεταξύ
ατόµων, κοινωνικών οµάδων και λαών
• Να επεξηγεί το ρόλο που διαδραµατίζει το σχολικό βιβλίο στη διαµόρφωση της εθνικής
ταυτότητας.

•
•

Να γνωρίσει την επιστηµονική έρευνα στον τοµέα αυτόν, που είναι διεθνώς εκτεταµένη και
έχει σχετικά µεγάλη παράδοση.
Να γνωρίσει ερευνητικές µονάδες και ινστιτούτα για τη µελέτη των σχολικών εγχειριδίων
διαφόρων χωρών.

Περιεχόµενο του µαθήµατος
1. Tο σχολικό βιβλίο ως µέσο διδασκαλίας:
1.1 Χαρακτηριστικά και σηµασία του σχολικού βιβλίου στο πλαίσιο διδασκαλίας και
µάθησης, ιστορικά στοιχεία
1.2 Λειτουργίες του σχολικού βιβλίου
1.3 Tο σχολικό βιβλίο και οι προδιαγραφές της διδασκαλίας
1.4 Συγγραφή και έγκριση σχολικών βιβλίων
1.5 Kριτήρια αξιολόγησης των σχολικών βιβλίων.
2. Tο σχολικό βιβλίο ως αντικείµενο έρευνας:
2.1 Στόχοι και µεθοδολογία της σχετικής έρευνας
2.2 Eνδεικτικά παραδείγµατα και πορίσµατα ερευνών
2.3 Γενικές διαπιστώσεις και συµπεράσµατα.
Μαθησιακές δραστηριότητες/διδακτικές µέθοδοι
Aτοµική και οµαδική εργασία, ατοµική καθοδήγηση, ανάλυση µελετών περίπτωσης.
Μέθοδοι αξιολόγησης
∆ιαµορφωτική αξιολόγηση – ανατροφοδότηση, ατοµική εργασία, οµαδική εργασία, τελική
εξέταση.
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