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Νίκος Σ. Αρβανίτης 

Διζαγωγή  

Η ιεηηνπξγία ησλ δηδαθηηθώλ εγρεηξηδίσλ, σο βαζηθώλ εξγαιείσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο, θαζηζηά ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ηνλ ηξόπν επηινγήο, νξ-

γάλσζεο θαη παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Η εξγαζία απηή εζηηάδεη ζηνλ 

ηξόπν κεηαζρεκαηηζκνύ πνπ πθίζηαηαη ε επηζηεκνληθή γλώζε πξνθεηκέλνπ λα απν-

θηήζεη ηε ζρνιηθή εθδνρή ηεο ππό ηε κνξθή πεξηερόκελνπ δηδαθηηθώλ εγρεηξηδίσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ζηόρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεύλεζε ησλ ραξαθηεξη-

ζηηθώλ ηεο ζρνιηθήο εθδνρήο ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα 

ηνπ δηαιύκαηνο, όπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ησλ Φπζηθώλ ηεο 

Δ’ Γεκνηηθνύ θαη ηεο Υεκείαο Β’ Γπκλαζίνπ θαη Α’ Λπθείνπ. Ο ζηόρνο απηόο εμεηδη-

θεύεηαη ππό κνξθή επηκέξνπο ζηόρσλ σο εμήο: 

I. ηνλ εληνπηζκό ησλ πεδίσλ πξαθηηθήο ηνπ γισζζηθνύ θαη απεηθνλη-

ζηηθνύ θώδηθα απνζπαζκάησλ ηνπ πεξηερνκέλνπ από ηε ζπγθεθξηκέλε 

ελόηεηα ησλ εγρεηξηδίσλ. 

II. ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ελόηεηαο ή ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ πεδίσλ 

πξαθηηθήο από ηάμε ζε ηάμε. 

III. ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο εζσηεξηθήο ελόηεηαο ή δηαθνξνπνίεζεο ησλ 

πεδίσλ πξαθηηθήο ηνπ εγρεηξηδίνπ Υεκείαο ηεο Β’ Γπκλαζίνπ. 

IV. ηνλ εληνπηζκό ησλ παηδαγσγηθώλ επηπηώζεσλ πνπ πξνθαινύλ νη ελ-

δερόκελεο δηαθνξέο κεηαμύ ηνπ ηξόπνπ ζπγθξόηεζεο θαη νξγάλσζεο 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηα δύν βηβιία Υεκείαο Γπκλαζίνπ & Λπθείνπ. 

Πξνο επίηεπμε ησλ ζηόρσλ απηώλ, ε εξγαζία αξρηθά πεξηιακβάλεη ηε ζύλην-

κε πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα πεξηγξά-

θεηαη ε ηππνινγία ζπγθξόηεζεο θαη νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο γλώζεο πνπ ζα αμην-

πνηεζεί γηα ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εγρεηξηδίσλ (επί κέξνπο ζηόρνο Ι).  
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Αθνινύζσο απαληώληαη ηα ππόινηπα εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί από ην ζέκα (ζηόρνη 

ΙΙ, ΙΙΙ & ΙV) θαη νινθιεξώλεηαη κε ηελ παξάζεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο. 

1 Θεωπηηική πλαιζίωζη 

1.1 Λειηοςπγίερ ηων ζσολικών εγσειπιδίων 

Σν ζρνιηθό εγρεηξίδην εληάζζεηαη ζην «κηθξνζύζηεκα ζρνιείν» (Σνθαηιίδνπ, 1994, 

ζ. 34), εληόο ηνπ νπνίνπ θαιείηαη λα δηεθπεξαηώζεη πνιιαπινύο ξόινπο. Καηαξράο 

κεηνπζηώλεη ζε εθπαηδεπηηθή πξάμε ην πεξηερόκελν ην Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδώλ (ΑΠ), ιεηηνπξγώληαο δηακεζνιαβεηηθά αλάκεζα ζε απηό θαη ζηνπο ππό-

ινηπνπο θνξείο ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο (καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο). Ωο εθ ηνύ-

ηνπ, ππνζηεξίδεη ηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο, ιεηηνπξγώληαο γηα 

ηνπο καζεηέο παξσζεηηθά θαη πιεξνθνξηαθά, ελώ ηαπηόρξνλα ηνπο ππνδεηθλύεη 

ζηξαηεγηθέο κάζεζεο θαη πξνάγεη ηελ απηναμηνιόγεζε θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζή 

ηνπο.  Γηα δε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζπληζηά ιεηηνπξγηθό εξγαιείν πνπ αληαλαθιά ηνπο 

ζηόρνπο, ην πεξηερόκελν, ηε κεζνδνινγία θαη ηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο ηεο δηδαζθαιί-

αο, κνλνπσιώληαο ζρεδόλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη εληόο ηάμεο. 

(Καςάιεο & Υαξαιάκπνπο, 2008).  

ην πιαίζην ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα 

ζπληζηνύλ, καδί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ηνπο θνξείο ηεο ζρνιηθήο εθδνρήο ηεο θπζη-

θν-επηζηεκνληθήο γλώζεο, ν ρεηξηζκόο ηεο νπνίαο γίλεηαη ζηελ ηάμε (Κνπιατδήο, 

2001). Θεσξώληαο πσο ε κεηαηξνπή ηεο θπζηθν-επηζηεκνληθήο γλώζεο ζε ζρνιηθή 

δελ είλαη δηαδηθαζία απινπνίεζεο ηεο πξώηεο, αιιά νπζηαζηηθνύ δηδαθηηθνύ κεηα-

ζρεκαηηζκνύ ηεο, πξνθεηκέλνπ  ην πεξηερόκελν ησλ επηζηεκνληθώλ ελλνηώλ λα απν-

ηειέζεη «αληηθείκελν πξνο δηδαζθαιία θαη αληηθείκελν δηδαζθαιίαο» (Κνιηόπνπινο, 

2006, ζ. 12), ε θαηαιιειόηεηα ησλ δηδαθηηθώλ εγρεηξηδίσλ θαη ν ηξόπνο δόκεζεο θαη 

παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαζίζηαηαη αθόκε πην ζεκαληηθόο,. Η επηζή-

καλζε απηή απνθηά ηδηαίηεξε αμία, αλ ζπλππνινγίζνπκε πσο ην εύξνο ησλ δξαζηεξη-

νηήησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα εγρεηξίδηα θαη ν ρξόλνο πνπ νη καζεηέο αθηεξώλνπλ ζε 

απηά ππεξβαίλεη θαηά πνιύ ην ρξόλν πνπ νη ίδηνη αιιειεπηδξνύλ κε ηνλ εθπαηδεπηηθό 

ή κεηαμύ ηνπο, ελώ ιεηηνπξγίεο πνπ θαλνληθά αλήθνπλ ζηε δώλε επζύλεο ηνπ εθπαη-

δεπηηθνύ, όπσο ε παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ε  πξνώζεζε θαη ν έιεγρνο ησλ δηα-

δηθαζηώλ κάζεζεο, ε εκπέδσζε θαη ε αμηνιόγεζε, κεηαβηβάδνληαη ελ κέξεη ζηα εγ-

ρεηξίδηα. (Καςάιεο & Υαξαιάκπνπο, 2008). 
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Η θαηαιιειόηεηα ελόο δηδαθηηθνύ εγρεηξηδίνπ δελ είλαη πξνθαλώο απηνλόεηε 

θαη ε αλάιπζε θαη ε αμηνιόγεζή ηνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, πέ-

ξαλ ηεο δπλαηόηεηαο επηινγήο (θάηη πνπ δελ ηζρύεη ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε), ζεκα-

ληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νπηηθή γσλία δηεξεύλεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο 

ύιεο θαζώο θαη γηα ηηο παηδαγσγηθέο επηπηώζεηο ζην πεδίν ηνπνζέηεζεο θαη ζπγθξό-

ηεζεο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο, δειαδή ζηελ αλάδεημε ηνπ πνηνο 

(εθπαηδεπηηθόο ή καζεηήο) έρεη θάζε θνξά πςειόηεξν βαζκό ειέγρνπ επί ηεο δηαδη-

θαζίαο ηεο γλώζεο. 

1.2 Μια ηςπολογία ζςγκπόηηζηρ και οπγάνωζηρ ηηρ ζσολικήρ γνώζηρ 

Η αλάιπζε ηνπ ηξόπνπ ζπγθξόηεζεο ηεο ζρνιηθήο επηζηεκνληθήο γλώζεο ζηα ζρνιη-

θά εγρεηξίδηα αμηνπνηεί θξηηήξηα πνπ ππαγνξεύνληαη από ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε 

ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο πνπ πηνζεηεί θάζε θνξά ν εξεπλεηήο. Ωο εθ ηνύηνπ, 

άιινη εξεπλεηέο εζηηάδνπλ ζηα δνκηθά ζηνηρεία ησλ εγρεηξηδίσλ (θείκελν, εηθνλνγξά-

θεζε, δηδαθηηθό πιηθό), άιινη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο δηδαζθαιίαο (κεηαθνξά γλώζεο, 

παξώζεζε, νξγάλσζε, δηαθνξνπνίεζε θαη πξνζαλαηνιηζκόο ηεο κάζεζεο), ελώ κηα 

πην πξόζθαηε ηάζε εζηηάδεη ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο κάζεζεο¸ πεξηιακβάλνληαο θπ-

ξίσο ηελ αλάπηπμε κεηαγλσζηηθώλ ηθαλνηήησλ (πξίνπ, Καηζαληώλε, & Λνπθέξε , 

2015). Σν πηνζεηνύκελν κνληέιν αλάιπζεο γηα ηηο αλάγθεο απηήο ηεο εξγαζίαο πξν-

ηείλεηαη από ηνπο Σζαηζαξώλε & Κνπιατδή (2001), δηαθξίλεηαη γηα ηελ θνηλσληθν-

παηδαγσγηθή ηνπ νπηηθή θαη ζπλίζηαηαη ζηελ αλάπηπμε κηαο ηππνινγίαο ζπγθξόηεζεο 

θαη νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο γλώζεο ζηε βάζε ησλ ελλνηώλ ηεο ηαμηλόκεζεο θαη ηεο 

πεξηράξαμεο ηνπ Bernstein. 

1.2.1 Η ηαξινόμηζη 

Η έλλνηα ηεο ηαμηλόκεζεο αλαθέξεηαη αξρηθά ζην βαζκό εμεηδίθεπζεο ηνπ πεξηερνκέ-

λνπ ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη εηδηθόηεξα ζηε ζρέζε κεηαμύ ησλ δηάθνξσλ 

κνξθώλ γλώζεο, ζην εύξνο ελόο δίπνινπ πνπ εθηείλεηαη από ηελ επηζηεκνληθή γλώ-

ζε, όπνπ ππάξρεη ηζρπξή ηαμηλόκεζε θαη νη έλλνηεο νξίδνληαη κε αλαθνξά ζηελ επη-

ζηήκε, αθνινπζώληαο κηα δηαδηθαζία επηζηεκνληθνύ ζπκπεξαζκνύ, έσο ηελ θαζεκε-

ξηλή γλώζε πνπ ζεκαηνδνηεί πξαθηηθν-βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ε ηαμηλόκεζε 

είλαη αζζελήο (Σζαηζαξώλε & Κνπιατδήο, 2001β). Σαπηόρξνλα, ε ηαμηλόκεζε, ππό 

ηελ κνξθή ηεο ηππηθόηεηαο, επεθηείλεηαη θαη ζην επίπεδν ηεο γισζζηθήο έθθξαζεο 

θαη πάιη ζην εύξνο ελόο δίπνινπ, κεηαμύ ηεο ρξήζεο θώδηθα πςειήο θαη ρακειήο ηπ-
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πηθόηεηαο, αλάινγα κε ην βαζκό επεμεξγαζίαο ηεο γιώζζαο, ηε ρξήζε όξσλ, ζπκβό-

ισλ, εηδηθήο γιώζζαο θ.ιπ. Η ζπλάξζξσζε ησλ δύν επηπέδσλ ηαμηλόκεζεο (πεξηερν-

κέλνπ θαη γισζζηθήο έθθξαζεο) νδεγεί ζηελ θαηαζθεπή ελόο πίλαθα δηπιήο εηζόδνπ 

πνπ πξνζδηνξίδεη ηέζζεξα δηαθξηηά πεδία πξαθηηθήο, όπσο απνηππώλνληαη ζηνλ Πί-

λαθα 1.  

Ωζηόζν, ε γλώζε ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα δε ζπγθξνηείηαη θαη νξγαλώλεηαη 

κόλν κέζσ ηνπ θεηκέλνπ αιιά θαη δηα ηεο εηθόλαο, ε νπνία όπσο θαη ε γιώζζα «δελ 

αλαπαξηζηά απιώο ην πξαγκαηηθό αιιά ην κεηακνξθώλεη» (Κόθθνηαο, 2001, ζ. 257). 

Η επηζήκαλζε απηή ηείλεη λα απνθηήζεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, ιόγσ ηεο ηάζεο ζηα ζύγ-

ρξνλα ζρνιηθά εγρεηξίδηα λα πεξηιακβάλνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξεο εηθόλεο, ιεη-

ηνπξγώληαο ππνζηεξηθηηθά ζην πιαίζην επηθνηλσλίαο, ρσξίο λα ιείπνπλ όκσο αηηηά-

ζεηο γηα άθξηηε ρξήζε ηνπο κε ζθνπό ηελ ειθπζηηθόηεηα ησλ εγρεηξηδίσλ, σο κέζν 

πξνζέιθπζεο αλαγλσζηώλ-θαηαλαισηώλ (Υαιθηά & Θενδσξίδεο, 2002) 

                                                                ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
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Πίνακαρ 1. Τςπολογία ζςγκπόηηζηρ και οπγάνωζηρ ηηρ ζσολικήρ γνώζηρ (ηποποποίηζη από Τζαηζαπώνη 

& Κοςλαϊδήρ (2001) 

Καη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ εηθόλσλ ινηπόλ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ε ίδηα ηπ-

πνινγία, όπνπ αληί ηνπ γισζζηθνύ θώδηθα αμηνπνηείηαη ν θώδηθαο εηθνλνγξάθεζεο, 

αλάινγα κε ην βαζκό αθαίξεζεο ησλ εηθόλσλ θαη ηε ρξήζε εηδηθώλ ζπκβόισλ (π.ρ. 

γξαθηθέο παξαζηάζεηο, καζεκαηηθά ζύκβνια, ζρήκαηα), ηελ πεξηνξηζκέλε πνηθηιία 

έσο θαη απνπζία ρξώκαηνο θαη ηηο κνλόηνλεο δηαβαζκίζεηο έσο θαη ηελ απεηθόληζε 

ηνπ κνλόρξσκνπ θαη αδηαθνξνπνίεηνπ θόληνπ, ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηζρπξή ηαμη-

λόκεζε. Αληίζεηα, αλ ν απεηθνληζηηθόο θώδηθαο βξίζθεηαη εγγύηεξα ζηε ξεαιηζηηθή 
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εκθάληζε ησλ πξαγκάησλ, απεηθνλίδνληαο ηελ πξαγκαηηθόηεηα κε βάζε ηελ νπηηθή 

αληίιεςε, νπόηε ε ηαμηλόκεζε είλαη αζζελήο (Καινγηαλλάθεο & Μπνπληά, 2009). 

1.2.2 Η πεπισάπαξη 

Η δεύηεξε έλλνηα πνπ αμηνπνηείηαη ζην κνληέιν αλάιπζεο ησλ Σζαηζαξώλε & 

Κνπιατδή (2001) είλαη ε πεξηράξαμε. Η πεξηράξαμε νξίδεη ηηο ζρέζεηο ζην εζσηεξηθό 

ηνπ παηδαγσγηθνύ πιαηζίνπ, πξνζδηνξίδνληαο ην βαζκό ειέγρνπ ησλ δηδαθηηθώλ θα-

λόλσλ (πεξηερόκελν,  νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ, βεκαηηζκόο, αμηνιόγεζε), όζν θαη 

ηνπο θαλόλεο ηεξαξρίαο, δειαδή ηηο ζρέζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά κεηαμύ δηδάζθνληνο-

δηδαζθνκέλνπ (Σζαηζαξώλε & Κνπιατδήο, 2001β). Δθηεηλόκελε θαη απηή επί ηνπ 

δίπνινπ ηζρπξή-αζζελήο, πξνζδηνξίδεη πξνλνκηαθέο ζέζεο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό ή ην 

καζεηή, θαζνξηδόκελεο σζηόζν θάζε θνξά από παξάγνληεο όπσο νη παηδαγσγηθέο 

ζεσξήζεηο (παξαδνζηαθή/πξννδεπηηθή παηδαγσγηθή) ή αθόκε θαη ηα θνηλσληθν-

πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ. 

Παξόηη ε ηζρύο ηεο ηαμηλόκεζεο θαη ηεο πεξηράξαμεο κπνξεί λα πνηθίινπλ α-

λεμάξηεηα ε κηα από ηελ άιιε, σζηόζν νη έλλνηεο δελ κπνξνύλ λα λνεζνύλ αλεμάξ-

ηεηεο κεηαμύ ηνπο θαη ην απνηέιεζκα ηεο ζπλάξζξσζήο ηνπο πξνζδηνξίδεη ηηο παηδα-

γσγηθέο επηπηώζεηο ηνπ ηξόπνπ νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο. 

2 Μεθοδολογική πποζέγγιζη  

Σν εκπεηξηθό πιηθό αληιήζεθε από ηα νξηδόκελα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα, ήηνη από ηα 

Φπζηθά Δ’ Γεκνηηθνύ, Υεκεία Β’ Γπκλαζίνπ θαη Υεκεία Α’ Λπθείνπ θαη αθνξνύζε 

θαη ζηα ηξία εγρεηξίδηα θαζνξηζκέλεο ελόηεηεο κε ζέκα ηα δηαιύκαηα. Ωο κνλάδα α-

λάιπζεο νξίζηεθε: 

 Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ γισζζηθνύ θώδηθα, ε παξάγξαθνο. Λόγσ ηνπ ηξόπνπ 

δνκήο ησλ θεηκέλσλ, ε έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ ιακβάλεηαη δηαζηαιηηθά θαη 

ζπρλά μεπεξλά ηα κνξθνινγηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά (εζνρή θαη αλαγθαζηηθή 

αιιαγή γξακκήο), εθηεηλόκελε αθόκε θαη ζην εύξνο δπν ή θαη ηξηώλ κηθξό-

ηεξσλ παξαγξάθσλ, ζπρλά ππό έλα ζπγθεθξηκέλν ηίηιν πνπ θαζνξίδεη ην πε-

ξηερόκελό ηνπο. 

 Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ απεηθνληζηηθνύ θώδηθα, ε εηθόλα. Τπό ηνλ όξν απηό 

ζεσξνύκε νπνηνδήπνηε είδνο νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο ππάξρεη ζηα εγρεηξίδη-
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α, όπσο ζρέδηα, ζρεδηαγξάκκαηα, θσηνγξαθίεο, γξαθηθέο παξαζηάζεηο, δηα-

γξάκκαηα, ελλνηνινγηθνύο ράξηεο  θ.ιπ. 

Κάζε ζύζηεκα επηθνηλσλίαο (γισζζηθό – απεηθνληζηηθό) ζπληζηά έλαλ άμνλα 

αλάιπζεο θαη γηα θάζε έλα από ηα ζπζηήκαηα εθαξκόδεηαη ρσξηζηά έλα πιέγκα αλά-

ιπζεο, αλάινγα κε ηελ επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (ηαμηλόκεζε) θαη 

ηε κνξθή ηεο έθθξαζεο (ηππηθόηεηα).  

Λνγηδνκέλνπ όηη ην εηδηθό λόεκα θάζε εηθόλαο πξνζδηνξίδεηαη από ηε ιεδάληα 

ηεο (Σζαηζαξώλε & Κνπιατδήο, 2001), ζην εγρεηξίδην ησλ Φπζηθώλ Δ’ Γεκνηηθνύ 

ζπλαληήζακε δπζθνιία, θαζώο απνπζηάδνπλ πιήξσο νη ιεδάληεο ζηηο εηθόλεο. ηελ 

πεξίπησζε απηή ην εηδηθό λόεκα ηεο εηθόλαο πξνζδηνξίδεηαη άκεζα ζε ζπλάθεηα κε 

ην θείκελν πνπ παξαηίζεηαη δίπια ηεο, νπόηε αλακέλεηαη λα ππάξρεη κηα εζσηεξηθή 

ζπλέπεηα θεηκέλνπ θαη εηθόλαο σο πξνο ην πεδίν πξαθηηθήο ζην νπνίν αλήθνπλ. 

3 Ανάλςζη εμπειπικού ςλικού 

3.1 Ανάλςζη γλωζζικού και απεικονιζηικού κώδικα ηων εγσειπιδίων: 

Ένηαξη ζηα πεδία ππακηικήρ 

3.1.1 Φςζικά Δ’ Γημοηικού 

 

Απόζπαζμα & Δικόνα 1. Φςζικά Δ' Γημ., ζελ. 34 

Γισζζηθόο άμνλαο αλάιπζεο απνζπάζκαηνο  & εηθόλαο 1. 

 Ταμηλόκεζε πεξηερνκέλνπ: Αζζελήο. Γξαζηεξηόηεηα θαζεκεξηλνύ ηύπνπ, α-

πνπζία εμεηδηθεπκέλνπ πεξηερνκέλνπ. 

 Τππηθόηεηα έθθξαζεο: Αζζελήο. Καζεκεξηλή γιώζζα, απνπζία επεμεξγαζκέ-

λσλ εθθξαζηηθώλ κέζσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ όξσλ 

 Πεδίν πξαθηηθήο: Γεκόζην 

Απεηθνληζηηθόο άμνλαο αλάιπζεο απνζπάζκαηνο  & εηθόλαο 1. 
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 Ταμηλόκεζε πεξηερνκέλνπ: Αζζελήο. Γξαζηεξηόηεηα θαζεκεξηλνύ ηύπνπ, α-

πνπζία εμεηδηθεπκέλνπ πεξηερνκέλνπ. 

 Τππηθόηεηα έθθξαζεο: Αζζελήο. Ρεαιηζηηθή εηθόλα πνπ παξνπζηάδεη ηελ αληί-

ιεςε ηεο ζρνιηθήο επηζηήκεο κέζα από ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία. Απνπζία 

ζηνηρείσλ ηνπ επηζηεκνληθνύ θώδηθα (ζύκβνια, ζρήκαηα θ.ιπ.),  πνηθηιία 

ρξσκάησλ, πςειή δηαβάζκηζε ρξώκαηνο θαη θσηνγξαθηθό θόλην. 

 Πεδίν πξαθηηθήο: Γεκόζην 

 

Απόζπαζμα & Δικόνα 2. Φςζικά Δ' Γημ., ζελ. 35 

Γισζζηθόο άμνλαο αλάιπζεο απνζπάζκαηνο  & εηθόλαο 2 

 Ταμηλόκεζε πεξηερνκέλνπ: Αζζελήο. Γξαζηεξηόηεηα θαζεκεξηλνύ ηύπνπ, α-

πνπζία εμεηδηθεπκέλνπ πεξηερνκέλνπ. 

 Τππηθόηεηα έθθξαζεο: Αζζελήο. Καζεκεξηλή γιώζζα, απνπζία επεμεξγαζκέ-

λσλ εθθξαζηηθώλ κέζσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ όξσλ 

 Πεδίν πξαθηηθήο: Γεκόζην 

Απεηθνληζηηθόο άμνλαο αλάιπζεο απνζπάζκαηνο  & εηθόλαο 2. 

 Ταμηλόκεζε πεξηερνκέλνπ: Αζζελήο. Γξαζηεξηόηεηα θαζεκεξηλνύ ηύπνπ, α-

πνπζία εμεηδηθεπκέλνπ πεξηερνκέλνπ. 

 Τππηθόηεηα έθθξαζεο: Αζζελήο. Ρεαιηζηηθή εηθόλα πνπ παξνπζηάδεη ηελ αληί-

ιεςε ηεο ζρνιηθήο επηζηήκεο κέζα από ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία. Απνπζία 

ζηνηρείσλ ηνπ επηζηεκνληθνύ θώδηθα (ζύκβνια, ζρήκαηα θ.ιπ.),  πνηθηιία 

ρξσκάησλ, πςειή δηαβάζκηζε ρξώκαηνο θαη θσηνγξαθηθό θόλην. 

 Πεδίν πξαθηηθήο: Γεκόζην 
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Απόζπαζμα & Δικόνα 3. Φςζικά Δ' Γημ., ζελ. 37 

Οη ίδηεο παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ γηα ηα απνζπάζκαηα-εηθόλεο 1 & 2 ηζρύνπλ 

θαη ζηελ παξνύζα πεξίπησζε. Μόλε δηαθνξνπνίεζε είλαη ζην γισζζηθό θώδηθα, ό-

πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη έλαο επηζηεκνληθόο όξνο (δηάιπκα) θαη ιαλζάλεη ε ρξήζε 

αθόκε ελόο (εηεξνγελέο) κέζσ ηεο απάληεζεο πνπ αλακέλεηαη λα δώζνπλ νη καζεηέο. 

Ωζηόζν ε εμεηδίθεπζε απηή είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ε ρξήζε ηεο γιώζζαο παξακέλεη 

κε επεμεξγαζκέλε. Ωο εθ ηνύηνπ θαη απηό ην παξάδεηγκα ηόζν γισζζηθά όζν θαη α-

πεηθνληζηηθά αλήθεη ζην δεκόζην πεδίν. 

 

Απόζπαζμα & Δικόνα 4. Φςζικά Δ' Γημ., ζελ. 37 

Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηζρύζνπλ νη παξαηεξήζεηο ησλ απνζπαζκάησλ 1 

& 2. Καη ην παξάδεηγκα απηό αλήθεη ζην δεκόζην πεδίν ηόζν ζην γισζζηθό όζν θαη 

ζηνλ απεηθνληζηηθό θώδηθα. 
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3.1.2 Φημεία Β’ Γςμναζίος 

 

Απόζπαζμα 1. Φημεία Β' Γςμ., ζελ. 33 

Γισζζηθόο άμνλαο αλάιπζεο απνζπάζκαηνο 1 

 Ταμηλόκεζε πεξηερνκέλνπ: Τςειή.  Δμεηδίθεπζε πεξηερνκέλνπ πνπ πξνβάιιεη 

ηε θπζηθν-επηζηεκνληθή γλώζε. 

 Τππηθόηεηα έθθξαζεο: Τςειή. Δμεηδηθεπκέλε κε ηε ρξήζε εηδηθώλ όξσλ (ν-

κνγελή, δηαιύηεο, κάδα, δηαιπκέλεο νπζίεο θ.ιπ) θαη επεμεξγαζκέλε σο πξνο ηε 

γισζζηθή έθθξαζε, κε ζαθή νξηνζέηεζε ζηελ πεξηνρή ηεο ρεκείαο. 

 Πεδίν πξαθηηθήο: Δζσηεξηθό 

 

Απόζπαζμα 2. Φημεία Β' Γςμ., ζελ. 34 

Γισζζηθόο άμνλαο αλάιπζεο απνζπάζκαηνο 2 

 Ταμηλόκεζε πεξηερνκέλνπ: Αζζελήο.  Αλαθέξεηαη ζε δξαζηεξηόηεηεο θαη 

γλώζεηο θαζεκεξηλνύ ηύπνπ 

 Τππηθόηεηα έθθξαζεο: Αζζελήο. Απνπζία επεμεξγαζκέλεο έθθξαζεο. Η πεξη-

νξηζκέλε ρξήζε  επηζηεκνληθώλ ελλνηώλ (δηαιύηεο) θαη όξσλ νπζηώλ (βελδίλε, 

αηζαλόιε, αζεηόλ) δελ απνκαθξύλνπλ ηελ πεξηγξαθή από ην πεδίν ηεο θαζε-

κεξηλόηεηαο. 

 Πεδίν πξαθηηθήο: Γεκόζην 
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Απόζπαζμα 3. Φημεία Β' Γςμ., ζελ. 36 

Γισζζηθόο άμνλαο αλάιπζεο απνζπάζκαηνο 3 

 Ταμηλόκεζε πεξηερνκέλνπ: Τςειή.  Δμεηδίθεπζε πεξηερνκέλνπ πνπ πξνβάιιεη 

ηε θπζηθν-επηζηεκνληθή γλώζε, ελώ αθνινπζείηαη επηζηεκνληθή δηαδηθαζία 

ζπκπεξαζκνύ γηα ηελ εύξεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ δηαιύκαηνο. 

 Τππηθόηεηα έθθξαζεο: Τςειή. Δμεηδηθεπκέλε κε ηε ρξήζε εηδηθώλ όξσλ (δηά-

ιπκα, πεξηεθηηθόηεηα, θ.ιπ), ζπκβόισλ (2% w/w) , καζεκαηηθώλ ζπκβόισλ 

(=>) θαη επεμεξγαζκέλε σο πξνο ηε γισζζηθή έθθξαζε, κε ζαθή νξηνζέηεζε 

ζηελ επηζηεκνληθή γλώζε. 

 Πεδίν πξαθηηθήο: Δζσηεξηθό 

 

Απόζπαζμα 4. Φημεία Β' Γςμ., ζελ. 35 
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Γισζζηθόο άμνλαο αλάιπζεο απνζπάζκαηνο 4 

 Ταμηλόκεζε πεξηερνκέλνπ: Αζζελήο.  Απόπεηξα θαηαλόεζεο ηεο επηζηήκεο 

ζηε βάζε ηεο θαζεκεξηλήο γλώζεο.. 

 Τππηθόηεηα έθθξαζεο: Τςειή. Δμεηδηθεπκέλε κε ηε ρξήζε εηδηθώλ όξσλ (ν-

κνγελή, ζύζηαζε, πεξηεθηηθόηεηα, κείγκαηα θ.ιπ), ζπκβόισλ (8% w/w) θαη επε-

μεξγαζκέλε σο πξνο ηε γισζζηθή έθθξαζε. Η εμεηδηθεπκέλε γιώζζα εηζβάι-

ιεη θαη επηβάιιεηαη ζην πεδίν κηαο θαζεκεξηλήο-βησκαηηθήο γλώζεο. 

 Πεδίν πξαθηηθήο: Μπζηθό 

 

Απεηθνληζηηθόο άμνλαο αλάιπζεο εηθόλαο 1 

 Ταμηλόκεζε πεξηερνκέλνπ: Αζζελήο. Γξαζηεξηόηεηα θαζεκεξηλνύ ηύπνπ, α-

πνπζία εμεηδηθεπκέλνπ πεξηερνκέλνπ. Σν θείκελν ηεο ιεδάληαο πεξηιακβάλεη 

θαζεκεξηλνύο όξνπο 

 Τππηθόηεηα έθθξαζεο: Αζζελήο. Ρεαιηζηηθή εηθόλα πνπ παξνπζηάδεη ηελ αληί-

ιεςε ηεο ζρνιηθήο επηζηήκεο κέζα από ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία. Απνπζία 

ζηνηρείσλ ηνπ επηζηεκνληθνύ θώδηθα (ζύκβνια, ζρήκαηα θ.ιπ.),  πνηθηιία 

ρξσκάησλ, πςειή δηαβάζκηζε ρξώκαηνο θαη θσηνγξαθηθό θόλην. 

 Πεδίν πξαθηηθήο: Γεκόζην 

Δικόνα 1. Φημεία Β' Γςμ., ζελ. 35 
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Δικόνα 2. Φημεία Β' Γςμ., ζελ. 39 

Απεηθνληζηηθόο άμνλαο αλάιπζεο εηθόλαο 2 

 Ταμηλόκεζε πεξηερνκέλνπ: Ιζρπξή. Τςειόο βαζκόο επηζηεκνληθήο εμεηδίθεπ-

ζεο, ζαθώο νξηνζεηεκέλε ζην επίπεδν ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο.  

 Τππηθόηεηα έθθξαζεο: Ιζρπξή. Δπεμεξγαζκέλνο θώδηθαο κε ρξήζε πβξηδηθήο 

γιώζζαο (ζπκβαηηθήο ζηε βάζε ζπκβόισλ θαη θόκβσλ ηνπνινγηθήο αλαπα-

ξάζηαζεο ηνπ ελλνηνινγηθνύ ράξηε θαη ηππηθήο γισζζηθήο έθθξαζεο). Ωο 

πξνο ηελ νπηηθή αληίιεςε ε αλαπαξάζηαζε είλαη ζπκβαηηθή, ππάξρεη πεξην-

ξηζκόο ζε κόλν έλα ρξώκα, ρσξίο δηαβαζκίζεηο θαη θόλην ζην ρξώκα ηεο ζε-

ιίδαο. 

 Πεδίν πξαθηηθήο: Δζσηεξηθό 

 

Δικόνα 3. Φημεία Β' Γςμ., ζελ. 39 

Απεηθνληζηηθόο άμνλαο αλάιπζεο εηθόλαο 3 

 Ταμηλόκεζε πεξηερνκέλνπ: Ιζρπξή. Σν εηδηθό λόεκα ηεο εηθόλαο πξνζδηνξίδε-

ηαη από ηε ιεδάληα (Παξαζθεπή δηαιύκαηνο θαη ππνινγηζκόο ηεο πεξηεθηηθόηε-

ηάο ηνπ) θαη ηα γξαπηά ζρόιηα πνπ ηελ ππνζηεξίδνπλ. Τςειόο βαζκόο επη-
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ζηεκνληθήο εμεηδίθεπζεο, ζαθώο νξηνζεηεκέλε ζην επίπεδν ηεο επηζηεκνλη-

θήο γλώζεο.  

 Τππηθόηεηα έθθξαζεο: Αζζελήο. Τβξηδηθή απεηθόληζε κε ρξήζε ξεαιηζηηθώλ 

ζηνηρείσλ θαη ζπκβαηηθήο γιώζζαο (πεξηγξάκκαηα εζηίαζεο). Η εηθόλα είλαη 

αθεγεκαηηθή, παξνπζηάδνληαο γεγνλόηα πνπ εμειίζζνληαη ζην ρξόλν. Πεξην-

ξηζκέλνο αξηζκόο ρξσκάησλ θαη δηαβαζκίζεσλ. Φόλην κνλόρξσκν. 

 Πεδίν πξαθηηθήο: Μεηαθνξηθό.  

 

Δικόνα 4. Φημεία Β' Γςμ., ζελ. 35 

Απεηθνληζηηθόο άμνλαο αλάιπζεο εηθόλαο 4 

 Ταμηλόκεζε πεξηερνκέλνπ: Αζζελήο. Σν εηδηθό λόεκα ηεο εηθόλαο πξνζδηνξί-

δεηαη από ηε ιεδάληα πνπ αλαθέξεηαη ζε θαζεκεξηλή- βησκαηηθή γλώζε. Α-

πνπζία  επηζηεκνληθήο εμεηδίθεπζεο.  

 Τππηθόηεηα έθθξαζεο: Ιζρπξή. Η εζηίαζε ζηα ζηνηρεία ηεο εμεηδηθεπκέλεο 

γιώζζαο πνπ απνηππώλεη ν πίλαθαο ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ (πξσηεΐλεο, ηρλν-

ζηνηρεία, Αζβέζηην, Φσζθόξνο θ.ιπ.) πεξηγξάθεη κηα θαζεκεξηλή γλώζε κε 

θώδηθα πςειήο επεμεξγαζίαο. Η ξεαιηζηηθή απεηθόληζε ζηε βάζε ηεο νπηηθήο 

αληίιεςεο θαη ε πνηθηιία ρξσκάησλ δε κεηώλνπλ ηελ ηππηθόηεηα ηεο έθθξα-

ζεο. 

 Πεδίν πξαθηηθήο: Μπζηθό.  
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3.1.3 Φημεία Α’ Λςκείος 

 

Απόζπαζμα 5. Φημεία Α' Λςκ., ζελ. 141 

Γισζζηθόο άμνλαο αλάιπζεο απνζπάζκαηνο 5 

 Ταμηλόκεζε πεξηερνκέλνπ: Τςειή.  Δμεηδίθεπζε πεξηερνκέλνπ πνπ πξνβάιιεη 

ηε θπζηθν-επηζηεκνληθή γλώζε. ύλδεζε κε πξνεγνύκελεο ελόηεηεο ηνπ εγ-

ρεηξηδίνπ. 

 Τππηθόηεηα έθθξαζεο: Τςειή. Δμεηδηθεπκέλε κε ηε ρξήζε εηδηθώλ όξσλ (πε-

ξηεθηηθόηεηα, δηάιπκα, δηαιύηεο, Molarity θ.ιπ), καζεκαηηθώλ ηύπσλ, ζπκβό-

ισλ (c,n,V) θαη επεμεξγαζκέλε σο πξνο ηε γισζζηθή έθθξαζε, κε ζαθή νξη-

νζέηεζε ζηελ πεξηνρή ηεο ρεκείαο. 

 Πεδίν πξαθηηθήο: Δζσηεξηθό 
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Απόζπαζμα 6. Φημεία Α' Λςκ., ζελ. 143 

 

Απόζπαζμα 7. Φημεία Α' Λςκ., ζελ. 141 

 

Απόζπαζμα 8. Φημεία Α' Λςκ., ζελ. 142 

Γισζζηθόο άμνλαο αλάιπζεο απνζπαζκάησλ 6, 7 & 8 

 Ταμηλόκεζε πεξηερνκέλνπ: Τςειή.  Δμεηδίθεπζε πεξηερνκέλνπ πνπ πξνβάιιεη 

ηε θπζηθν-επηζηεκνληθή γλώζε.. 

 Τππηθόηεηα έθθξαζεο: Τςειή. Δμεηδηθεπκέλε κε ηε ρξήζε εηδηθώλ, καζεκα-

ηηθώλ ηύπσλ, ζπκβόισλ  θαη επεμεξγαζκέλε σο πξνο ηε γισζζηθή έθθξαζε, 

κε ζαθή νξηνζέηεζε ζηελ πεξηνρή ηεο ρεκείαο. 

 Πεδίν πξαθηηθήο: Δζσηεξηθό 
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Σν ζύλνιν ησλ επηιεγκέλσλ παξαδεηγκάησλ αλήθεη ζην εζσηεξηθό πεδίν, ό-

πσο ην ζύλνιν ηνπ θεηκέλνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελόηεηαο. Μηθξνδηαθνξέο παξαηε-

ξνύληαη κόλν σο πξνο ην επίπεδν ηεο ηππηθόηεηαο, όπνπ, απνπζία ελδηάκεζσλ δηα-

βαζκίζεσλ (πςειή/ρακειή), εληάζζνληαη όια ηα απνζπάζκαηα ζηνλ θώδηθα πςειήο 

ηππηθόηεηαο. 

 

Δικόνα 5. Φημεία Α' Λςκ., ζελ. 141 

Απεηθνληζηηθόο άμνλαο αλάιπζεο εηθόλαο 5 

 Ταμηλόκεζε πεξηερνκέλνπ: Ιζρπξή. Σν εηδηθό λόεκα ηεο εηθόλαο, όπσο πξνζ-

δηνξίδεηαη από ηε ιεδάληα, θαλεξώλεη πςειό βαζκό επηζηεκνληθήο εμεηδίθεπ-

ζεο, ζαθώο νξηνζεηεκέλε ζην επίπεδν ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο.  

 Τππηθόηεηα έθθξαζεο: Ιζρπξή. Δπεμεξγαζκέλνο θώδηθαο κε ρξήζε ζπκβαηη-

θήο γιώζζαο. Η απεηθόληζε είλαη αλαιπηηθή, κέζεο ηππηθόηεηαο σο πξνο ηε 

ρξήζε ζπκβόισλ, πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ ρξσκάησλ ρσξίο δηαβαζκίζεηο θαη 

θόληνπ ζην ρξώκα ηεο ζειίδαο 

 Πεδίν πξαθηηθήο: Δζσηεξηθό 

 

Δικόνα 6. Φημεία Α' Λςκ., ζελ. 143 



17 

 

Απεηθνληζηηθόο άμνλαο αλάιπζεο εηθόλαο 6 

 Ταμηλόκεζε πεξηερνκέλνπ: Ιζρπξή. Σν εηδηθό λόεκα ηεο εηθόλαο, όπσο πξνζ-

δηνξίδεηαη από ηε ιεδάληα, θαλεξώλεη πςειό βαζκό επηζηεκνληθήο εμεηδίθεπ-

ζεο, ζαθώο νξηνζεηεκέλε ζην επίπεδν ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο.  

 Τππηθόηεηα έθθξαζεο: Ιζρπξή. Δπεμεξγαζκέλνο θώδηθαο κε ρξήζε ζπκβαηη-

θήο γιώζζαο. Πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο ρξσκάησλ, ελώ νη δηαβαζκίζεηο ηνπ 

κπιε ρξώκαηνο θαζηζηά ηελ απεηθόληζε κεηαθνξηθή, σο πξνο ην όηη δειώλεη 

ηε δηαθνξά ζπγθέληξσζεο ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο. 

 Πεδίν πξαθηηθήο: Δζσηεξηθό 

 

Δικόνα 7. Φημεία Α' Λςκ., ζελ. 143 

Απεηθνληζηηθόο άμνλαο αλάιπζεο εηθόλαο 7 

 Ταμηλόκεζε πεξηερνκέλνπ: Ιζρπξή. Σν εηδηθό λόεκα ηεο εηθόλαο, όπσο πξνζ-

δηνξίδεηαη από ηε ιεδάληα, θαλεξώλεη πςειό βαζκό επηζηεκνληθήο εμεηδίθεπ-

ζεο, ζαθώο νξηνζεηεκέλε ζην επίπεδν ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο.  

 Τππηθόηεηα έθθξαζεο: Τςειή. Μέηξηα επεμεξγαζκέλνο θώδηθαο κε ρξήζε 

πβξηδηθήο εηθόλαο, όπνπ επί ξεαιηζηηθήο απεηθόληζεο (δνρείν δηάιπζεο) έρνπλ 

πξνζηεζεί επεμεγεκαηηθά ζηνηρεία (αξηζκόο πνπ δειώλεη ηνλ όγθν ηεο δηαιπ-

κέλεο νπζίαο). Η απεηθόληζε είλαη αθεγεκαηηθή, ππάξρεη πεξηνξηζκέλνο α-

ξηζκόο ρξσκάησλ, κε ηηο δηαβαζκίζεηο ηνπ θπξίαξρνπ απηώλ (κπιε) λα δειώ-

λεη ηε δηαθνξά ζπγθέληξσζεο ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο. 

 Πεδίν πξαθηηθήο: Δζσηεξηθό 
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Δικόνα 8. Φημεία Α' Λςκ., ζελ. 141 

Απεηθνληζηηθόο άμνλαο αλάιπζεο εηθόλαο 8 

 Ταμηλόκεζε πεξηερνκέλνπ: Ιζρπξή. Σν εηδηθό λόεκα ηεο εηθόλαο, όπσο πξνζ-

δηνξίδεηαη από ηε ιεδάληα, θαλεξώλεη πςειό βαζκό επηζηεκνληθήο εμεηδίθεπ-

ζεο, ζαθώο νξηνζεηεκέλε ζην επίπεδν ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο.  

 Τππηθόηεηα έθθξαζεο: Υακειή. Κώδηθαο εηθνλνγξάθεζεο κε  ξεαιηζηηθή α-

πεηθόληζε ζηε βάζε ηεο νπηηθήο αληίιεςεο θαη αθεγεκαηηθή ιεηηνπξγία πνπ 

απεηθνλίδεη θαηλόκελα δηαδνρήο. Πνηθηιία ρξσκάησλ θαη δηαβαζκίζεσλ. Φό-

λην ζε δηαθνξεηηθό ρξώκα από ην θόλην ηεο ζειίδαο . 

 Πεδίν πξαθηηθήο: Μεηαθνξηθό 

3.2 Πποζδιοπιζμόρ ενόηηηαρ ή διαθοποποίηζηρ πεδίων ππακηικήρ από 

ηάξη ζε ηάξη 

Πξνο απάληεζε ηνπ β’ εξσηήκαηνο (επηκέξνπο ζηόρνο ΙΙ) επηζεκαίλνπκε πσο ηα α-

πνζπάζκαηα πνπ αλαιύζεθαλ από θάζε εγρεηξίδην εληάζζνληαη ζηα αθόινπζα πεδία 

πξαθηηθήο ηνπ Πίλαθα 2 
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Δγσειπίδιο 
Άξοναρ  

ανάλςζηρ 

Πεδίο ππακηικήρ  

(αξηζκόο απνζπαζκάησλ αλά πεδίν) 

Δζωηεπικό Μςθικό Μεηαθοπικό Γημόζιο 

Φπζηθά Δ’ Γεκ. 
Γλωζζικόρ    4 

Απεικονιζηικόρ    4 

Υεκεία Β’ Γπκ. 

Γλωζζικόρ 2 1  1 

Απεικονιζηικόρ 1 1 1 1 

Υεκεία Α’Λπθ. 
Γλωζζικόρ 4    

Απεικονιζηικόρ 3  1  

Πίνακαρ 2. Καηάηαξη ζε πεδία ππακηικήρ 

Παξαηεξνύκε πσο ζην εγρεηξίδην Φπζηθώλ Δ’ Γεκνηηθνύ ην ζύλνιν ησλ απν-

ζπαζκάησλ θαη ησλ εηθόλσλ εληάζζνληαη ζην δεκόζην πεδίν πξαθηηθήο. Απηόο ν 

πξνζαλαηνιηζκόο γισζζηθνύ θαη απεηθνληζηηθνύ θώδηθα παξνπζηάδεη ηε ζρνιηθή ε-

πηζηήκε κέζα από βησκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ξεαιηζηηθέο θσηνγξαθίεο. Η επηινγή 

απηή δε βνεζά ζηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ηηο επηζηεκνληθέο ζπκβάζεηο, σζηό-

ζν αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγεί δηεπθνιπληηθά, κε βάζε θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπ ζηα-

δίνπ ηεο γλσζηηθήο ηνπο αλάπηπμεο.  

ην εγρεηξίδην Υεκείαο ηνπ Γπκλαζίνπ παξαηεξείηαη βαζκηαία κεηαηόπηζε 

ηνπ θεηκεληθνύ πεξηερνκέλνπ πξνο ην εζσηεξηθό πεδίν, σζηόζν ην πεξηερόκελν ησλ 

εηθόλσλ ηζνθαηαλέκεηαη ζε όια ηα πεδία πξαθηηθήο. Η ππνρώξεζε ηνπ δεκόζηνπ πε-

δίνπ θαη ε κεηάβαζε πξνο ην εζσηεξηθό εξκελεύεηαη από ην όηη απεπζύλεηαη ζε κα-

ζεηέο κεγαιύηεξεο ειηθίαο, κε πεξηζζόηεξν αλεπηπγκέλεο γλσζηηθέο δνκέο. Ωζηόζν, 

ε πνηθηιία ησλ απεηθνληζηηθώλ θσδίθσλ θαη ε θπξηαξρία ηεο ξεαιηζηηθήο απνηύπσ-

ζεο, εθηηκνύκε πσο εγθισβίδεη ηνπο καζεηέο ζηελ θαζεκεξηλή γλώζε θαη δε δηεπθν-

ιύλεη ηελ αλάδεημε ηεο ζρνιηθήο εθδνρήο ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο. 

ην εγρεηξίδην Υεκείαο ηνπ Λπθείνπ ππάξρεη πιήξεο έληαμε ησλ θεηκεληθώλ 

απνζπαζκάησλ θαη ηεο πιεηνςεθίαο ησλ εηθόλσλ ζην εζσηεξηθό πεδίν. Η ειηθία ησλ 

καζεηώλ επηηξέπεη ζην πιηθό ησλ εγρεηξηδίσλ λα ηνπο παξνπζηάδεη επηζηεκνληθά α-

θξηβείο πιεξνθνξίεο. Ωζηόζν, εθθξεκεί ην εξώηεκα, αλ ε πςειή ηαμηλόκεζε σο πξνο 

ην πεξηερόκελν θαη ε ηππηθόηεηα ηεο γισζζηθήο έθθξαζεο ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά 
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γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ πην αδύλακσλ καζεηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

(Σζαηζαξώλε & Κνπιατδήο, 2001β). 

3.3 Πποζδιοπιζμόρ ενόηηηαρ- διαθοποποίηζηρ πεδίων ππακηικήρ εγσει-

πιδίος Β’ Γςμναζίος 

Σν γ’ εξώηεκα (επηκέξνπο ζηόρνο ΙΙΙ) ζεσξνύκε πσο έρεη απαληεζεί από ηηο επηζε-

κάλζεηο πνπ θάλακε θαηά ηελ απάληεζε ηνπ πξνεγνύκελνπ εξσηήκαηνο. Σόζν ηα 

απνζπάζκαηα θαη νη εηθόλεο πνπ αλαιύζεθαλ όζν θαη ην ππόινηπν πεξηερόκελν ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ελόηεηαο ηνπ βηβιίνπ Υεκείαο ηεο Β’ Γπκλαζίνπ παξνπζηάδνπλ εζσ-

ηεξηθή δηαθνξνπνίεζε. Δηδηθά ν απεηθνληζηηθόο θώδηθαο είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξη-

ζκέλνο ζηελ πεξίπησζε ηνπ εζσηεξηθνύ πεδίνπ θαη δελ επηηξέπεη ηε κεηάδνζε ηεο 

επηζηεκνληθήο εθδνρήο ηεο γλώζεο λα γίλεη κε απνηειεζκαηηθό ηξόπν. 

3.4 Παιδαγωγικέρ  επιπηώζειρ διαθοπών μεηαξύ ηων εγσειπιδίων Φημεί-

αρ Β’ Γςμναζίος & Α’ Λςκείος 

Δπηζεκάλακε ζηελ αξρή πσο ην ζρνιηθό εγρεηξίδην κεηνπζηώλεη ζε εθπαηδεπηηθή 

πξάμε ην πεξηερόκελν ην Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ. Ωο εθ ηνύηνπ, ε αλά-

ιπζε ησλ παηδαγσγηθώλ επηπηώζεσλ ησλ δηαθνξώλ κεηαμύ ησλ εγρεηξηδίσλ Υεκείαο 

ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξη-

ζηηθά ηνπ ΑΠ θάζε βαζκίδαο, θάηη πνπ μεπεξλά ηηο ζηνρεύζεηο θαη ηηο δπλαηόηεηεο 

ηεο εξγαζίαο απηήο. Ωζηόζν, παξαηεξνύκε πσο ζην εγρεηξίδην ηνπ Λπθείνπ παξαηε-

ξείηαη ηζρπξή ηαμηλόκεζε θαη ηζρπξή πεξηράξαμε, θάηη πνπ αλακέλεηαη λα ζρεηίδεηαη 

κε ΑΠ αθαδεκατθνύ ηύπνπ. Η επηινγή απηή, πνπ ππεξηνλίδεη ηελ απηνλνκία ηεο ε-

πηζηεκνληθήο γλώζεο, ζπγθξνηεί κηα κε πξνλνκηαθή ζέζε γηα ην καζεηή, σο επί ην 

πιείζηνλ ζην επίπεδν ησλ δηδαθηηθώλ θαλόλσλ, αθνύ ε επηινγή πεξηερνκέλνπ, νη θα-

λόλεο δηαδνρήο, βεκαηηζκνύ θαη αμηνιόγεζεο ππνδεηθλύνληαη άκεζα ή έκκεζα από ην 

πεξηερόκελν ηνπ βηβιίνπ. Αθόκε θαη ζην εύξνο ησλ ελνηήησλ πνπ εμεηάζηεθαλ, ε 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαζνδεγνύλ ζηελ εθηέιεζε ησλ πεη-

ξακάησλ ή ηνλ ππνινγηζκό ησλ δεηνύκελσλ πνζνηήησλ είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζηη-

θέο, ζηεξώληαο από ηνπο καζεηέο ηε δπλαηόηεηα απηελέξγεηαο θαη εκβάζπλζεο ζηηο 

αξρέο ησλ θαηλνκέλσλ, πεξηνξίδνληάο ηνπο εκθαλώο ζηελ νξζή εθηέιεζε ή ηνλ ππν-

ινγηζκό ησλ πξνηεηλόκελσλ δξαζηεξηνηήησλ. εκαληηθή είλαη επίζεο ε δηαθνξνπνί-

εζε κεηαμύ ησλ δύν εγρεηξηδίσλ σο πξνο ηνλ πεξηνξηζκό ησλ πεηξακαηηθώλ δηαηάμε-

σλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Λπθείνπ, ζρεηηδόκελε εκθαλώο κε ηελ αθαδεκατθή θαη εμε-

ηαζηνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο θαη όρη ηελ πξόζθηεζή ηεο κέζσ ηεο ελεξγνύ 
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εκπινθήο ησλ καζεηώλ ή έζησ αθόκε θαη ηελ παξαθνινύζεζε ελόο πεηξάκαηνο επί-

δεημεο. 

πγθξηλόκελν ινηπόλ κε ην εγρεηξίδην ηνπ Γπκλαζίνπ, ην πεξηερόκελν θαη νη 

θώδηθεο ηνπ βηβιίνπ ηνπ Λπθείνπ επηηπγράλνπλ πςειά επίπεδα αθαίξεζεο κέζσ εμεη-

δηθεπκέλσλ γισζζηθώλ θαη απεηθνληζηηθώλ θσδίθσλ, ελδερνκέλσο εηο βάξνο ηεο 

ζπκκεηνρήο όισλ ησλ καζεηώλ, αλεμαξηήησο ησλ καζεζηαθώλ ηνπο δπλαηνηήησλ ή 

ηεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο ηνπο πξνέιεπζεο. Απηό από κόλν ηνπ ζπληζηά θξαγκό 

ζηελ θαζνιηθόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη εγείξεη ζέκαηα θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο. ε 

θαζαξά παηδαγσγηθό επίπεδν, ν πςειόο γλσζηνθεληξηθόο πξνζαλαηνιηζκόο ηεο πα-

ξερόκελεο γλώζεο κπνξεί λα εγείξεη δπζθνιίεο πξόζθηεζεο από ην ζύλνιν ησλ κα-

ζεηώλ, σζηόζν ηίπνηε από απηά δελ κπνξεί λα εμεηαζηεί μέρσξα από ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ ζρνιείνπ (ΓΔΛ) απηήο ηεο βαζκίδαο θαη ηνλ ηξόπν εηζαγσ-

γήο ζηα παλεπηζηήκηα, πξνο ηνλ νπνίν ελ πνιινίο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε  ε δηδαθηη-

θή πξαθηηθή. Τπό ηελ έλλνηα απηή, ε άξζε ησλ όπνησλ αξλεηηθώλ ή δπζιεηηνπξγηθώλ 

παηδαγσγηθώλ επηπηώζεσλ πνπ κπνξεί λα επηρεηξεζεί από ηνπο δηδάζθνληεο κε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ή ηελ πξνζθνξά άιινπ, θαηαιιειόηεξνπ γηα ηηο παη-

δαγσγηθέο ζηνπο ζηνρεύζεηο, κπνξεί λα είλαη αζύκπησηε κε ηνλ εμεηαζηνθεληξηθό 

πξνζαλαηνιηζκό ηνπ ζρνιείνπ. 

4 Σςμπεπάζμαηα 

Από ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ δνζέλησλ ελνηήησλ από ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα 

ησλ δπν πξώησλ βαζκίδσλ ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο θαη ηελ απάληεζε ησλ εξεπλε-

ηηθώλ εξσηεκάησλ-ζηνρεύζεσλ ηεο εξγαζίαο απηήο, απνηππώλεηαη ε ζηαδηαθή κεηά-

βαζε ηνπ ηξόπνπ ζπγθξόηεζεο θαη νξγάλσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

καζήκαηνο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ από ηελ εζηίαζε ζηελ θαζεκεξηλή- βησκαηηθή  

γλώζε πξνο ηελ αλάπηπμε κηαο ζρνιηθήο κνξθήο ηεο γλώζεο, πιεζηέζηεξεο πξνο ηελ 

επηζηεκνληθή. Η κεηάβαζε απηή ππαθνύεη ελ κέξεη ζηελ αλάπηπμε ησλ γλσζηηθώλ 

δνκώλ ησλ καζεηώλ, θαζώο ζηελ πξώηε βαζκίδα ε εζηίαζε γίλεηαη ζηηο βησκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη ζηε ξεαιηζηηθή απνηύπσζή ηνπο, κεηαπίπηνπζα ζηαδηαθά, ώζηε 

ζηελ αλώηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε λα αθνξά ηηο εμεηδηθεπκέλεο θπζηθν-

επηζεκνληθέο γλώζεηο.  

Ωο εθ ηνύηνπ, παξαηεξείηαη κηα εζσηεξηθή νκνηνγέλεηα ησλ πεδίσλ πξαθηηθήο 

ζην πεξηερόκελν ηνπ εγρεηξηδίνπ ηεο Δ’ Γεκνηηθνύ θαη ηεο Α’ Λπθείνπ, ελώ ζην εγ-
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ρεηξίδην ηεο Β’ Γπκλαζίνπ παξνπζηάδεηαη εζσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε, αθξηβώο ιόγσ 

ηνπ κεηαβαηηθνύ ζηαδίνπ πνπ βξίζθνληαη νη καζεηέο. Οη παηδαγσγηθέο επηπηώζεηο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξόπνπ νξγάλσζεο ζηα βηβιία ηεο Υεκείαο Γπκλαζίνπ θαη Λπ-

θείνπ απερνύλ θπξίσο ηελ έκθαζε ζηελ εθηέιεζε ππνινγηζκώλ γηα ηελ πεξίπησζε 

ηνπ Λπθείνπ εηο βάξνο ηεο αλάπηπμεο ησλ πεηξακαηηθώλ δηαηάμεσλ. Σν απνηέιεζκα 

απηό δελ είλαη άζρεην κε ηνλ εμεηαζηνθεληξηθό πξνζαλαηνιηζκό ηνπ καζήκαηνο κε 

γξαπηέο εμεηάζεηο θαη όρη κέζσ εθηέιεζεο πεηξακαηηθώλ δηαηάμεσλ. Δπίζεο, ην ζύ-

λνιν ησλ εγρεηξηδίσλ νξηνζεηνύλ ηνπο καζεηέο ζε κε πξνλνκηνύρεο ζέζεηο, θπξίσο 

επί ηεο πεξηράξαμεο ησλ δηδαθηηθώλ θαλόλσλ, ιόγσ ηεο ηδηαίηεξεο βαξύηεηαο ηνπ 

εγρεηξηδίνπ θαη ηεο απόιπηεο θαηεπζπληηθόηεηαο πνπ αζθεί ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδα-

ζθαιίαο. εκαληηθόο, ηέινο, αλαδεηθλύεηαη ν ξόινο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο εηθνλν-

γξάθεζεο, ηδηαίηεξα ζηα δύν πξώηα εγρεηξίδηα, ζε ζεκείν κάιηζηα πνπ νξηζκέλεο θν-

ξέο λα εγθισβίδεη ηνπο καζεηέο  ζηελ θαζεκεξηλή γλώζε, δπζρεξαίλνληάο ηνπο λα 

εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ επηζηεκνληθή νπηηθή απηήο. 
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