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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα εργασία με τίτλο η Κοινωνιολογία στο σχολείο: Σημειωτική Ανάλυση του 

σχολικού εγχειριδίου της Γ’ Λυκείου, πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού 

προγράμματος Σημειωτική και Eπικοινωνία, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 

του τμήματος Νηπιαγωγών. Στην εργασία αυτή επιχειρείται η ανάλυση των εικόνων, 

των τίτλων και των πηγών του σχολικού εγχειριδίου της Κοινωνιολογίας της Γ’ 

Λυκείου, με σημειωτικά εργαλεία ανάλυσης. 

 Θα μελετηθεί η σχέση των εικόνων με τον τίτλο της κάθε ενότητας καθώς και η 

ανάλυση της σχέσης των εικόνων και των πηγών με τους στόχους τους οποίους 

καθορίζει το Υπουργείο Παιδείας δια μέσου του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών. 

Μέσα από την συγκεκριμένη εργασία ερευνάται ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται 

οι εικόνες και οι πηγές στο συγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο, τα είδη τεχνοτροπίας που 

χρησιμοποιούνται και ο τρόπος με τον οποίο υποδηλώνουν τον ενισχυτικό και 

υποστηρικτικό ρόλο τους, με στόχο να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον ευαισθησίας σε 

σύγχρονα κοινωνικά θέματα. Έτσι θα μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο 

παρουσιάζονται οι έννοιες της οικογένειας, του σχολείου και της διαπολιτισμικότητας, 

μέσα από τις εικόνες, μετά από μια σειρά κριτηρίων που παρουσιάζονται αναλυτικά στη 

μεθοδολογία. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η αναζήτηση σχέσης ή όχι των 

εικόνων με τους τίτλους των ενοτήτων αλλά και η άμεση/έμμεση/καμία σχέση τόσο των 

εικόνων όσο και των πηγών με τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος σπουδών.  

Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν μεθοδολογικά εργαλεία 

ανάλυσης της σημειωτικής και υιοθετήθηκε το μοντέλο του Greimas (1996) έτσι όπως 

χρησιμοποιήθηκε από τους Lagopoulos & Boklund-Lagopoulou (2016) και 

Χριστοδούλου (2013). 

Από την ανάλυση των τίτλων, των εικόνων και των πηγών προκύπτουν ορισμένα 

συμπεράσματα ως προς τη σχέση όλων των παραπάνω με  κώδικες. Μετά την ανάλυση 

εντοπίζονται έννοιες που παραπέμπουν σε κώδικες κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς, 

πολιτισμικούς, οικογενειακούς,  κ.ά. που συμπληρώνουν την έννοια της οικογένειας, της 

εκπαίδευσης και της διαπολιτισμικότητας. Μέσα από την επεξεργασία των εννοιών 

αυτών οδηγούμαστε στην αναζήτηση της σημασίας των τριών αυτών κοινωνικών θεσμών 

στην ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Ταυτόχρονα αναδεικνύεται και η σημασία της 
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διαφορετικότητας, της διαπολιτισμικότητας και του αλληλοσεβασμού σε οτιδήποτε ξένο-

διαφορετικό από τον οικείο πολιτισμό σε εμάς. Έννοιες πολύ σημαντικές σε μια χώρα 

που καλείται να συνυπάρξει με πολλές και διαφορετικές κουλτούρες.  

Γίνεται επίσης αντιληπτό, πως οι εικόνες και οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν από τη 

συντακτική ομάδα, έχουν άμεση και έμμεση σχέση τόσο με τους τίτλους των ενοτήτων, 

όσο και με τους στόχους που προτείνει το Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, κάνοντας  

ταυτόχρονα τον ρόλο τους περισσότερο υποστηρικτικό στο θεωρητικό πλαίσιο του 

μαθήματος. Έχοντας ως στόχο να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για τον εκπαιδευτικό 

ώστε να θέσει προβληματισμούς, να αναζητήσει την κριτική σκέψη και τον διάλογο με 

τους μαθητές, σε σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας, με στόχο να τους 

ευαισθητοποιήσει και να τους καταστήσει ενημερωμένους πολίτες.  

Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, το οποίο ήδη έχει 

αναδειχθεί μέσα από την υπάρχουσα πλούσια βιβλιογραφία, αναφορικά με τη μελέτη και 

την ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων. 

 

 

 

Λέξεις-Κλειδιά: Κοινωνιολογία, σημειωτική ανάλυση, σχολικό εγχειρίδιο 

Κοινωνιολογίας  
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ABSTRACT  

 

This research paper entitled Sociology at school: Semiotics Analysis of the senior 

year of the high school textbook, which was part of the graduate program Semiotics 

and Communication, University of Western Macedonia, Preschool Division. This 

paper attempts to analyze the images, titles and sources of the textbook of Sociology of 

the senior year of high school, with semiotic analysis tools. 

 The relationship of the images will be studied with the title of each section and the 

analysis of the relationship of images and sources to their objectives established by the 

Ministry of Education through the curriculum.  

Through this paper, the way in which images and sources in this textbook are 

presented, styles used and the way they suggest their reinforcing and supporting role, 

in order to create a sensitive environment in modern social issues, will be investigated. 

Accordingly, we will study how the concepts of family, school and inter-culturalism, 

through images, after a series of criteria that are detailed in the methodology, are 

presented. The aim of this study is to research the relationship or not of the images 

with titles of the modules but also the direct / indirect / or no connection between the 

images and the sources with the objectives of the curriculum.  

To carry out the investigation methodological analysis tools semiotic were used 

and the Greimas model (1996) as used by Lagopoulos & Boklund-Lagopoulou (2016) 

and Christodoulou (2013) was adopted. 

Analysis of titles, images and sources has derived some conclusions as to the 

relationship of all the above with codes. After the analysis concepts mentioning social 

codes, educational, cultural, family, etc. were identified that complement the concept 

of family, education and multiculturalism. Through the processing of these concepts 

we are led to the search of the importance of these three social institutions in the life 

of modern man. Simultaneously highlighted is the importance of diversity, 

multiculturalism and mutual respect to anything foreign-different to our familiar 

culture. Concepts very important in a country which is to coexist with many different 

cultures. 

It is also understood that the images and sources used by the editorial team, are 

directly or indirectly connected with both the module titles, and the objectives 

proposed by the curriculum, while making their role more supportive in the 
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theoretical framework of the course. Aiming to become a driving force for the teacher 

to raise concerns, seek critical thinking and dialogue with students, concerning 

contemporary problems of society in order to raise awareness and to make them 

informed citizens. 

It is therefore necessary to further investigate the issue, which has already 

emerged through the existing rich literature regarding the study and analysis of 

school textbooks. 

 

Key-words: Sociology, Semiotics Analysis, the textbook of Sociology. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η κοινωνιολογία είναι η επιστήμη της συστηματικής μελέτης των ανθρώπινων 

κοινωνιών, των κοινωνικών σχέσεων, των κοινωνικών φαινομένων και των κοινωνικών 

προβλημάτων (Αντωνοπούλου, 1991:37-44). 

Η παρούσα εργασία, έχει διττό στόχο, αφενός την ανάλυση των εικόνων και των 

πηγών του σχολικού εγχειριδίου της Κοινωνιολογίας της Γ’ Λυκείου, με σημειωτικά 

εργαλεία ανάλυσης και τη σχέση των εικόνων με τον τίτλο της κάθε ενότητας καθώς και 

την ανάλυση της σχέσης των εικόνων και των πηγών με τους στόχους τους οποίους 

καθορίζει το Υπουργείο Παιδείας δια μέσου του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών. 

Το βιβλίο με τίτλο ‘Κοινωνιολογία’  κυκλοφόρησε το 2013 από τις εκδόσεις Διόφαντος, 

η συγγραφή του πραγματοποιήθηκε από την συντακτική ομάδα των Ρ. Κασιμάτη, Μ. 

Παπαϊωάννου, Σ. Γεωργούλας, και Ι. Πράνταλος, υπο την αιγίδα του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου (ΠΙ), του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού. (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α). Μέσα από την συγκεκριμένη εργασία ερευνάται ο τρόπος 

με τον οποίο παρουσιάζονται οι εικόνες και οι πηγές στο συγκεκριμένο σχολικό 

εγχειρίδιο, τα είδη τεχνοτροπίας που χρησιμοποιούνται (σκίτσο, ρεαλιστική εικόνα, 

φωτογραφία κ.ά.) (Χριστοδούλου, 2007) και ο τρόπος με τον οποίο υποδηλώνουν τον 

υποστηρικτικό ρόλο των εικόνων και των πηγών, που έχει ως στόχο να δημιουργήσει 

ένα περιβάλλον ευαισθησίας σε κοινωνικά θέματα. Η έρευνα εστιάζεται στο συνειδητό 

αλλά και στο ασυνείδητο νόημα του γραπτού λόγου και των εικόνων που παράγεται 

διαμέσου του σχολικού εγχειριδίου της Κοινωνιολογίας. Θα διερευνήσουμε εάν οι 

εικόνες και πηγές παραπέμπουν και ενισχύουν ή όχι τους σκοπούς που θέτει το 

Αναλυτικό πρόγραμμα Σπουδών.  

 Το δείγμα που επιλέγεται είναι το σχολικό εγχειρίδιο του μαθητή. Συγκεκριμένα θα 

αναλυθούν τρεις ενότητες, η τέταρτη ενότητα με τίτλο: Η σύγχρονη ελληνική οικογένεια: 

μορφές, προβλήματα και προοπτικές, η πέμπτη ενότητα με τίτλο: Εκπαίδευση: 

παράγοντας αναπαραγωγής και αλλαγής της κοινωνίας, και η δέκατη ενότητα με τίτλο: 

Ετερότητα: διαπολιτισμικές και διακοινωνιακές σχέσεις. Για την πραγματοποίηση της 

έρευνας χρησιμοποιήθηκαν μεθοδολογικά εργαλεία ανάλυσης της σημειωτικής και 
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υιοθετήθηκε το μοντέλο του Greimas (1996), έτσι όπως χρησιμοποιήθηκε από τους 

Lagopoulos & Boklund-Lagopoulou (2016) και Χριστοδούλου (2013). 

Η δομή της παρούσας εργασίας, χωρίζεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το 

ερευνητικό μέρος. Στο θεωρητικό μέρος στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας επιχειρείται 

μια σύντομη ιστορική αναδρομή της γέννησης της επιστήμης της Κοινωνιολογίας, μέσα 

από την σύγχρονη βιβλιογραφία. Στη συνέχεια στις επόμενες ενότητες θα 

παρουσιαστούν με συντομία η έννοια της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού 

συστήματος. Θα παρουσιαστούν όλα τα μαθήματα στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση που εμπεριέχουν το αντικείμενο της Κοινωνιολογίας έτσι 

ώστε να ενημερωθεί ο αναγνώστης για την πορεία της εκμάθησης του μαθήματος 

ξεκινώντας από την Ε’ Δημοτικού μέχρι να φτάσουμε στην Γ’ Λυκείου, και στο μάθημα 

της Κοινωνιολογίας της Γ’ Λυκείου  το οποίο είναι το αντικείμενο της παρούσας 

έρευνας. Θα παρουσιάσουμε τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών 

της Γ’ Λυκείου καθώς θα μελετηθεί η σχέση των εικόνων και των πηγών με τους 

στόχους τους οποίους καθορίζει το Υπουργείο Παιδείας δια μέσου του Αναλυτικού 

Προγράμματος Σπουδών, και θα παρουσιαστεί το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας 

της Κοινωνιολογίας, έτσι ώστε να ενημερωθεί ο αναγνώστης για τις ώρες διδασκαλίας 

αλλά και για τις κατευθύνσεις στις οποίες διδάσκεται το συγκεκριμένο μάθημα. Τέλος 

το πρώτο κεφάλαιο θα ολοκληρωθεί με ενότητες που αφορούν την παρουσίαση του 

θεσμού της οικογένειας, του σχολείου και της διαπολιτισμικότητας, καθώς οι τρεις 

αυτοί κοινωνικοί θεσμοί αποτελούν το αντικείμενο έρευνας στην παρούσα εργασία. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας έρευνας παρουσιάζεται το ερευνητικό μέρος 

της εργασίας. Αρχικά παρουσιάζεται η μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας και τα 

στάδια της, που αφορούν τόσο την παρουσίαση των κριτηρίων επιλογής του 

συγκεκριμένου εγχειριδίου όσο και την περιγραφή του.  

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι αναλύσεις των κεφαλαίων που αποτελούν το 

δείγμα της παρούσας έρευνας. Περιλαμβάνει την παρουσίαση των ενοτήτων, την 

περιγραφή των εικόνων σε επίπεδο δήλωσης, την ανάλυση των εικόνων και των πηγών 

σε επίπεδο κωδίκων, την ανάλυση των τίτλων των ενοτήτων, τις γενικές διαπιστώσεις 

και τη σχέση εικόνων – τίτλων ενοτήτων.  

Η εργασία ολοκληρώνεται με τα γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν από το 

σχολιασμό των κωδίκων και τις αρθρώσεις τους. Σχολιάζονται, επίσης, η σχέση εικόνας 

και τίτλου ενοτήτων, η σχέση της εικόνας και των πηγών με τους στόχους και τους 
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σκοπούς του εγχειριδίου. Στο τέλος υπάρχουν οι βιβλιογραφικές αναφορές που 

χρησιμοποιήθηκαν για να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη εργασία.  

Θεωρητικό Μέρος  

Κεφάλαιο 1: Η Επιστήμη της Κοινωνιολογίας 

 

1.1 Η επιστήμη της Κοινωνιολογίας 

 

Παρότι λοιπόν η κοινωνική σκέψη και η προσπάθεια για την κατανόηση της 

κοινωνικής πραγματικότητας είναι πάρα πολύ παλιά, η κοινωνιολογία ως ξεχωριστός 

κλάδος με ιδιαίτερο αντικείμενο, θεωρία και μεθοδολογία, είναι η νεώτερη από τις 

κοινωνικές επιστήμες (Αντωνοπούλου,1991:19-20). Ανατρέχοντας στα ιστορικά 

δεδομένα εντοπίζουμε τη γέννηση της Κοινωνιολογίας το 19
ο
 αιώνα με τον Γάλλο 

θετικιστή φιλόσοφο Auguste Comte, o οποίος συνθέτοντας την λατινική και την  

ελληνική λέξη Socio και Logos, έγινε ο ανάδοχος ή πατέρας της επιστήμης της 

Κοινωνιολογίας (Πιπερόπουλος, 1997:21-22). Η επιστήμη είναι δημιούργημα του 

θετικισμού που έχει ως στόχο την  απελευθέρωση της γνώσης από την θρησκευτική 

πίστη και την μεταφυσική, προσανατολισμένη αυστηρά στα γεγονότα, ελπίζει στην 

επίτευξη της αντικειμενικότητας σύμφωνα με το μοντέλο των φυσικών επιστημών, οι 

οποίες εμπεριέχουν και μαθηματικές αλλά και εμπειρικές αφετέρου έννοιες (Αντόρνο &  

Χορκχάιμερ,  1956:13). 

Η κοινωνιολογία, λοιπόν, γεννήθηκε στη Δυτική Ευρώπη πριν από 150 χρόνια 

περίπου, με αφορμή δύο μεγάλες επαναστάσεις, τη Γαλλική επανάσταση (1789) και τη 

βιομηχανική επανάσταση στην Αγγλία κατά τον 18
ο
 αιώνα, ιστορικά γεγονότα τα οποία 

προκάλεσαν ραγδαίες αλλαγές στην ζωή των ανθρώπων. Αλλαγές όπως η εισαγωγή της 

μηχανής στον χώρο εργασίας, η έξοδος των αγροτών από την ύπαιθρο και η 

εγκατάσταση τους στις πόλεις, η εμφάνιση μιας νέας τάξης της εργατικής, η ανάπτυξη 

του σιδηροδρομικού δικτύου, είναι μερικές από τις αλλαγές που προκλήθηκαν στην 

καθημερινότητα των ανθρώπων προκαλώντας ταυτόχρονα ανησυχία και ανασφάλεια 

(Giddens, 1989:29-33). Η επικράτηση του βιομηχανικού καπιταλισμού προκάλεσε 

ανακατατάξεις στην κοινωνία της δυτικής Ευρώπης. Διέρρηξε τις παραδοσιακές 

κοινωνικές σχέσεις και τις καθιερωμένες κοινωνικές αξίες, αφού διαλύονται οι 

παραδοσιακοί κοινωνικοί δεσμοί, επηρεάζονται οι λειτουργίες της οικογένειας, 

δημιουργούνται νέες τεχνικές παραγωγής και αναδύονται νέες κοινωνικές τάξεις. 
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Εμφανίζονται νέα ήθη και μαζί προβλήματα δυσεπίλυτα. Η νέα κοινωνία, η 

βιομηχανική καπιταλιστική κοινωνία χαρακτηρίζεται από μεγάλες κοινωνικές 

ανισότητες και εντάσεις, ενώ οι εργατικές μάζες οι οποίες στην ουσία επανδρώνουν τα 

νέα μηχανοκίνητα εργοστάσια ζουν σε άθλιες συνθήκες (Αντωνοπούλου,1991:20).   

Την εποχή, που εμφανίζεται η επιστήμη της Κοινωνιολογίας, οι κοινωνικοί 

ανταγωνισμοί είναι έντονοι, για να προληφθούν λοιπόν ανεπιθύμητες εξελίξεις έπρεπε 

να αντιμετωπισθεί έγκαιρα το κοινωνικό ζήτημα έτσι ώστε να μην αφήνονται τα 

κοινωνικά προβλήματα ανεξέλεγκτα.  Το έργο της νέας επιστήμης, της Κοινωνιολογίας 

είχε διττό χαρακτήρα: έπρεπε από την μία πλευρά να καταγραφούν οι νέες κοινωνικές 

συνθήκες, να κατανοηθούν οι κοινωνικές συνέπειες της νέας κοινωνικής οργάνωσης, 

αλλά ταυτόχρονα να αποκατασταθεί και η νέα κοινωνική τάξη και κυρίως η κοινωνική 

συναίνεση που ήταν εντελώς απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας 

(Πουλαντζάς, 2001:23-44).   

Ως αντικείμενο της Κοινωνιολογίας θεωρείται η ανθρώπινη συμπεριφορά, όπως 

αυτή εκδηλώνεται στο πλαίσιο μιας ομάδας. Είναι η επιστήμη που εστιάζει στο 

κοινωνικό σύνολο και όχι στο άτομο. Επικεντρώνεται στις κοινωνικές σχέσεις του 

ατόμου και των ομάδων των σύγχρονων κοινωνιών. Η Κοινωνιολογία έχει ως 

αντικείμενο μελέτης τα κοινωνικά φαινόμενα, τη δράση των κοινωνικών ομάδων, τις 

σχέσεις μεταξύ ατόμου και ομάδων, και ειδικότερα τον μετασχηματισμό των κοινωνιών  

(Giddens, 1989:33-35). 

Κάθε κοινωνία για να συνεχίσει να υπάρχει, χρειάζεται κάποια βασική ομοιότητα 

σκέψης, αξιών και κανόνων ανάμεσα στα μέλη και απαιτεί επίσης κάποια εξειδίκευση, 

γιατί ο καταμερισμός της εργασίας είναι απαραίτητος για να διατηρηθεί η κοινωνία. Με 

αυτήν την έννοια, η λειτουργία της οικογένειας και της εκπαίδευσης είναι να βοηθά στη 

συντήρηση και την εξέλιξη της κοινωνίας (Blackledge &  Hunt,1994:27-29).         

Έτσι λοιπόν κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστεί  στο επόμενο κεφάλαιο ο θεσμός της 

εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα, για να ενημερωθεί ο 

αναγνώστης για τις λειτουργίες και τους σκοπούς που καλείται να επιτελέσει το 

σχολείο. Αυτή η παρουσίαση στο επόμενο κεφάλαιο έχει ως στόχο να ενημερώσει τον 

αναγνώστη για τις λειτουργίες του σχολείου και το πώς αυτές επιτυγχάνονται, καθώς ο 

θεσμός του σχολείου έτσι όπως αυτός σκιαγραφείτε διαμέσου των εικόνων και των 

πηγών αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας έρευνας. 

 Θα ακολουθήσει μια παρουσίαση του θεσμού της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, τις 

λειτουργίες τις οποίες επιτελεί, καθώς και τα μέσα που χρησιμοποιεί για το 
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συγκεκριμένο σκοπό, όπως το  αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, και το σχολικό 

εγχειρίδιο.  

1.1.2 Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικό σύστημα 

 

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που έχουν ως σκοπό 

την επίδραση με συγκεκριμένο τρόπο τόσο στη σκέψη όσο και στο χαρακτήρα και στη 

σωματική αγωγή του ατόμου και γίνεται με συγκεκριμένες μεθόδους (θεωρητική 

διδασκαλία, ανάθεση εργασιών, κ.λ.π). Λαμβάνει χώρα σε ένα ειδικά σχεδιασμένο 

πρόγραμμα, με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, και είναι φυσικά οριοθετημένη 

χρονικά. Η εκπαίδευση λοιπόν ορίζεται ως η δράση που κατευθύνεται από τις γενιές 

των ενηλίκων στις γενιές εκείνες που δεν είναι ακόμα αρκετά ώριμες για την κοινωνική 

ζωή (Durkheim, 1973:41-68). 

Η εκπαίδευση δεν έχει να κάνει μόνο με λειτουργίες, ή με μοντέλα. Στην εκπαίδευση 

προστίθενται τρία χαρακτηριστικά εξαιρετικής σημασίας: η ανάπτυξη της 

κοινωνικότητας του μαθητή (Eccles, 2007:665-667), η μετάδοση της γνώσης 

(Πολυζώη, 2010:1) και τέλος η ανιδιοτελής αγάπη προς αυτό που κάνει, το οποία 

κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα φέρει και την αγάπη σε αυτόν που το προσφέρει 

(Νήλ, 1972:349 & Ματσαγγούρας 2011) 

Όσο αφορά τους σκοπούς της εκπαίδευσης, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να 

διευκρινιστεί ότι διαφέρουν από χώρα σε χώρα και φυσικά από εποχή σε εποχή, καθώς 

αλλάζουν τα κοινωνικά πρότυπα και οι ανάγκες των ανθρώπων. (Marples, μτφρ. Χρ. 

Χατζηπαντελής, 2002: 37-54). Η σύγχρονη εκπαίδευση δεν έχει συγκεκριμένους 

σκοπούς εξαιτίας της γρήγορης ανάπτυξης, ωστόσο  ενδεικτικά θα αναφερθούν κάποιοι 

από  τους σκοπούς αυτούς παρακάτω:  

α) η διαμόρφωση του χαρακτήρα, που θα βοηθήσει τους νέους στις σχέσεις τους με τους 

συνανθρώπους τους, 

β) η ανάπτυξη της ευφυΐας, 

γ) η μετάδοση και ίσως η βελτίωση της εθνικής κουλτούρας, 

δ) ο εφοδιασμός των νέων με γνώσεις και δεξιότητες ανάλογες των ικανοτήτων τους, 

ώστε να κερδίσουν τα απαραίτητα εφόδια για τη ζωή και να συμβάλλουν στην 

περαιτέρω ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, 

ε) η προσπάθεια να γίνουν οι νέοι ικανοί να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες  

κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες  (Marples, μτφρ. Χρ. Χατζηπαντελής, 2002: 37-

54). 
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Ως θεσμός, η εκπαίδευση έχει άμεση σχέση με το εκπαιδευτικό σύστημα. Πρόκειται 

για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει το κράτος να οργανώσει τις εκπαιδευτικές 

διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο, όπως άλλωστε εμφανίζονται παρακάτω, όπου 

αναλύονται οι βαθμίδες της εκπαίδευσης στον ελλαδικό χώρο. 

Στην Ελλάδα, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει το Νηπιαγωγείο, όπου η 

φοίτηση είναι υποχρεωτική βάση του άρθρου 73 του Νόμου 3518/2006 και το δημοτικό 

με υποχρεωτική φοίτηση βάση του Νόμου ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1566/1985. Η δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση περιλαμβάνει το γυμνάσιο με υποχρεωτική φοίτηση βάσει της παρ. 2
α
. του 

άρθρου 26 του Νόμου 309/1976 τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι 

λιγότερα από εννέα ενώ το Λύκειο δεν έχει υποχρεωτική φοίτηση αλλά προαιρετική. 

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εντάσσονται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα 

Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά ιδρύματα (Πυργιωτάκης, 2010: 61-62).  

Τα  εκπαιδευτικά συστήματα δεν είναι παντού ίδια. Η διαφοροποίηση αυτή αφορά 

τις δομές, τους τρόπους χρηματοδότησης, αλλά και τους στόχους που θέτουν. Οι 

διαφορές αυτές αντανακλούν κοινωνικο- οικονομικούς και ιστορικούς παράγοντες, 

παραδόσεις, τοπικές ανάγκες, παιδαγωγικές αντιλήψεις, αλλά και οράματα της 

πολιτικής ηγεσίας των χωρών σχετικά πάντα με τους σκοπούς και τους στόχους της 

εκπαίδευσης. Σε ότι αφορά τη διαφοροποίηση των προγραμμάτων σπουδών 21 

ευρωπαϊκών χωρών, σύμφωνα με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003:25-32), υπάρχει 

μικρή διαφοροποίηση πάντα ως προς τους θεματικούς άξονες των  βασικών μαθημάτων, 

δηλαδή γλώσσα και μαθηματικά. Ενώ παρατηρούμε ότι ενώ θα ήταν χρήσιμο και 

ταυτόχρονα ενδιαφέρον να πραγματοποιηθεί μία σύγκριση και στα μαθήματα των 

κοινωνικών επιστημών όπως λόγου χάρη στην οικονομία, την κοινωνιολογία, την 

ψυχολογία και την πολιτική επιστήμη, κάτι τέτοιο δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι 

στιγμής.  

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, δύο από τα εκπαιδευτικά πλαίσια που 

χρησιμοποιούν τα σχολεία για την υλοποίηση των σκοπών και των  λειτουργιών του, 

είναι το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών Προγραμμάτων σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και 

το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) , με τα οποία καθορίζονται οι γενικοί και οι 

ειδικοί στόχοι κάθε μαθήματος, οι άξονες του γνωστικού περιεχομένου και οι 

ενδεικτικές δραστηριότητες.  

Στο ΔΕΠΠΣ και στο ΑΠΣ που ορίζεται από το ελληνικό κράτος, διατυπώνονται οι 

γενικές αρχές της εκπαίδευσης έτσι ώστε να προσφέρει σε όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως 

φύλου, χρώματος, καταγωγής, ή άλλων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, τη δυνατότητα να 
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αναπτύξουν ολόπλευρα την προσωπικότητα τους, τόσο σε πνευματικό όσο και σε 

ψυχοσωματικό πλαίσιο.  

(http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/kpa_e/dask/s_1_90.pdf). 

Προκειμένου λοιπόν το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα να εκπληρώσει τη σύνθετη 

λειτουργία του, οφείλει να ακολουθεί τους εξής άξονες: 

α)   παροχή γενικής παιδείας 

β)   καλλιέργεια δεξιοτήτων του μαθητή και ανάδειξη των ενδιαφερόντων του 

γ)    εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης για όλους τους μαθητές 

δ) ενίσχυση της πολιτισμικής και γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο μιας 

πολυπολιτισμικής κοινωνίας 

ε)   ευαισθητοποίηση για την αναγκαιότητα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και 

υιοθέτηση ανάλογων προτύπων συμπεριφοράς 

στ) προετοιμασία για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και 

επικοινωνίας  

ζ)   φυσική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη 

η)  ευαισθητοποίηση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παγκόσμιας ειρήνης, και 

προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. (ΦΕΚ 303Β/ 13/03/2003:3734, 3736-3737) 

 

Στο παρών κεφάλαιο, παρουσιάστηκαν συνοπτικά κάποια στοιχεία σχετικά με την 

έννοια της εκπαίδευσης, τον τρόπο οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος στην 

Ελλάδα, καθώς επίσης και τις λειτουργίες και τους σκοπούς που αναλαμβάνει να 

εκπληρώσει το σχολείο. Τα σχολικά εγχειρίδια είναι το μέσο της επίτευξης όλων των 

στόχων και σκοπών. Στη συνέχεια λοιπόν θα παρουσιαστεί το μάθημα της 

Κοινωνιολογίας, έτσι όπως εμφανίζεται δια μέσου άλλων κοινωνικών μαθημάτων στην 

πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ξεκινώντας από την Ε΄ Δημοτικού 

εως την Γ’ Λυκείου, για την καλύτερη κατανόηση και εισαγωγή του αναγνώστη στο 

θέμα των σχολικών εγχειριδίων . 

 

 

 

 

 

 

http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/kpa_e/dask/s_1_90.pdf
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1.1.3 Το μάθημα  της  Κοινωνιολογίας  στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση στο  Ελληνικό  εκπαιδευτικό σύστημα. 

 

Το μάθημα της Κοινωνιολογίας εισάγεται για πρώτη φορά στα ελληνικά σχολειά το 

1982 ως μάθημα Δέσμης (κατεύθυνσης) με τετράωρη παρουσία στο εβδομαδιαίο 

ωρολόγιο πρόγραμμα και εξεταζόμενο πανελλαδικά για την εισαγωγή των μαθητών στα 

ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Σε αυτό το σημείο θα παρουσιαστούν σύντομα τα μαθήματα 

και οι εκπαιδευτικοί στόχοι των μαθημάτων που έχουν ως αντικείμενο τους την 

Κοινωνιολογία τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Προκειμένου ο αναγνώστης να αντιληφθεί τη νοηματική αλληλουχία συναφών 

γνωστικών αντικειμένων με την Κοινωνιολογία της Γ’ Λυκείου και παρουσιάζεται 

παρακάτω στον πίνακα 1. Θα αναλυθούν διεξοδικά το μάθημα της Κοινωνιολογίας το 

οποίο αποτελούσε μέχρι και το σχολικό έτος 2014-2015 μάθημα γενικής παιδείας, ενώ 

από την σχολική χρονιά 2015-2016 αποτελεί μάθημα κατεύθυνσης στην τάξη της Γ’ 

Λυκείου στην κατεύθυνση των ανθρωπιστικών σπουδών καθώς και στην κατεύθυνση 

οικονομίας και πληροφορικής, και εξετάζεται ενδοσχολικά.(http://srv-dide-v 

ath.att.sch.gr/dide/index.php?option=com_content&view=article&id=1171:orp1516&catid=62:

orologia-prog&Itemid=285)   

Για καλύτερη κατανόηση και εισαγωγή του αναγνώστη στο θέμα των σχολικών 

εγχειριδίων που έχουν ως αντικείμενο τους και την Κοινωνιολογία, συνοπτικά 

παραθέτουμε στον πίνακα 1 όλα τα μαθήματα κοινωνικής φύσεως που διδάσκονται 

τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και εμπεριέχουν 

στοιχεία από την επιστήμη της Κοινωνιολογίας. Στην συνέχεια θα αναλυθούν τα 

μαθήματα ως προς την τάξη, τις ώρες διδασκαλίας καθώς και το αντικείμενο της 

διδασκαλίας. 

Πίνακας  1: Μαθήματα κοινωνικών επιστημών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Μάθημα  Τάξη Ώρες/Εβδομάδα 

Κοινωνική και Πολιτική 

Αγωγή  

Ε’ Δημοτικού  1 ώρα εβδομαδιαίως 

Κοινωνική και Πολιτική ΣΤ’  1 ώρα εβδομαδιαίως 
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Αγωγή  Δημοτικού 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Μάθημα  Τάξη Ώρες/Εβδομάδα 

Κοινωνική και Πολιτική 

Αγωγή 

Γ’ Γυμνασίου   2 ώρες εβδομαδιαίως 

Πολιτική Παιδεία Α’ Λυκείου 3 ώρες εβδομαδιαίως (γενικής 

παιδείας)  

Πολιτική Παιδεία Β’ Λυκείου 2 ώρες  εβδομαδιαίως (γενικής 

παιδείας) 

Βασικές αρχές κοινωνικών 

επιστημών  

Β’ Λυκείου 2 ώρες  εβδομαδιαίως 

(Μάθημα κατεύθυνσης –

ανθρωπιστικών σπουδών)  

Η Ιστορία των κοινωνικών 

επιστημών 

Γ’ Λυκείου 1 ώρα εβδομαδιαίως 

(γενικής παιδείας) 

Κοινωνιολογία Γ’ Λυκείου  2 ώρες  εβδομαδιαίως 

(Μάθημα κατεύθυνσης –

ανθρωπιστικών σπουδών και 

οικονομίας και πληροφορικής) 

 

.  

Σύμφωνα με τον παραπάνω 1 πίνακα βλέπουμε ότι η πρώτη επαφή των παιδιών με 

μαθήματα κοινωνικών – ανθρωπιστικών σπουδών πραγματοποιείται με το μάθημα 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή το οποίο διδάσκεται στην Ε’ Δημοτικού, μία ώρα 

εβδομαδιαίως. Η διδασκαλία του μαθήματος Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής 

σύμφωνα στο νέο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), 

το οποίο έχει εκπονηθεί από το Ινστιτούτο εκπαιδευτικής πολιτικής, θεωρείται 

σημαντικό και απαραίτητο μάθημα στην σύγχρονη κοινωνία, καθώς βοηθούν τους 

μαθητές να ενταχθούν σωστά στην κοινωνία ως ενεργά μέλη της. Βοηθούν µε ένα 

συνεκτικό και συστηµατικό τρόπο τους µαθητές να κατανοήσουν τους ρόλους, τα 

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους ως πολίτες. Ο σκοπός της Κοινωνικής και 

Πολιτικής Αγωγής είναι: η πνευµατική ανάπτυξη, µε την προώθηση της γνώσης και της 

κατανόησης των οικουµενικών και διαχρονικών αξιών της ανθρώπινης κοινωνίας, µε 

απώτερο στόχο την εφαρµογή τους στην καθηµερινή ζωή, µε τη στήριξη των µαθητών 
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ώστε να αποκτήσουν τη γνώση, την κατανόηση και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητα 

στοιχεία για την ελεύθερη, υπεύθυνη και ενεργό συµµετοχή τους στο κοινωνικό, 

οικονοµικό και πολιτικό γίγνεσθαι, η πολιτισµική ανάπτυξη.(http://www.pi-

schools.gr/books/dimotiko/kpa_e/dask/s_1_90.pdf)& (Φλώρου &  Στεφανόπουλος & 

Χριστοπούλου, 2008) & 

(http://ebooks.edu.gr/info/cps/10deppsaps_kpa.pdf ) 

 

Το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής διδάσκεται και στην ΣΤ’ 

Δημοτικού, μία ώρα εβδομαδιαίως. Πέρα από την εμπέδωση των γνώσεων, τη 

διαμόρφωση στάσεων και αξιών, την ανάπτυξη εθνικής και ευρωπαϊκής ταυτότητας και 

την καλλιέργεια δεξιοτήτων για την ενεργό και υπεύθυνη συμμετοχή στα κοινωνικά και 

πολιτικά δρώμενα μιας δημοκρατικής κοινωνίας, σκοποί των νέων Α.Π.Σ στις 

κοινωνικές επιστήμες είναι η ανάπτυξη οικουμενικών και πανανθρώπινων και 

διαχρονικών αξιών και η συνειδητοποίηση από τους μαθητές ότι είναι πολίτες της 

Ελλάδας, της Ευρώπης και όλου του κόσμου. 

(http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/.pdf) & (Νικολάου & Βατσίτση &  ∆ανιηλίδου 

& Πασχαλιώρη, 2008). 

Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα στη Γ’ Γυμνασίου υπάρχει το 

μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και διδάσκεται δύο ώρες εβδομαδιαίως. 

Το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στοχεύει στο να  εµπεδώσουν τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες και να καλλιεργήσουν τις στάσεις και τις αξίες που 

απέκτησαν στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Να αναπτύξουν κοινωνική και πολιτική 

σκέψη και συνείδηση. Να αποκτήσουν αξίες, στάσεις και δεξιότητες για 

αποτελεσµατική επικοινωνία και συνεργασία και για προσωπική και κοινωνική ανέλιξη. 

Ακόμη να συνειδητοποιήσουν την αλληλεξάρτηση ανθρώπων και λαών και την ανάγκη 

για συνεργασία και αλληλεγγύη, αλλά και την αγωνία και τον αγώνα για προστασία των 

οικουµενικών αξιών και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.  

(http://ebooks.edu.gr/info/cps/10deppsaps_kpa.pdf) & (Σωτηρίου & Κορδονούρη &  

Ζαφρανίδου, 2006) 

Μεταβαίνοντας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα στην Α’ 

Λυκείου, οι μαθητές διδάσκονται το μάθημα της Πολιτικής Παιδείας, το οποίο 

διδάσκεται τρεις ώρες εβδομαδιαίως. Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

της Πολιτικής Παιδείας, όπως έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως με Αρ. 

http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/kpa_e/dask/s_1_90.pdf
http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/kpa_e/dask/s_1_90.pdf
http://ebooks.edu.gr/info/cps/10deppsaps_kpa.pdf
http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/.pdf
http://ebooks.edu.gr/info/cps/10deppsaps_kpa.pdf


20 
 

Φύλλου 932 σκοπός του μαθήματος είναι α) να διαμορφώσει έναν ελεύθερο και 

υπεύθυνο πολίτη, ο οποίος θα κατανοήσει τη σημασία και την αξία της Δημοκρατίας, θα 

αγαπά την πολιτεία και τη Δημοκρατία και θα αγωνίζεται για την υπεράσπισή τους, 

 β) να αποκτήσει ο μαθητής κοινωνική, πολιτική και οικονομική παιδεία, να καταλάβει 

και να βιώσει τη διασύνδεση Οικονομίας-Πολιτικής-Δικαίου-Κοινωνιολογίας, να 

κατανοήσει βασικούς θεσμούς για την οργάνωση και τη λειτουργία της Πολιτείας και 

να αναπτύξει κριτική σκέψη, ώστε να συμμετέχει ενεργά στο τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό 

και παγκόσμιο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι ως ελεύθερος και 

υπεύθυνος πολίτης. (http://www.economics.edu.gr/files/politikh-paideia-a-programma-

spoudwn2014.pdf) 

Στην Β’ Λυκείου το μάθημα της Πολιτικής Παιδείας διδάσκεται δύο ώρες 

εβδομαδιαίως. Σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές να αποκτήσουν κοινωνική, 

οικονομική και πολιτική παιδεία, να κατανοήσουν τους βασικούς θεσμούς για την 

οργάνωση και την λειτουργία της κοινωνίας, της οικονομίας και της πολιτείας και να 

αναπτύξουν πολιτική συνείδηση και κριτική σκέψη, ακόμη να κατανοήσουν την 

οργάνωση και τη λειτουργία της πολιτείας με βάση το πολίτευμα και το Σύνταγμα.  

 (http://www.economics.edu.gr/files/politikh-paideia-b-programma-spoudwn2014.pdf) 

 

Στην τάξη της Β’ Λυκείου επίσης διδάσκεται το μάθημα Βασικές αρχές κοινωνικών 

επιστημών, ως μάθημα κατεύθυνσης στις ανθρωπιστικές σπουδές, δύο ώρες 

εβδομαδιαίως. Το μάθημα Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών της Β΄ Λυκείου 

επιδιώκει να φέρει σε επαφή τους μαθητές με την επιστημονική ενασχόληση της 

κοινωνικής πραγματικότητας σε ολιστικό επίπεδο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την 

διεπιστημονική προσέγγιση την οποία υιοθετεί, εξετάζοντας τα θέματα που θίγει τόσο 

από την πολιτική επιστήμη και την κοινωνιολογία, όσο και από την οικονομική 

επιστήμη. Ως εκ τούτου, το μάθημα εστιάζει στην εμπέδωση ενός συνόλου κοινωνικών, 

πολιτικών και οικονομικών εννοιών εκ μέρους των μαθητών ώστε να τους βοηθήσει να 

κατανοήσουν την κοινωνική, πολιτική και οικονομική οργάνωση εντός της οποίας ζουν 

και δραστηριοποιούνται. Σύμφωνα με το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

934/14-4-2014, καθορίστηκε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Βασικές Αρχές 

Κοινωνικών Επιστημών, ειδικότερα, οι μαθητές θα αποκτήσουν τις γνώσεις, τις 

δεξιότητες και τις ικανότητες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να αντιλαμβάνονται, να 

ερμηνεύουν και να αναλύουν τα σύνθετα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά 

φαινόμενα. Επιπλέον, μέσα από τη διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση της 

http://www.economics.edu.gr/files/politikh-paideia-a-programma-spoudwn2014.pdf
http://www.economics.edu.gr/files/politikh-paideia-a-programma-spoudwn2014.pdf
http://www.economics.edu.gr/files/politikh-paideia-b-programma-spoudwn2014.pdf
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γνώσης των κοινωνικών επιστημών να μπορούν να επιλύουν προβλήματα, να 

κατανοούν τον εαυτό τους και τους άλλους και να προάγουν την πολιτεία, τη 

δημοκρατία, την ειρήνη και τη συλλογικότητα. 

 (http://www.economics.edu.gr/files/basikes-arxes-koinwnikwn-episthmwn-b-programma-

spoudwn-2014-15.pdf) 

 

Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην Γ’ Λυκείου διδάσκεται η Ιστορία των 

Κοινωνικών επιστημών, μία ώρα εβδομαδιαίως. Η διδασκαλία του μαθήματος Ιστορία 

των Κοινωνικών Επιστημών έχει ως κυριότερους διδακτικούς στόχους τους εξής: να 

γνωρίσουν τη σημασία και την αξία των Κοινωνικών επιστημών για τη θεμελίωση των 

ανθρωπίνων και των κοινωνικών δικαιωμάτων και παράλληλα να αντιληφθούν τη 

συμβολή τους στην ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους και στην κοινωνία των πολιτών, 

να ασκηθούν στην ικανότητα να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν κοινωνικούς 

θεσμούς, κοινωνικά συστήματα και ανθρώπινες συμπεριφορές στη βάση της ιστορικής 

και συγκριτικής μεθόδου, καθώς και να διευρύνουν τον ορίζοντα των γνώσεών τους για 

κοινωνικά δεδομένα, φαινόμενα και ζητήματα, σε ατομικό, συλλογικό ή/και ευρύτερα 

κοινωνικό πεδίο (κοινότητα, κοινωνία, υπερκρατικές οντότητες, κ.λπ.), (Γκίβαλος, & 

Γρηγοροπούλου,& Κοτρόγιαννος, & Μανιάτης, 2015). 

 

Μετά από μία σύντομη παρουσίαση όλων των μαθημάτων που διδάσκονται στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, 

όπου βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα του αντικειμένου της κοινωνιολογίας, θα 

παρουσιαστεί το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος της Κοινωνιολογίας. 

Συγκεκριμένα θα περιγραφούν οι σκοποί του μαθήματος, και το περιεχόμενο των τριών 

ενοτήτων που αποτελούν το ερευνητικό μας δείγμα.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.economics.edu.gr/files/basikes-arxes-koinwnikwn-episthmwn-b-programma-spoudwn-2014-15.pdf
http://www.economics.edu.gr/files/basikes-arxes-koinwnikwn-episthmwn-b-programma-spoudwn-2014-15.pdf
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1.1.4 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Κοινωνιολογίας  της Γ’ Τάξης 

Γενικού Λυκείου 

  

Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, όπως αυτό παρουσιάζεται στην 

εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, με Αριθ. Πρωτ.  99624 /Γ2  και ημερομηνία 

έκδοσης    17-9-2003, με την ένταξη του μαθήματος της Κοινωνιολογίας στα μαθήματα 

γενικής παιδείας αρχικά και κατεύθυνσης αργότερα (σχολικό έτος 2015-2016), 

προκύπτει η ανάγκη αναμόρφωσης του προγράμματος σπουδών, ώστε να 

εξυπηρετούνται οι ανάγκες όλων των μαθητών. Δίνεται λιγότερη έμφαση σε 

εξειδικευμένα στοιχεία και περισσότερη σε κοινωνικές διαδικασίες, κοινωνικά θέματα 

και προβλήματα. Έτσι, στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών δεν  υπάρχουν αυτοτελείς 

ενότητες για τις θεωρίες, μεθοδολογίες και τεχνικές της Κοινωνιολογίας.  

(http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=25&ep=377)  

Γενικός σκοπός του μαθήματος: είναι  η αξιοποίηση της κοινωνιολογικής σκέψης 

και των κοινωνιολογικών εργαλείων για τη βαθύτερη κατανόηση της δυναμικής της  

κοινωνίας την ανάπτυξη της αυτογνωσίας και της κοινωνικής συνείδησης με απώτερο 

στόχο τη δημιουργική  ένταξη και παρέμβαση  σε ένα πολυπολιτισμικό και συνεχώς 

μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον. 

(http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=25&ep=377)  

Συνοπτικά θα παρουσιάσουμε τους ειδικότερους στόχους του μαθήματος, οι οποίοι είναι 

οι εξής: 

α)Να αναπτύξουν κριτική κοινωνική σκέψη στην ανάλυση των κοινωνικών 

φαινομένων, διαδικασιών, προβλημάτων, κοινωνικών μηνυμάτων και πολλαπλών 

ερεθισμάτων, που χαρακτηρίζουν την κοινωνία της πληροφορίας. 

β)Να αναπτύξουν κοινωνιογνωσία, συνειδητοποιώντας τις επιδράσεις της κοινωνίας στη 

συμπεριφορά τους αλλά και τις επιδράσεις της συμπεριφοράς τους  στον κοινωνικό τους 

περίγυρο και στην κοινωνία. 

γ)Να αποκτήσουν  κοινωνικές δεξιότητες, αξίες και στάσεις, ώστε να βοηθηθούν στην 

ένταξή τους  σε μια  σύγχρονη δημοκρατική, πλουραλιστική  και  υπό εξέλιξη 

πολυπολιτισμική κοινωνία.  

δ)Να συμβάλλουν στο μετασχηματισμό και την αναβάθμιση της κοινωνικής 

οργάνωσης,  στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής,  πλουραλιστικής κοινωνίας. 

http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=25&ep=377
http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=25&ep=377
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ε)Να διαμορφώσουν κοινωνική συνείδηση και να υιοθετήσουν συλλογικές πρακτικές 

για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που απειλούν τον 

τόπο, την κοινωνία, τον κόσμο και τον πλανήτη μας.  

στ)Να εξοικειωθούν με την κοινωνιολογική προσέγγιση και τα κοινωνιολογικά 

εργαλεία, που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων, 

διαδικασιών  και προβλημάτων. 

ζ)Να εφαρμόζουν την κοινωνιολογική προσέγγιση στην ανάλυση και την αντιμετώπιση 

των καθημερινών προβλημάτων.  

(http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=25&ep=377)  

 Θα συνεχίσουμε με την παρουσίαση του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, για 

το οποίο συγκεκριμένα θα παραθέσουμε τους πίνακες (Πίνακας 1,2,3) που αφορούν 

μόνο τα κεφάλαια που αποτέλεσαν το ερευνητικό δείγμα. Κεφάλαια τα οποία 

παρουσιάζονται αναλυτικά είναι α) Κεφ. 4. Η Σύγχρονη Ελληνική Οικογένεια: Μορφές, 

Προβλήματα και Προοπτικές, β) Κεφ. 5. Η Εκπαίδευση: Παράγοντας Αναπαραγωγής και 

Αλλαγής της Κοινωνίας και τέλος το γ) Κεφ.10. Ετερότητα,  Διαπολιτισμικές και 

Διακοινωνιακές Σχέσεις. Στους τρεις αυτούς πίνακες  καταγράφονται αρχικά οι τίτλοι 

των κεφαλαίων του σχολικού εγχειριδίου με αρίθμηση έτσι όπως εμφανίζονται στο 

σχολικό εγχειρίδιο (κεφάλαιο 4,5,10), οι εκπαιδευτικοί στόχοι που πρέπει να 

επιτυγχάνονται σε κάθε ενότητα του σχολικού εγχειριδίου,(στήλη 1 του πίνακα) και το 

περιεχόμενο της κάθε ενότητας (στήλη 2 του πίνακα).  

 

 

 Πίνακας 1: : Η Σύγχρονη Ελληνική Οικογένεια: Μορφές, Προβλήματα και Προοπτικές  

Τίτλος Κεφαλαίου 4: Η Σύγχρονη Ελληνική Οικογένεια: Μορφές, 

Προβλήματα και Προοπτικές (5 ώρες) 

Στήλη 1: Εκπαιδευτικοί στόχοι Στήλη 2: Περιεχόμενο  

Οι μαθητές 

-Να συγκρίνουν τις λειτουργίες και τις  μορφές της 

οικογένειας  ως θεσμού στο παρόν και το πρόσφατο 

παρελθόν. 

-Να συνδέσουν τις αλλαγές στην οικογένεια με τις 

γενικότερες κοινωνικές μεταβολές. 

-Να συνειδητοποιήσουν την καθοριστική σημασία της 

οικογένειας, της πρωτογενούς κοινωνικοποίησης, για 

-Μορφές, λειτουργίες και κοινωνικο-

οικονομικές  βάσεις της   ελληνικής 

οικογένειας στο παρόν και το 

πρόσφατο παρελθόν.  

-Καταμερισμός εργασίας και  

εξουσίας και ρόλοι των μελών στη 

σύγχρονη ελληνική οικογένεια.  

-Μαθαίνοντας το ρόλο  του άνδρα 

 

http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=25&ep=377
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την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά των 

ανθρώπων. 

-Να εντοπίσουν προβλήματα και διλήμματα  της 

σύγχρονης ελληνικής οικογένειας και να διατυπώσουν 

λύσεις. 

 

και της γυναίκας: ένα παράδειγμα 

πρωτογενούς κοινωνικοποίησης-

προκλήσεις, προβλήματα και 

προοπτικές της ελληνικής 

οικογένειας (π.χ. Ανταγωνισμός 

μεταξύ φορέων κοινωνικοποίησης, 

διαζύγια, βιοτεχνολογία κτλ.). 

 

 

 

 

Πίνακας 2: Η Εκπαίδευση: Παράγοντας Αναπαραγωγής και Αλλαγής της Κοινωνίας. 

 

Τίτλος κεφαλαίου 5: Η Εκπαίδευση: Παράγοντας Αναπαραγωγής και 

Αλλαγής της Κοινωνίας (4 ώρες) 

Στήλη 1: Εκπαιδευτικοί Στόχοι Στήλη 2: Περιεχόμενο  

Οι μαθητές 

-Να διακρίνουν το ρόλο και τα βασικά συστήματα παροχής  

εκπαίδευσης ως θεσμού και ως παράγοντα δευτερογενούς 

κοινωνικοποίησης.  

-Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της εκπαίδευσης  στο 

πλαίσιο της σύγχρονης «κοινωνίας της πληροφορίας». 

-Να γνωρίσουν τις  προφανείς (επίσημες) και έμμεσες 

(ανεπίσημες) λειτουργίες της εκπαίδευσης. 

-Να προβληματιστούν για τη σχέση της εκπαίδευσης και του 

τρόπου ζωής. 

-Να αναλύσουν την εκπαίδευση ως παράγοντα 

αλλαγής/επαναπροσανατολισμού της κοινωνίας και της 

κοινωνικής θέσης των ατόμων καθώς και ως παράγοντα 

αναπαραγωγής  της κοινωνίας και της ανισότητας. 

-Ρόλος της εκπαίδευσης στη 

σύγχρονη κοινωνία,  

συστήματα παροχής 

εκπαίδευσης και νέες μορφές 

εκπαίδευσης (προφανείς και 

έμμεσες λειτουργίες  του 

εκπαιδευτικού συστήματος 

κτλ).  

-Εκπαίδευση ως παράγοντας 

αναπαραγωγής και αλλαγής 

της κοινωνίας. 

-Εκπαιδευτικός 

προσανατολισμός στο πλαίσιο 

της «κοινωνίας της 

πληροφορίας». 
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Πίνακας 3: Ετερότητα,  Διαπολιτισμικές και Διακοινωνιακές  Σχέσεις 

 

Τίτλος κεφαλαίου 10: Ετερότητα,  Διαπολιτισμικές και Διακοινωνιακές  

Σχέσεις (6 ώρες) 

Στήλη 1:Εκπαιδευτικοί στόχοι Στήλη 2: Περιεχόμενο  

Οι μαθητές 

-Να κατανοήσουν τις ποικίλες μορφές ετερότητας, τις  

πολιτισμικές διαφορές  που υπάρχουν στη σύγχρονη 

ελληνική κοινωνία  καθώς και τα βασικά αίτια που τις 

προκάλεσαν. 

-Να εξοικειωθούν με τις έννοιες: στερεότυπα, 

προκατάληψη, ρατσισμός, κοινωνικός ρατσισμός, 

σοβινισμός και τις διάφορες εκφάνσεις τους.  

-Να ερευνήσουν τα βασικά κοινωνικά, ψυχολογικά 

και οικονομικά αίτια της προκατάληψης, του 

σοβινισμού, του πολέμου και της τρομοκρατίας καθώς 

και τις συνέπειες τους. 

-Να αναπτύξουν θετικές στάσεις για την πολιτισμική 

τους κληρονομιά. 

-Να σέβονται την ετερότητα, τις πολιτισμικές 

διαφορές και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

-Να αναπτύξουν δεξιότητες για συμβίωση σε 

πολυπολιτισμικές κοινωνίες. 

-Να προβληματιστούν για τους διάφορους τρόπους 

αντιμετώπισης της προκατάληψης, του σοβινισμού 

και των διεθνών εντάσεων και να συνειδητοποιήσουν 

το  ρόλο ατόμου στη γέννηση και αντιμετώπισή τους. 

Ετερότητα, πολιτισμικές 

διαφορές και υποκουλτούρες 

στη σύγχρονη ελληνική 

κοινωνία. 

-Προκατάληψη ρατσισμός και 

σοβινισμός: αίτια και 

συνέπειες (π.χ. κοινωνικός 

αποκλεισμός, ψυχικές και 

κοινωνικές συνέπειες, πόλεμος 

κτλ.).  

-Πόλεμος και τρομοκρατία: 

τύποι, αίτια και συνέπειες. 

-Τρόποι αντιμετώπισης της 

προκατάληψης, του 

σοβινισμού και της 

οργανωμένης βίας από το 

άτομο, την κοινωνία και τη 

διεθνή κοινότητα (π.χ. 

εκπαίδευση για πολιτισμό 

ειρήνης, κριτική αποδοχή της 

«πολιτισμικής σχετικότητας»,   

οικονομική ανάπτυξη, 

κινήματα ειρήνης, διεθνείς 

οργανισμοί κτλ.).   

 

Ακολουθεί η παρουσίαση σε αυτό το σημείο του ωρολογίου προγράμματος του 

μαθήματος, για να ενημερώσουμε τον αναγνώστη για την τάξη την οποία διδάσκεται το 

μάθημα και τις ώρες διδασκαλίας του διδακτικού αντικειμένου.  
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1.1.5 Ωρολόγιο πρόγραμμα της διδασκαλίας του μαθήματος της Κοινωνιολογίας στην 

Γ’ Λυκείου.  

 

Σε αυτό το σημείο θα δούμε το ωρολόγιο πρόγραμμα του Λυκείου, μόνο εκεί όπου 

εμφανίζεται η διδασκαλία της Κοινωνιολογίας. Έτσι λοιπόν στο άρθρο 2 του ν. 

4186/2013 (Α' 193),  ορίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μαθημάτων Κατεύθυνσης 

της Γ' τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου. Το μάθημα της Κοινωνιολογίας λοιπόν 

διδάσκεται στην Γ΄ Λυκείου, δύο ώρες εβδομαδιαίως, ως μάθημα κατεύθυνσης, στις δύο 

από τις τρεις κατευθύνσεις που υπάρχουν στο Λύκειο, δηλαδή στην κατεύθυνση των 

ανθρωπιστικών σπουδών και στην κατεύθυνση οικονομίας και πληροφορικής. Όπως 

φαίνεται και από τους παρακάτω πίνακες, στους οποίους έχουμε χρωματίσει για να 

εντοπίζεται  ευκολότερα με γκρι χρώμα το μάθημα που ερευνούμε.   

Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 5 

ΙΣΤΟΡΙΑ 3 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2 

ΣΥΝΟΛΟ 15 

 

Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 

ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας) 3 

ΙΣΤΟΡΙΑ 3 

ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον) 2 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2 

ΣΥΝΟΛΟ 15 

Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από το σχολικό έτος 2015-2016. 
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1.1.6 Ο Θεσμός της οικογένειας στο χρόνο 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα υπάρξει μια σύντομη παρουσίαση από κοινωνιολογική 

σκοπιά της έννοιας του θεσμού της οικογένειας, καθώς και των μορφών που έχει 

αλλάξει ο θεσμός μέσα στο χρόνο, έτσι ώστε να ενημερώσουν τον αναγνώστη για τις 

μορφές της οικογένειας και τους ρόλους της. Παράλληλα θα παρουσιαστούν οι έννοιες 

της εκπαίδευσης και της διαπολιτισμικότητας οι οποίες θα αναλυθούν αμέσως μετά 

καθώς οι ενότητες αυτές αποτελούν τις τρεις θεματικές έννοιες, οι οποίες αποτελούν το 

αντικείμενο της παρούσας έρευνας.  

Η οικογένεια λοιπόν είναι ένας κοινωνικός θεσμός, ο οποίος ενώνει τα άτομα σε 

ομάδες συνεργασίας για την φροντίδα και την ανατροφή των παιδιών. Άτομα που 

συνδέονται με συγγένεια εξ αίματος, ή με γάμο ή με υιοθεσία δημιουργούν μια 

οικογένεια. Παρά το ότι όλες οι κοινωνίες έχουν το θεσμό της οικογένειας, το ποιος 

συμπεριλαμβάνεται σε αυτόν διαφοροποιείται σε διάφορες κοινωνίες με διαφορετικές 

κουλτούρες. Κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα, τα περισσότερα μέλη της κοινωνίας 

θεωρούσαν ότι η οικογένεια είναι μια κοινωνική ομάδα δύο ή περισσοτέρων ατόμων, 

που συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια εξ’ αίματος, γάμο ή υιοθεσία και συνήθως 

ζουν μαζί. Αρχικά οι άνθρωποι γεννιούνται μέσα σε μια οικογένεια που αποτελείται από 

τους γονείς και τα αδέλφια, κατόπιν όταν ενηλικιωθούν δημιουργούν τη δική τους 

οικογένεια είτε κάνοντας δικά τους παιδιά είτε υιοθετώντας παιδιά που τα δέχονται ως 

δικά τους (Θεοδωροπούλου, 2003). Με την ευρύτατη νομική έννοια, όμως, η οικογένεια 

μπορεί να ορισθεί ως ένα σύνολο προσώπων τα οποία συνδέονται με γάμο και 

συγγένεια (Αποστολόπουλος, 1998). Άλλος αξιοσημείωτος ορισμός που έχει δοθεί για 

το θεσμό της οικογένειας είναι ότι η οικογένεια είναι μια αναγνωρισμένη και 

παραδοσιακά καθιερωμένη μορφή συμβίωσης των μελών της κοινωνίας. Αποτελεί την 

αρχική βιολογική και κοινωνική κοινότητα, της οποίας βασικός σκοπός είναι η 

διατήρηση του ανθρώπινου είδους μέσω της αναπαραγωγής των μελών της κοινωνίας 

(Τσαρδάκης, 1993). Χρήσιμο θα είναι να δοθεί ο ορισμός της οικογένειας ο οποίος έχει 

διαμορφωθεί σύμφωνα με το Eurostat, κατά τον οποίο ο όρος οικογένεια 

αντιπροσωπεύει «Οικιακές μονάδες που αποτελούνται από γονείς και παιδιά ή και 

χωρίς, καθώς και οικογένειες με έναν μόνο γονέα, που προκύπτουν από τη διάσπαση 

των σχέσεων (γάμου ή απλής συμβίωσης), το θάνατο ή το διαζύγιο» (Θεοδωροπούλου,  

2003:11).  
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Σε όλο τον κόσμο οι οικογένειες βασίζονται στον γάμο. Ο γάμος θεωρείται μια 

νομικά κατοχυρωμένη σχέση που οι άνθρωποι πιστεύουν ότι θα διαρκέσει και αφορά 

οικονομική συνεργασία, καθώς και αναπαραγωγική δραστηριότητα για τεκνοποίηση. 

Παραδοσιακά ο γάμος θεωρείται ως ο μοναδικός θεσμός για τεκνοποίηση και οι 

άνθρωποι θεωρούσαν τα παιδιά που γεννιόταν εκτός γάμου παράνομα. Αυτή όμως η 

σχέση μεταξύ τεκνοποίησης και γάμου έχει εξασθενήσει, καθώς το ποσοστό των 

παιδιών που γεννιούνται από ανύπαντρες μητέρες έχει αυξηθεί (Θεωδοροπούλου, 2003) 

Δίνοντας έναν ευρύ ορισμό θα λέγαμε ότι: Ως οικογένεια μπορούμε να θεωρήσουμε 

«μια ομάδα προσώπων συνδεόμενων άμεσα με σχέσεις συγγένειας, τα ενήλικα μέλη της 

οποίας αναλαμβάνουν την ευθύνη της ανατροφής των παιδιών. Οι σχέσεις συγγένειας 

είναι σχέσεις μεταξύ ατόμων που δημιουργούνται είτε μέσω του γάμου ή μέσω των 

γραμμών καταγωγής που συνδέουν τους συγγενείς εξ αίματος. Ο γάμος μπορεί να 

ορισθεί ως μια κοινωνικά αναγνωρισμένη και αποδεκτή ένωση μεταξύ δύο ενηλίκων 

ατόμων. Όταν δύο άτομα παντρεύονται, καθίστανται συγγενείς μεταξύ τους. Ο δεσμός 

του γάμου όμως συνδέει ένα ευρύτερο κύκλο συγγενών  (Κόνιαρης, 1983). 

Από τα παραπάνω προκύπτει οτι η κοινωνιολογία, ως επιστήμη οφείλει να 

αποκαλύψει τις πολλαπλές λειτουργίες των θεσμών, να φανερώσει τις κρυφές σχέσεις 

των φαινομένων, όπως άλλωστε διατυπώθηκε και στη θεωρία. Η οικογένεια είναι ένας 

σημαντικός κοινωνικός θεσμός, η κοινωνικοποίηση των μελών, η συνύπαρξη και η 

κάλυψη βασικών βιοτικών και συναισθηματικών αναγκών, η αναπαραγωγική 

δραστηριότητα, η κατανάλωση στο πλαίσιο της οικογένειας εξαρτώνται από την 

ευρύτερη οργάνωση της κοινωνίας στην ιστορική εξέλιξη της. Στην Ελλάδα (και 

γενικότερα στην Ευρώπη) η οικογένεια εμφανίζεται ως ρυθμιστής των κοινωνικών και 

των οικονομικών σχέσεων, καθώς: 

α) Μεταβιβάζει στα μέλη της τα συστήματα αξιών της ευρύτερης κοινωνίας στην οποία 

ανήκει και συνεπώς εξασφαλίζει τη συνοχή της κοινωνίας.  

β) Ρυθμίζει τις οικονομικές σχέσεις μέσω της κληρονομικής μεταβίβασης των υλικών 

αγαθών στα μέλη της. 

γ) Ελέγχει και κατευθύνει, μέσω του συστήματος διαδοχής, το κύρος και τη δύναμη των 

μελών της, έννοιες που συνδέονται με τους κοινωνικούς ρόλους και τις κοινωνικές 

θέσεις. Τέλος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η οικογένεια αποτελεί καταφύγιο και συχνά 

πηγή συναισθηματικής στήριξης των μελών της (Τσαούσης, 1993, Μουσούρου, 2005, 

Γεώργας,1999 ,Τσιάντης, 1993).   
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Στην παραδοσιακή αγροτική κοινωνία η μορφή και το μέγεθος της οικογένειας 

συνδέονται με τη φύση των εργασιών που έπρεπε τα μέλη της να φέρουν σε πέρας, 

προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους. Στις αρχές του 20ού αιώνα στην 

Ελλάδα η οικογένεια περιλαμβάνει τους γονείς και τα παντρεμένα παιδιά και 

ονομάζεται εκτεταμένη. Όλοι δουλεύουν, κανείς δεν εξαιρείται, ούτε οι γέροντες ούτε 

τα παιδιά. Συνήθως στις εκτεταμένες οικογένειες της αγροτικής κοινωνίας: 

α) Οι ρόλοι προσδιορίζονται αυστηρά με βάση το φύλο και την ηλικία. 

β)  Ο ιδιωτικός χώρος διακρίνεται αυστηρά από το δημόσιο. Στον ιδιωτικό χώρο 

αντιστοιχούν το σπίτι και η γυναίκα, ενώ στο δημόσιο χώρο αντιστοιχούν το «έξω» και 

ο άνδρας. 

γ) Το «μέσα» και οι ρόλοι που συνδέονται με τις οικιακές δραστηριότητες 

αξιολογούνται ως κατώτεροι από αυτούς που συνδέονται με το «έξω», με το δημόσιο 

χώρο, και επομένως με τον άνδρα (Καλτσούνη, 2004). 

Κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα οι κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές 

(εγκατάλειψη της υπαίθρου, αστικοποίηση) επηρέασαν την οικογένεια ως προς τη δομή, 

το μέγεθος και τις λειτουργίες της. Ενώ στις αγροτικές κοινωνίες παρατηρείται αυτός ο 

άκαμπτος διαχωρισμός των φύλων, στις σύγχρονες αστικές κοινωνίες οι σχέσεις που 

αφορούν την οικογένεια εμφανίζονται πιο ελαστικές. 

      Στην Ελλάδα, στα αστικά κέντρα, η οικογένεια περιλαμβάνει συνήθως τους γονείς 

και τα ανύπαντρα παιδιά και ονομάζεται  πυρηνική ή συζυγική οικογένεια. 

Στο πλαίσιο της πυρηνικής οικογένειας η γυναίκα εργάζεται συνήθως και εκτός σπιτιού, 

και αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά με τη σύζυγο της εκτεταμένης οικογένειας 

(Καλτσούνη, 2004). 

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι  ο θεσμός της οικογένειας δέχτηκε πολλές μεταβολές 

τους τελευταίους τρεις αιώνες. Οι κυριότεροι συντελεστές των μεταβολών αυτών ήταν η 

άνοδος της αστικής τάξης, η οποία επέβαλε ένα νέο τρόπο ζωής, και οι κοινωνικές 

συνθήκες που αναπτύχθηκαν στις βιομηχανικές πόλεις και τη σύγχρονη κοινωνία. 

Κάνοντας τη σύγκριση μεταξύ της οικογένειας στη σύγχρονη αστική-βιομηχανική 

κοινωνία και σε άλλες ιστορικές ή σύγχρονες παραδοσιακές κοινωνίες, διαπιστώνουμε 

ότι όσο πιο απλή είναι η κοινωνική οργάνωση, τόσο περισσότερες και ποικίλες είναι οι 

ανάγκες που καλύπτει η οικογένεια και έτσι αποκτά εντονότερο χαρακτήρα ως θεσμός. 

Αντίθετα, όσο πιο σύνθετη γίνεται η κοινωνία αποκτά περιπλοκότερη οργάνωση και 

έτσι αποδεσμεύονται και αυτονομούνται διάφορες βασικές λειτουργίες της οικογένειας, 

έτσι ώστε ως ιδιαίτεροι πλέον σκοποί να επιτελούνται από νέους εξειδικευμένους 
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θεσμούς (Τσαούσης, 1993). Παρατηρούμε ότι σύμφωνα με τα παραπάνω η δομή και η 

λειτουργία της οικογένειας καθώς και η οικογενειακή ζωή εξαρτώνται τόσο από τις 

κοινωνικοοικονομικές μεταβολές, που παρατηρούνται στη σύγχρονη κοινωνία, όσο και 

από τις αντιλήψεις, τις αξίες και τις ανάγκες κάθε χρονικής στιγμής, σε μια 

συγκεκριμένη κοινωνία. Η οικογένεια εξελίσσεται δυναμικά τόσο στη μορφή της όσο 

και στο περιεχόμενό της. Όσον αφορά τη μορφή, η οικογένεια στη σύγχρονη κοινωνία 

μπορεί να διακριθεί ως εξής:  

Πυρηνική οικογένεια: Αποτελείται από το παντρεμένο ζευγάρι και τα παιδιά τους είτε 

αυτά είναι γνήσια, είτε είναι υιοθετημένα. Αυτή η μορφή οικογένειας αποτελεί τη 

βασική μονάδα της οικογενειακής οργάνωσης σε όλες σχεδόν τις κοινωνίες. (Μισέλ, 

1981).  

Μονογονεϊκή οικογένεια: Αποτελείται από έναν γονέα με τα παιδιά. Οι οικογένειες 

αυτές προκύπτουν από το θάνατο του ενός γονέα, από διαζύγιο, χωρισμό ή όταν ένα 

ανύπαντρο άτομο ανατρέφει παιδιά μόνο του (Κογκίδου, 1995). 

Πολυγαμική οικογένεια: Παρουσιάζεται κυρίως σε περιοχές όπου επιτρέπεται η 

πολυγαμία. Αποτελείται από ένα κεντρικό πρόσωπο, συνήθως την κεφαλή του 

νοικοκυριού, τις ή τους συζύγους, και τα παιδιά τους  (Θεοδωροπούλου, 2003). 

Ενιαία οικογένεια: Σ’ αυτή τη μορφή οικογενειακής οργάνωσης τα μέλη μιας ομάδας 

μονογραμμικής καταγωγής ζουν μαζί με τις συζύγους και απογόνους τους στο ίδιο 

νοικοκυριό (Θεοδωροπούλου, 2003). 

Εκτεταμένη οικογένεια: Παρόμοια με την ενιαία οικογένεια. Η διαφορά τους 

εντοπίζεται στο γεγονός ότι η εκτεταμένη οικογένεια αποτελεί μεγαλύτερη μονάδα, η 

οποία διατηρεί χαλαρότερο έλεγχο στα μέλη της και οι συγγενείς παρέχουν υλική 

βοήθεια μεταξύ τους και έχουν από κοινού ανάληψη των οικονομικών ευθυνών 

(Θεοδωροπούλου, 2003).  

Η οικογένεια διπλής σταδιοδρομίας: (όπου και οι δύο σύζυγοι εργάζονται εκτός 

σπιτιού και μοιράζονται τις δουλειές του σπιτιού και τις υποχρεώσεις ανατροφής των 

παιδιών).Η οικογένεια διπλής σταδιοδρομίας είναι ο τύπος της πυρηνικής - 

παραδοσιακής οικογένειας που κυρίως εμφανίζεται σε νεότερα και πιο μορφωμένα 

ζευγάρια, με πιο προοδευτικές ιδέες. Η επικράτηση αυτού του τύπου της οικογένειας 

οφείλεται στη συνεχή τεχνολογική και οικονομική εξέλιξη που θέτει καινούργια 

καταναλωτικά πρότυπα. Έτσι δημιουργείται η ανάγκη της εξωοικιακής απασχόλησης 

της συζύγου για να αυξηθεί το οικογενειακό εισόδημα (Θεοδωροπούλου,2003).  
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Χωλή οικογένεια: η οποία αποτελεί ένα ακόμη σχήμα που συναντάμε σήμερα με τις 

συνεχείς μετακινήσεις και τη συνεχή απουσία λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων ενός 

ή και των δύο γονέων. Η χωλή οικογένεια χαρακτηρίζεται από την απουσία αλλά όχι τη 

συναισθηματική απόσταση μεταξύ των μελών (Θεοδωροπούλου, 2003). 

Στη συνέχεια θα συνεχίσουμε με την ανάλυση του θεσμού της εκπαίδευσης για να 

ενημερωθεί ο αναγνώστης για το ρόλο του σχολείου, στην ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του παιδιού, έννοιες οι  οποίες θα χρειαστούν στην ανάλυση που θα 

παρουσιάσουμε παρακάτω, όταν θα αναλύσουμε σημειωτικά τις εικόνες και τις πηγές 

του κεφαλαίου πέντε του σχολικού εγχειριδίου του βιβλίου της Κοινωνιολογίας, που 

έχει τίτλο: Εκπαίδευση: παράγοντας αναπαραγωγής και αλλαγής της κοινωνίας. 

 

 

1.1.7. Ο Θεσμός της εκπαίδευσης 

 

Ο θεσμός της παιδείας μαζί με τους θεσμούς της οικογένειας αποτελούν τους πλέον 

εμφανείς, τους θεμελιακούς φορείς των διαδικασιών κοινωνικοποίησης του ατόμου στο 

κοινωνικό του σύστημα. Οι σύγχρονες μορφές και τα σχήματα της παιδείας αποτελούν 

απολήξεις της εξελικτικής πορείας των αρχαϊκών διαδικασιών διάδοσης των γνώσεων. 

Κοινωνιολογικά, η παιδεία  αποτελεί σύστημα που βρίσκεται σε αλληλαντίδραση με 

άλλα συστήματα και θεσμούς που στο σύνολο τους απαρτίζουν το κοινωνικό σύστημα 

(Πιπερόπουλος Γιώργος, 1997). Η έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής για την Εκπαίδευση 

της UNESCO επισημαίνει τη σπουδαιότητα του θεσμού της εκπαίδευσης, δίνοντας 

έμφαση στους ακόλουθους στόχους της μάθησης, που αποτελούν τους πυλώνες της 

γνώσης: 

α) να μάθει στο άτομο πώς να μαθαίνει, δηλαδή πώς να αποκτά τα εργαλεία της 

κατανόησης του κόσμου, β) να του μάθει πώς να ενεργεί, έτσι ώστε να είναι 

παραγωγικό στο χώρο του, γ) να του μάθει πώς να ζει μαζί με τους άλλους, δηλαδή πώς 

να συμμετέχει στη ζωή τους και να συνεργάζεται μαζί τους, 

δ) να του μάθει πώς να υπάρχει. Η εκπαίδευση πρέπει να δώσει στους ανθρώπους την 

ελευθερία της σκέψης, της κρίσης, της έκφρασης των αισθημάτων και της φαντασίας, 

για να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και τη δυνατότητα να ελέγχουν όσο εξαρτάται 

από αυτούς τη ζωή τους...» (UNESCO, 1999). Ενώ σύμφωνα με τον Κρ. Ντε 



32 
 

Μοντιμπέρ (2000), η κοινωνιολογία έχει καταδείξει μέσα από την κριτική της ανάλυση 

ότι ο εκπαιδευτικός μηχανισμός εκπληρώνει συγκεκριμένες λειτουργίες: 

 1. Διαφυλάττει τον πολιτισμό του παρελθόντος. Η διαφύλαξη αυτή είναι σημαντική, 

γιατί ανταποκρίνεται στην ανάγκη διαιώνισης του πολιτισμού που έχουν αναπτύξει οι 

προηγούμενες γενιές. 

2. Διασφαλίζει τη μετάδοση του πολιτισμού. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η 

εκπαίδευση σμιλεύει και κατασκευάζει τον «καλλιεργημένο» άνθρωπο μιας κοινωνίας. 

3. Προάγει την κοινωνική ενσωμάτωση του ατόμου, η οποία μπορεί να λάβει δύο 

μορφές: ηθική και νοητική. Το εκπαιδευτικό σύστημα έχει την ευθύνη να εξοπλίζει τα 

άτομα με ίδιες κατηγορίες σκέψης. Λόγω ίσως αυτής της λειτουργίας η εκπαίδευση 

θεωρήθηκε ως ιδεολογικός μηχανισμός αναπαραγωγής της κοινωνίας (και μάλιστα 

αναπαραγωγής της κυρίαρχης ιδεολογίας). 

4. Συμβάλλει στον επαγγελματικό προσανατολισμό του ατόμου. Συνεπώς θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι το σχολείο «διανέμει» προσόντα που θα επιτρέψουν στα 

άτομα να ενταχθούν στην αγορά της εργασίας. Έτσι, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 

1990, αρχίζει να γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική η ανάγκη για μια πιο συνεργατική 

μορφή αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην οικογένεια και το σχολείο, καθώς οι πρακτικές 

των προηγούμενων ετών δεν επέφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα στην εκπαίδευση 

όλων των παιδιών (Bruneau, Ruttan, & Dunlap, 1995) & (Adams, Forsyth, & Mitchell, 

2009). Τα τελευταία χρόνια μια σειρά από βασικούς παράγοντες έδωσαν μια νέα, 

μεγάλη ώθηση στη διερεύνηση της σχέσης οικογένειας και σχολείου για την ανάπτυξη 

συνεργατικών και ουσιαστικών μορφών επικοινωνίας (Bakker & Denessen, 2007, 

Driessen, Smit & Sleegers, 2005, Epstein, 2001, Garcia, 2004, Sandberg & Vuorinen 

2008, Seginer, 2006, Theodorou, 2007). Μεταξύ των κυριότερων συγκαταλέγονται οι 

απαιτήσεις που προβάλλει η ανταγωνιστική παγκόσμια οικονομία για τη βελτίωση της 

ποιότητας της εκπαίδευσης, το χάσμα στις επιδόσεις παιδιών από διαφορετικά 

κοινωνικο - οικονομικά περιβάλλοντα, οι ριζικές αλλαγές στη δομή της οικογένειας, ο 

εκδημοκρατισμός στη λειτουργία και τη διαχείριση των σχολείων, το αίτημα για το 

άνοιγμα της σχολικής κοινότητας προς την τοπική κοινωνία και τους γονείς και την 

εξασφάλιση της «συνέχειας» μεταξύ των βασικών πλαισίων που συμμετέχει και δρα το 

παιδί (μέσα από μια οικοσυστημική προοπτική που ξεκινά γύρω στη δεκαετία του ’70 

και γιγαντώνεται στη δεκαετία του 2000) (Πεντέρη Ε, 2012). 
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1.1.8 Ετερότητα, Πολιτισμικές διαφορές στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία 

Στο κεφάλαιο αυτό μετά από μια σύντομη επισκόπηση στις έννοιες πολιτισμός και 

πολυπολιτισμικές κοινωνίες, θα περάσουμε στο θέμα της πολυπολιτισμικής 

εκπαίδευσης, με στόχο να ενημερωθεί ο αναγνώστης για τους στόχους της εκπαίδευσης 

σε διαπολιτισμικό επίπεδο. Για να δούμε πως αυτά διαγράφονται σε εικόνες και σε 

πηγές στο αντίστοιχο κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου που θα αναλύσουμε 

σημειωτικά παρακάτω που έχει τίτλο: Ετερότητα: διαπολιτισμικές και διακοινωνιακές 

σχέσεις. 

Ο πολιτισμός λοιπόν ορίζεται ως ένα σύνολο από τεχνολογικά επιτεύγματα, 

πρακτικές, στάσεις, αξίες, συμπεριφορές και κώδικες (γλωσσικούς και εξωγλωσσικούς). 

Δεν υπάρχει επομένως κοινωνία χωρίς πολιτισμό. Εξάλλου ο πολιτισμός δε βρίσκεται 

μόνο μέσα στις πινακοθήκες και στα μουσεία, βρίσκεται και στο παζάρι, στο ορεινό 

φυλάκιο, ακόμη και στη στάνη. Ο πολιτισμός είναι στην ουσία έννοιες, οι οποίες 

αλλάζουν από κοινωνία σε κοινωνία, και με βάση αυτές οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται, 

για παράδειγμα, μια προσβολή και πώς να απαντήσουν σε αυτήν, κατανοούν τα 

νεύματα, τις χειρονομίες και αναγνωρίζουν ό,τι είναι πολιτισμικά οικείο 

(Γκιζέλης,1980). Αν και υπάρχουν κοινές διαδικασίες και λειτουργίες ανάμεσα στις 

κοινωνίες (οικουμενική διάσταση του πολιτισμού) όπως η ανατροφή και η 

κοινωνικοποίηση των παιδιών (π.χ. οικογένεια), η προστασία των μελών της (π.χ. 

κοινωνικός έλεγχος, πολιτικό σύστημα), η προσαρμογή στο φυσικό περιβάλλον (π.χ. 

επιστήμη, τεχνολογία), η σχέση με το άγνωστο και την αβεβαιότητα (π.χ. θρησκεία), 

εντούτοις κάθε κοινωνία οργανώνει και εκφράζει τις προαναφερόμενες λειτουργίες με 

το δικό της τρόπο (Δωρής,1981). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι κάθε κοινωνία λοιπόν δημιουργεί το 

δικό της πολιτισμό με βάση τα γεωγραφικά, τα κοινωνικά, τα πολιτικά, τα οικονομικά, 

τα λαογραφικά και τα ιστορικά δεδομένα της αλλά και με βάση τις επιρροές (δάνεια) 

που έχει δεχτεί. Πάντως, οι περισσότερες κοινωνίες δε χαρακτηρίζονται από 

πολιτισμική ομοιογένεια. Οι κοινωνικές ομάδες ή οι κοινωνικές κατηγορίες (π.χ. 

νέοι/ηλικιωμένοι, άνδρες/γυναίκες, ορθόδοξοι/μουσουλμάνοι, ημεδαποί/αλλοδαποί 

κτλ.) που συγκροτούν μια κοινωνία έχουν τα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία τους (υπο-

πολιτισμός) τα οποία συνθέτουν την πολιτισμική ιδιαιτερότητα της κοινωνίας 

(Δωρής,1981). 
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Ως αποτέλεσμα της μετανάστευσης, πολλές κοινωνίες γίνονται πολιτισμικά 

πολύπλοκες. Δηλαδή, άνθρωποι από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα έρχονται 

να ζήσουν μαζί σε μια ποικιλόμορφη κοινωνία (Kymlicka, 1995 · UNESCO, 1985). 

Μερικές ομάδες εισέρχονται στη διαδικασία του επιπολιτισμού οικειοθελώς (π.χ. 

μετανάστες), ενώ άλλες χωρίς να ερωτηθούν (π.χ. πρόσφυγες ή οι αυτόχθονες 

πληθυσμοί). Άλλες ομάδες έρχονται σε επαφή, επειδή έχουν μεταναστεύσει σε μια νέα 

χώρα (π.χ. μετανάστες και πρόσφυγες), ενώ άλλες είδαν το νέο πολιτισμό να τους 

παρουσιάζεται (π.χ. αυτόχθονες και «εθνικές μειονότητες»). Παρ’ όλη όμως την ύπαρξη 

αυτών των παραλλαγών των παραγόντων που οδηγούν σε επιπολιτισμό, το κύριο 

συμπέρασμα είναι ότι η βασική διαδικασία προσαρμογής φαίνεται να είναι κοινή σε 

όλες αυτές τις ομάδες. Αυτό που διαφέρει είναι η πορεία, το επίπεδο δυσκολίας, και σε 

κάποιο βαθμό η τελική έκβαση του επιπολιτισμού (Berry & Sam, 1996). Μετά τη 

δεκαετία του 1980 και η Ελλάδα γίνεται χώρα υποδοχής τόσο μεταναστών όσο και 

παλιννοστούντων. Τα αίτια μετακίνησης των πρώτων είναι οικονομικά και των 

δεύτερων ψυχολογικά. Ενώ από το 1990-1991 στην Ελλάδα εισέρχεται πλήθος 

ομογενών από τη Σοβιετική Ένωση, πρόσφυγες από Αλβανία, και τον τρίτο κόσμο 

(Δωρής,1981). 

1.1.9. Η έννοια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί την παιδαγωγική απάντηση στην 

πραγματικότητα της πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση α) 

απορρέει από την πεποίθηση ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, β) θεωρεί ότι η 

πολιτισμική ποικιλία είναι εμπλουτιστικός παράγοντας της κοινωνίας, γ) βασίζεται στην 

ισότητα των ευκαιριών (παραδοχή ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι) και δ) είναι ενάντια 

στις διακρίσεις. (πολυπολιτισμικότητα: συνύπαρξη ομάδων/ διαπολιτισμικότητα: 

αλληλεπίδραση ομάδων (στόχος). Η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι μια αρχή (ισότητα 

ευκαιριών), μια διαδικασία (αλληλεπίδραση ομάδων) και ένα κίνημα (μετασχηματισμός 

εκπαιδευτικών και κοινωνικών δομών) (Παπαχρήστος, 2011). Σύμφωνα με τα 

παραπάνω διαπιστώνουμε ότι η  διαπολιτισμική παιδεία αποτελεί την παιδαγωγική 

απάντηση στην πραγματικότητα της πολυπολιτισμικής κοινωνίας, Η εκπαίδευση δεν 

αντανακλά μόνο την κοινωνία αλλά ταυτόχρονα επηρεάζει και την ανάπτυξη της.   

Καταλήγοντας θα λέγαμε ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει ως στόχο: 
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α)   την δημιουργία συνθηκών που ευνοούν την πολυφωνία στην κοινωνία 

β) την ευαισθητοποίηση των παιδιών στον δικό τους πολιτισμό και την 

ευαισθητοποίησή τους στο ότι  υπάρχουν και άλλοι τρόποι συμπεριφοράς και άλλα 

αξιακά συστήματα 

γ)  την ανάπτυξη του σεβασμού για τους τρόπους ζωής που διαφέρουν από το δικό τους, 

έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν ο ένας τον άλλο 

δ)  η Διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από την 

εθνικότητά τους. Δεδομένου ότι όλα τα παιδιά μας ζουν σε μια χώρα και έναν κόσμο 

που γίνεται ολοένα και πιο ποικίλος, πρέπει να προετοιμαστούν για αυτόν τον κόσμο. Η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι ένα σημαντικό μέρος της εκπαιδευτικής εμπειρίας 

κάθε παιδιού είτε βρίσκεται σε ένα σχολείο που χαρακτηρίζεται από εθνοτική 

ποικιλομορφία, είτε σε εθνοτικά ομοιογενές σχολείο, είτε προέρχεται από την κυρίαρχη 

κουλτούρα είτε ανήκει σε μειονότητα (Γκόβαρης, 2011) 

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει του δεύτερο μέρος της εργασίας, όπου θα καταγραφεί 

η μεθοδολογία της έρευνας, τα κριτήρια με τα οποία επιλέξαμε το δείγμα, καθώς και η 

αναλυτική περιγραφή του σχολικού εγχειριδίου. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Κεφάλαιο 2: Μεθοδολογία Έρευνας  

 

2.1.  Μεθοδολογία 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν η γέννηση της επιστήμης της 

Κοινωνιολογίας, οι βασικές έννοιες της εκπαίδευσης καθώς και ο τρόπος οργάνωσης 

του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα, το μάθημα της Κοινωνιολογίας έτσι όπως 

εμφανίζεται στα σχολικά εγχειρίδια της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, οι βασικοί σκοποί του μαθήματος  με βάση το Αναλυτικό πρόγραμμα 

σπουδών, το ωρολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος, και τέλος οι έννοιες της οικογένειας, 

του σχολείου και της διαπολιτισμικότητας. Η παρούσα εργασία εστιάζει στην μελέτη 

του βιβλίου της Κοινωνιολογίας της Γ’ λυκείου. 

Το σχολικό εγχειρίδιο, όπως περιγράφεται σε παρακάτω ενότητα, αποτελείται από 

δέκα κεφάλαια. Στην παρούσα έρευνα, λόγω του μεγάλου αριθμού ενοτήτων και 

εικόνων, επιλέχθηκαν, τυχαία τα κεφάλαια 4, 5, 10 καθώς όλες οι ενότητες 

ανταποκρίνονται σε ζητήματα κρίσιμα για την κοινωνική πραγματικότητα και την 

σχολική ζωή. Θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση/δήλωση των εικόνων και των πηγών που 

τα συνοδεύουν, ο εντοπισμός και η καταγραφή κωδίκων με βάση τη σημειωτική θεωρία, 

η τεχνοτροπία των εικόνων, η περιγραφή ή μη της λεζάντας και τέλος, η σχέση 

(αγκύρωση) των εικόνων με τον τίτλο της ενότητας, καθώς και η διεύρυνση της σχέσης 

των εικόνων και των πηγών με τους στόχους που θέτουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών.  

Ο χαρακτηρισμός και η αρίθμηση των κεφαλαίων και των ενοτήτων έγινε με βάση 

την αρίθμηση του σχολικού εγχειριδίου. Συνολικά θα αναλυθούν σαράντα τρείς εικόνες 

και δεκατέσσερις πηγές από τις τρεις ενότητες. 

Η δομή της ανάλυσης, των κεφαλαίων και των ενοτήτων, έχει ως εξής (Πίνακας 2 που 

ακολουθεί) 

α)  Παρουσίαση κεφαλαίου. 

β)  Παρουσίαση ενότητας, περιγραφή εικόνων σε επίπεδο δήλωσης, ανάλυση εικόνας 

και πηγών σε επίπεδο κωδίκων. Η ανάλυση περιλαμβάνει τον κυρίαρχο κώδικα ο οποίος 

παρουσιάζεται στην πρώτη σειρά της ανάλυσης της εικόνας, τον κώδικα αντικειμένων, 



37 
 

τον κώδικα χώρου, την τεχνοτροπία των εικόνων, τη λεζάντα, τη σχέση εικόνας με τον 

τίτλου, το περιεχόμενο και το θέμα της εικόνας. 

Συγκεκριμένα β1) στον κυρίαρχο κώδικα γίνεται αναφορά στον κώδικα που υπερτερεί, 

χωρίς να αποκλείεται η ύπαρξη και άλλων κωδίκων, που όμως θεωρούνται 

δευτερεύοντες για την παρούσα εργασία, β2) στον κώδικα  αντικειμένων 

καταγράφονται τα αντικείμενα που αναπαρίστανται στις εικόνες (κτίρια, σκεύη, θρανία, 

κ.ά.), β3) στον κώδικα χώρου παρουσιάζεται η καταγραφή τυπολογίας του χώρου 

(εσωτερικός/εξωτερικός/γεωγραφικός κ.ά.), β4) στην τεχνοτροπία της εικόνας 

περιγράφεται ο τύπος της (ρεαλιστική, σκίτσο, φωτογραφία κ.ά.), β5) στην ανάλυση 

αναφέρεται και η ύπαρξη ή μη λεζάντας και τέλος β6) γίνεται λόγος τη σχέση εικόνας – 

τίτλου, χαρακτηρίζοντας τη είτε ως άμεση είτε ως έμμεση είτε ως ανύπαρκτη.  

γ) την Ανάλυση τίτλων ενοτήτων, όπου παρατίθεται η σχέση των τίτλων με κώδικες 

(αξιών, οικογενειακός κ.ά.). 

δ) Διαπιστώσεις αναφορικά με την ποσοτική ανάλυση των εικόνων με βάση την 

τυπολογία τους. Παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την τεχνοτροπία 

των εικόνων, τους κώδικες και τη χρήση λεζάντας. 

ε)  Μελέτη τη σχέση εικόνας –τίτλων. Αναλύεται δηλαδή αν υπάρχει άμεση ή έμμεση ή 

όχι αγκύρωση της εικόνας στον τίτλο του κεφαλαίου και της ενότητας και 

παρουσιάζεται συγκεντρωτικός πίνακας ανάλυσης κειμένων και εικόνων. Επιπλέον 

αφού αναλυθεί το κείμενο ως προς τους σημασιολογικούς κώδικες και οι πηγές του 

σχολικού εγχειριδίου, θα αναλύσουμε τη σχέση των πηγών και των  εικόνων  που 

μαθήματος της Κοινωνιολογίας, για να αναδείξουμε την άμεση, έμμεση ή άλλη σχέση 

με τους σκοπούς του αναλυτικού προγράμματος. 

 

Πίνακας 2: Εργαλείο ανάλυσης κειμένων και εικόνων 
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Η ερευνητική διαδικασία στηρίζεται μεθοδολογικά στη χρήση του μοντέλου 

ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε από την Χριστοδούλου για γλώσσα και εικόνα (2003, 
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2007, 2012) με προσαρμογές στο μοντέλο για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Η 

μεθοδολογία βασίστηκε σε δύο προσεγγίσεις, την ανάλυση εικόνων και τίτλων με βάση 

το μοντέλο του Barthes (1988 &2007) και  στην ανάλυση των κειμένων/τίτλων με βάση 

το μοντέλο του Greimas (1966 & 1968). 

Η ανάλυση των κειμένων/τίτλων στηρίχθηκε στο μοντέλο έτσι όπως 

χρησιμοποιήθηκε από τον Greimas. Αρχικά στην ανάλυση ενός κειμένου με βάση το 

μοντέλο του Greimas απαραίτητος θεωρείται ο εντοπισμός ομάδων λέξεων που έχουν 

κοινό σημασιολογικό περιεχόμενο. Οι ομάδες αυτές ονομάζονται ισοτοπίες (Boklund- 

Λαγοπούλου, 1982: 148-149). Η ύπαρξη τους μέσα στο κείμενο εξασφαλίζει τη συνοχή 

του ως προς τη σημασία και το θέμα (Χριστοδούλου, 2003:59). Μία λέξη είναι πιθανό 

να εντάσσεται σε περισσότερες από μία ισοτοπίες. Στη συνέχεια, οι ισοτοπίες 

οργανώνονται με κριτήριο το σημασιολογικό στοιχείο που είναι κοινό για τις λέξεις της 

κάθε μίας. Έτσι δημιουργούνται δομημένα σύνολα, οι σημασιολογικοί κώδικες, και 

επισημαίνονται οι μεταξύ τους σχέσεις ( Boklund- Λαγοπούλου, 1982:150). 

Η ανάλυση των εικόνων και των τίτλων των κεφαλαίων/ενοτήτων στηρίχθηκε, 

επίσης στη μελέτη του Barthes για το εικονικό και λεκτικό μήνυμα, δηλαδή το κείμενο 

που συνοδεύει την εικόνα. Το λεκτικό μήνυμα είτε θα αγκυρώνει στο εικονικό είτε θα 

το συμπληρώνει. Στην πρώτη περίπτωση, επιβεβαιώνει αυτό που βλέπει και 

αντιλαμβάνεται ο θεατής, ενώ στη δεύτερη έρχεται για να καλύψει τα στοιχεία που 

λείπουν από την εικόνα (Χαλαβελάκη, 2010:152).   

Σύμφωνα με τον Barthes, μια πλήρης ανάγνωση μίας φωτογραφίας περιλαμβάνει 

την αντίληψη τριών τύπων μηνυμάτων, του γλωσσικού μηνύματος, του 

κωδικοποιημένου  και του μη  κωδικοποιημένου εικονικού μηνύματος. Το πρώτο εκ των 

τριών είναι το πιο σαφές και εύκολα να το διακρίνει και να το κατανοήσει κανείς, 

εφόσον εμφανίζεται με τη μορφή των λέξεων που αποτελούν τη λεζάντα της εικόνας ή 

συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αυτό το γλωσσικό 

μήνυμα μπορεί είτε να αγκυρώνει στην εικόνα είτε να συμπληρώνει το νόημα της. Σε 

κάθε περίπτωση, στην ουσία βοηθά τον αναγνώστη να επιλέξει τη σωστή μεταξύ των 

πολλών ερμηνειών που συχνά πλαισιώνουν μια εικόνα που χαρακτηρίζεται από 

πολυσημία (Barthes,2007). 

Κατά την επεξήγηση του μοντέλου του ο Barthes αντιστρέφει τη σειρά των εικονικών 

μηνυμάτων και θεωρεί ότι το μη κωδικοποιημένο, ως φορέας κυριολεκτικής σημασίας, 

αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται το κωδικοποιημένο ή αλλιώς συμβολικό 

μήνυμα. Άρα στο επίπεδο της κυριολεξίας βρίσκεται η καταδηλούμενη, όπως την 
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ονομάζει εικόνα, δηλαδή η αναπαραγωγή ή αναπαράσταση μιας πραγματικότητας, ενός 

αντικειμένου, ενός γεγονότος, μιας κατάστασης. Το συγκεκριμένο κομμάτι απευθύνεται 

στην ανθρωπολογική γνώση του τι είναι μία εικόνα και τι είναι κάθε αντικείμενο που 

απεικονίζεται σε αυτή. Στο συμβολικό επίπεδο, υπάρχει η συμπαραδήλωση, δηλαδή 

αυτό που θέλει  να «πει» ο δημιουργός. Πρόκειται για τους συνειρμούς που προκαλεί η 

εικόνα και για την πολλαπλότητα των πιθανών εκδοχών της σημασίας της. Η πρόσληψη 

του συμβολικού μηνύματος συνδέεται με την εθνική, πολιτισμική, αισθητική γνώση που 

έχει ο κάθε αναγνώστης (Barthes, 2007) .              

     Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζονται τα κριτήρια που οδήγησαν στην επιλογή 

του συγκεκριμένου θέματος για μελέτη και ανάλυση.      

 

 2.2.2 Κριτήρια επιλογής δείγματος  

 

Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος προς διερεύνηση με τίτλο η Κοινωνιολογία 

στο σχολείο: Σημειωτική Ανάλυση του σχολικού εγχειριδίου της Γ’ Λυκείου  βασίζεται 

τόσο σε προσωπική ενασχόληση, λόγω του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού που ασκεί 

ο ερευνητής, με θέματα που άπτονται της Κοινωνικής και Παιδαγωγικής εκπαίδευσης 

όσο και σε γενικότερα κοινωνιολογικά ενδιαφέροντα. Όλες οι θεματικές ενότητες του 

σχολικού εγχειριδίου είναι εξίσου σημαντικές για να γνωρίσουν οι μαθητές σύγχρονα 

κοινωνικά προβλήματα και να συζητηθούν οι προσπάθειες επίλυσης τους. Οι εικόνες 

και οι πηγές του σχολικού εγχειριδίου είναι απαραίτητο εργαλείο στην διδασκαλία, για 

να αποφεύγεται η εκτενής εισήγηση και να συμμετέχουν οι μαθητές. Κινητοποιώντας 

ταυτόχρονα την κριτική ικανότητα και τον προβληματισμό τους για θέματα της 

καθημερινότητας, όπως η σημασία της οικογένειας και του σχολείου για την σωστή 

ανάπτυξη του παιδιού, ο σεβασμός της διαφορετικότητας, η ισότητα, η προκατάληψη 

κ.α. Λόγω όμως του μεγάλου όγκου των θεματικών ενοτήτων επιλέχθηκαν τρεις 

ενότητες τυχαία μεν, λαμβάνοντας όμως υπόψιν ότι οι θεσμοί του σχολείου, της 

οικογένειας και η εμφάνιση της ετερότητας, αυτή τη στιγμή θεωρούνται ότι έχουν 

κλονιστεί και επηρεάζουν σημαντικά την ζωή των ανθρώπων. Ο αυξημένος αριθμός 

διαζυγίων, η εγκατάλειψη του σχολείου από μεγάλο αριθμό μαθητών είτε για 

κοινωνικούς είτε για οικονομικούς λόγους καθώς επίσης και η μεγάλη εισροή στην 

χώρα μας μεταναστών έχει δημιουργήσει μια νέα κοινωνική πραγματικότητα. Για όλα 

τα παραπάνω, επιλέχθηκαν οι τρεις αυτές ενότητες για να αναδείξουν τη σημασία των 

θεσμών αυτών στη ζωή των ανθρώπων.  
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Η οικογένεια είναι αναμφίβολα το πιο ζωντανό κοινωνικό κύτταρο. Είναι ο 

καθρέφτης ολόκληρης της κοινωνίας. είναι η κοινωνία η ίδια σε μικρογραφία. Ο θεσμός 

της οικογένειας είναι κατεξοχήν ιερός και χρήσιμος, αφού η οικογένεια και η ζωή μέσα 

σ' αυτήν, όταν βέβαια είναι αρμονική, προσφέρει αμέτρητα αγαθά και ωφέλειες στον 

άνθρωπο. Αυτή ευθύνεται για τη διαμόρφωση του ανθρώπινου χαρακτήρα, καθώς και 

για την ατομική και κοινωνική καταξίωση του κάθε ατόμου ξεχωριστά. Μεγάλης 

σημασίας είναι σίγουρα η συμβολή της οικογένειας και στην ηθική διαπαιδαγώγηση του 

ατόμου (Καργάκος, 1993:119-129).   

Βεβαίως, η οικογένεια και η ζωή μέσα σ' αυτήν συντελεί σε πολύ μεγάλο βαθμό 

στην πνευματική ανάπτυξη του ατόμου. Είναι ολοφάνερο ότι τα αγαθά και οι ωφέλειες 

που προσφέρει η οικογενειακή ζωή στο άτομο είναι πολλές και σημαντικές. Ωστόσο, τ' 

αποτελέσματα δεν είναι τόσο ευοίωνα και θετικά, σε περιπτώσεις που η οικογένεια δεν 

υπάρχει ή δε λειτουργεί με το σωστό τρόπο. Τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με 

καταστρεπτικές συνέπειες, τόσο για το ίδιο το άτομο όσο και για την κοινωνία 

γενικότερα. O εκμοντερνισμός, η τεχνολογία, ο πλούτος, η αστικοποίηση και το 

lifestyle υπέσκαψαν τα θεμέλια του παραδοσιακού κανονιστικού συστήματος και 

επέφερε σημαντικές αλλαγές στις αξίες και τις νόρμες της παραδοσιακής-πατριαρχικής 

κοινωνίας. Η  ανάπτυξη της τεχνολογίας και των επιστημών και η εξάπλωση τους σε 

μια μεγάλη μερίδα χωρών ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους που επηρέασαν 

τις αξίες, τις αντιλήψεις και κατά συνέπεια τη συμπεριφορά των ανθρώπων. H μοντέρνα 

κοινωνία χαρακτηρίζεται από φαινόμενα όπως η εκκοσμίκευση, η 

εκδημοκρατικοποίηση και ο ατομισμός. Ως αποτέλεσμα νέες αξίες και κανονιστικοί 

θεσμοί έχουν δημιουργηθεί και εξαπλωθεί ανάμεσα στις δυτικές κοινωνίες. O 

ιδεολογικός πλουραλισμός, η σχετικότητα, η ρευστότητα και η ανεκτικότητα είναι 

βασικά στοιχεία τα οποία έχουν αναπτυχθεί. Οι γενικές αυτές κοινωνικο-οικονομικές 

αλλαγές συνοδεύτηκαν από μια σειρά αλλαγών στους διάφορους κοινωνικούς θεσμούς 

– όπως η οικογένεια (Καργάκος, 1993:119-149).   Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι ο θεσμός 

της οικογένειας έπρεπε να μελετηθεί η πορεία του στο χρόνο καθώς παραμένει πάντα 

επίκαιρος ως πρωτογενής φορέας κοινωνικοποίησης και επηρεάζει πρωτίστως εμάς και 

τις οικογένειες μας.  

Η δεύτερη ενότητα  που μελετήθηκε είναι αυτή της εκπαίδευσης, το εκπαιδευτικό 

σύστημα μιας χώρας μεταβιβάζει στη νέα γενιά τις κοινές παραδόσεις, αλλά και τη 

συσσωρευμένη γνώση της κοινωνίας. Σήμερα η εκπαίδευση λειτουργεί 

συμπληρωματικά με την οικογένεια ως προς την εκμάθηση προτύπων συμπεριφοράς. 
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Το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας συνδέεται επίσης με τις ανάγκες για τη 

μελλοντική επαγγελματική κοινωνικοποίηση της νέας γενιάς και για την απόκτηση 

κοινωνικών δεξιοτήτων (κριτική σκέψη, συνεργασία, ομαδικότητα), που είναι 

απαραίτητα εφόδια για κάθε άτομο μέλος της κοινωνίας (Κιτσάκη, Α.1985).Έτσι λοιπόν 

θεωρούμε σημαντικό να αναλυθεί ο θεσμός της εκπαίδευσης καθώς ένα αρκετά μεγάλο 

χρονικό διάστημα της ζωής μας το περνάμε μέσα στο σχολείο και επηρεάζει με τις 

γνώσεις, τις αντιλήψεις και τις παραδόσεις που μεταδίδει τη ζωή μας (Καργάκος, 

1988:152-195). 

Τέλος η τρίτη ενότητα που επιλέχθηκε για να μελετηθεί είναι η έννοια της 

διαπολιτισμικότητας. Η διαπολιτισμικότητα ως όρος μπορεί δύσκολα να ορισθεί η 

ακριβής έννοιά του. Αποτελεί μία διαλεκτική σχέση, μία πορεία αλληλεπίδρασης και 

συνεργασίας ατόμων διαφορετικών εθνικοτήτων. Στο περιβάλλον της εκπαίδευσης, η 

διαπολιτισμικότητα σχετίζεται άμεσα με την παρουσία αλλοδαπών μαθητών στα 

σχολεία και αυτόματα ο όρος παραπέμπει στην εκπαίδευση των μαθητών αυτών. Η 

διαπολιτισμικότητα σχετίζεται με την αποδοχή της κουλτούρας, του τρόπου σκέψης του 

άλλου, όχι αποκλειστικά με βάση τις γνώσεις, αλλά τον πολιτισμό γενικότερα. 

Περιλαμβάνει και προάγει τη δυνατότητα των ατόμων να δημιουργούν και να 

διαμορφώνουν κοινές ταυτότητες. Ακριβώς επειδή η χώρα μας είναι μια χώρα υποδοχής 

μεταναστών, και το ξένο στοιχείο υπάρχει στην κοινωνία μας θεωρήσαμε ότι είναι 

σημαντικό να γνωρίσουμε εκτενέστερα ένα έντονο φαινόμενο της εποχής μας 

(Γκότοβος, 2002). 

Είναι σημαντικό λοιπόν, να ερευνήσουμε  α) τον τρόπο με τον οποίο 

παρουσιάζονται η οικογένεια, το σχολείο και η ετερότητα στο εγχειρίδιο της 

Κοινωνιολογίας, από την ανάλυση τίτλων, εικόνων και πηγών, β) και σε τελική 

ανάλυση την αναζήτηση της σχέσης των εικόνων και των πηγών με τους σκοπούς του 

Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών έτσι όπως τους ορίζει του Υπουργείο Παιδείας. 

Στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά το σχολικό εγχειρίδιο, με στόχο 

να ενημερωθεί εκτενέστερα ο αναγνώστης για την θεματολογία του συγκεκριμένου 

βιβλίου.  
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2.2.3. Περιγραφή του σχολικού εγχειριδίου της Κοινωνιολογίας 

 

Το βιβλίο της Κοινωνιολογίας της Γ’ Λυκείου, με τίτλο Κοινωνιολογία, εκδόθηκε 

και κυκλοφόρησε το 2013 από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 

(ΙΤΥΕ), ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ σε 85.000 αντίτυπα, από την Βιβλιοσυνεργατική ΑΕΠΠΕ  και 

διανέμονται δωρεάν. Η συγγραφή του Βιβλίου πραγματοποιήθηκε από τη συντακτική 

ομάδα των Ρεγγίνα Κασιμάτη (Κοινωνιολόγος, εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης), Μαρία Παπαϊωάννου (Δρ. Κοινωνιολόγος, εκπαιδευτικός 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), Στράτος Γεωργούλας (Επίκουρος καθηγητής 

Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου), Ιωάννης Πράνταλος (Κοινωνιολόγος, 

Διδάκτορας Φιλοσοφίας), υπό την εποπτεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ) με 

υπεύθυνο τον Νικόλαο Πετρόπουλο (Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου) και 

την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

(Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α). Την κριτική και την αξιολόγηση του εγχειριδίου ανέλαβαν η τριμελής 

επιτροπή κρίσης η οποία αποτελείται από τους: Σωκράτης Κονιόρδος (Επίκουρος 

Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης), Χρήστος Πατσός, (Διδάκτορας 

Κοινωνιολογίας, Εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), και Σοφία Σταμάτη 

(Κοινωνιολόγος, Εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Την γλωσσική επιμέλεια 

ανέλαβε η Μαιρίτα Κλειδωνάρη (Φιλόλογος), ενώ την φωτογραφική επιμέλεια είχε η 

Ευγενία Κουμαντάρη (Κοινωνιολογίας, Εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). 

 

Το βιβλίο αποτελείται από 223 σελίδες και χωρίζεται σε δέκα κεφάλαια: 

 

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (ενότητες 1-5, σελ. 11-27) 

1.1       Η γέννηση της Κοινωνιολογίας 

1.1.1 Αντικείμενο της Κοινωνιολογίας 

1.2       Κοινωνιολογική Θεώρηση 

1.2.1 Ένα παράδειγμα εφαρμογής της «Κοινωνιολογικής φαντασίας» 

1.2.2 Οι θεμελιωτές της Κοινωνιολογίας,Α. Κόντ, Κ. Μάρξ, Ε. Ντυρκέμ, Μ. Βέμπερ.         

1.2.3 Κοινωνιολογικές σχολές.  

Η σχολή του λειτουργισμού, η σχολή των συγκρούσεων, η σχολή της 

συμβολικής αλληλεπίδρασης. 

1.3      Η διεπιστημονική προσέγγιση 

1.4      Η χρησιμότητα της Κοινωνιολογίας 

1.5      Η κοινωνιολογία στην Ελλάδα 
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Κεφάλαιο 2: Μορφές κοινωνικής οργάνωσης – Ελληνική Κοινωνία (ενότητες 3, σελ.29-

48) 

2.1.    Από την αγροτική κοινωνία στην κοινωνία της πληροφορίας,  

          αγροτικές κοινωνίες, βιομηχανική κοινωνία, μεταβιομηχανική κοινωνία 

2.2     Σύγχρονες κοινωνίες 

2.2.1  Τα στάδια ανάπτυξης των σύγχρονων κοινωνιών 

2.3     Βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας 

2.3.1. Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας  

          Αγροτικός τομέας, βιομηχανικός τομέας, τομέας υπηρεσιών 

2.3.2. Δημογραφικά χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας 

2.3.3  Κοινωνικές αξίες στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία 

 

Κεφάλαιο 3: Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος (ενότητες 5, σελ. 49-68) 

3.1.   Οι στόχοι της κοινωνικοποίησης και η σημασία του κοινωνικού περιβάλλοντος για     

         τον άνθρωπο 

3.2    Ανάπτυξη του κοινωνικού εαυτού – Οι διαφορετικές προσεγγίσεις 

3.3    Φορείς κοινωνικοποίησης 

3.3.1 Πρωτογενείς φορείς κοινωνικοποίησης 

         οικογένεια, παρέα συνομηλίκων 

3.3.2 Δευτερογενείς φορείς κοινωνικοποίησης 

         σχολείο, θρησκεία, Μ.Μ.Ε, κράτος 

3.4    Κοινωνικός έλεγχος – Μορφές Κοινωνικού ελέγχου 

3.5    Η κοινωνικοποίηση ως συνεχής διαδικασία κοινωνικής μάθησης 

 

Κεφάλαιο 4: Η σύγχρονη ελληνική οικογένεια: μορφές, προβλήματα και προοπτικές 

(ενότητες 4, σελ 69-87) 

4.1.  Μορφές, λειτουργίες και κοινωνικό – οικονομικές βάσεις της ελληνικής 

οικογένειας 

4.1.1  Μορφές οικογένειας στο παρόν και στο πρόσφατο παρελθόν 

          Από τις εκτεταμένες στις σύγχρονες μορφές της πυρηνικής οικογένειας 

4.2     Καταμερισμός εργασίας στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια 

4.3     Μαθαίνοντας τον ρόλο του άνδρα και το ρόλο της γυναίκας: ένα παράδειγμα     

          πρωτογενούς κοινωνικοποίησης 

4.4     Προκλήσεις, προβλήματα, προοπτικές της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας 

 

Κεφάλαιο 5: Εκπαίδευση: παράγοντας αναπαραγωγής και αλλαγής της κοινωνίας 

(ενότητες 3, σελ. 89-105) 

5.1.   Ο ρόλος της εκπαίδευσης 

5.1.1 Εκπαιδευτικά συστήματα  - Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

5.2    Η εκπαίδευση ως παράγοντας αναπαραγωγής και αλλαγής της κοινωνίας 

5.3    Εκπαιδευτικός προσανατολισμός στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας 

         Η σχέση γνώσης και πληροφορίας 

 

Κεφάλαιο 6: Εργασία, ανεργία και κοινωνικές ανισότητες (ενότητες 3, σελ.107-129) 

6.1     Ο ρόλος της εργασίας στη ζωή των ανθρώπων 

6.1.1  Οργάνωση της παραγωγής και μορφές εργασίας 

6.1.2  Νέες μορφές απασχόλησης 

6.1.3  Μορφές ανεργίας 

6.1.4  Η εργασία και η ανεργία στην ελληνική κοινωνία 

6.2     Φτώχεια, πλούτος, κοινωνική διαστρωμάτωση και συνέπειες 
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6.2.1  Κοινωνική διαστρωμάτωση, κοινωνικές ανισότητες 

6.2.2  Φτώχεια 

6.2.3  Συνέπειες ανεργίας, φτώχειας και ανισοτήτων 

6.2.4  Παιδική εργασία 

6.3.    Αντιμετώπιση των ανισοτήτων, της φτώχειας και της ανεργίας 

 

Κεφάλαιο7: Μορφές και κοινωνικές βάσεις της εξουσίας (ενότητες 4, σελ. 131-154) 

7.1.    Κοινωνίες με ή χωρίς κρατική οργάνωση – θεωρητική προσέγγιση 

7.1.1  Μορφές εξουσίας 

7.1.2  Συγκρότηση του έθνους – κράτους και συστήματα διακυβέρνησης 

7.1.3. Μορφές υπερκρατικής εξουσίας – Ευρωπαϊκή Ένωση  

7.2     Κοινωνικές βάσεις της εξουσίας 

          Το μοντέλο των ελίτ, το πλουραλιστικό μοντέλο, το μαρξιστικό μοντέλο 

7.3     Πολιτική συμπεριφορά και κοινωνικοί παράγοντες που την επηρεάζουν 

7.3.1  Πολιτικά κόμματα 

7.3.2  Ομάδες συμφερόντων 

7.3.3  Κοινή γνώμη 

7.3.4  Πολιτική και εκλογική συμπεριφορά 

7.3.5  Ενδεικτικές εμπειρικές έρευνες – Εκπροσώπηση στη Βουλή 

7.4     Πολιτική αλλοτρίωση 

 

Κεφάλαιο 8: Το άτομο, η κοινωνία και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας (ενότητες 3, 

σελ.155-171) 

8.1.   Τα Μ.Μ.Ε: η διάδοση και η χρήση τους στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία 

8.2    Κοινωνικές επιδράσεις των Μ.Μ.Ε και των Η/Υ 

8.2.1 Θεωρητικές προσεγγίσεις 

8.2.2 Κοινωνικές επιδράσεις των Μ.Μ.Ε 

8.3    Αγωγή αναγνωστών, θεατών, ακροατών και χρηστών Η/Υ 

 

Κεφάλαιο 9: Αποκλίνουσα συμπεριφορά: παραβατικότητα και εγκληματικότητα 

(ενότητες 3, σελ.173 – 189) 

9.1    Οι έννοιες της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας – Το έγκλημα ως  

         κοινωνικό φαινόμενο 

9.1.1 Τύποι εγκλημάτων 

9.2 Θεωρητικές προσεγγίσεις της αποκλίνουσας συμπεριφοράς – Δύο      

κοινωνιολογικές Οπτικές 

9.2.1 Θεωρίες της συναίνεσης: ανομία και κοινωνική οικολογία 

9.2.2 Θεωρίες της σύγκρουσης για την αποκλίνουσα συμπεριφορά 

9.3    Η αντιμετώπιση της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας: σωφρονισμός,  

         κοινωνική επανένταξη και πρόληψη 

9.3.1 Σωφρονισμός και κοινωνική  επανένταξη 

9.3.2 Πρόληψη της παραβατικότητας – εγκληματικότητας 

 

Κεφάλαιο 10: Ετερότητα, διαπολιτισμικές και διακοινωνιακές σχέσεις (ενότητες 4, 

σελ.191- 216) 

10.1    Ετερότητα, πολιτισμικές διαφορές και υποκουλτούρες στη σύγχρονη ελληνική  

           κοινωνία 

10.1.1 Μετακινήσεις πληθυσμών (μετανάστευση-παλιννόστηση) 

10.1.2 Διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες και μειονότητες στις σύγχρονες κοινωνίες 

10.2    Προκατάληψη και ρατσισμός 
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10.2.1 Στερεότυπα, προκατάληψη, ρατσισμός, σοβινισμός 

10.2.2 Τα αίτια και οι συνέπειες της προκατάληψης και του ρατσισμού 

            κοινωνικά-οικονομικά-ψυχοδυναμικά αίτια, συνέπειες των προκαταλήψεων  

και του ρατσισμού 

10.3    Πόλεμος, τρομοκρατία: μορφές, αίτια και συνέπειες 

10.3.1 Πόλεμος (α. οι βίαιες συγκρούσεις μεταξύ των κρατών- εντός των συνόρων των 

κρατών, τα αίτια των πολέμων, συνέπειες των πολέμων) 

10.3.2 Τρομοκρατία 

10.3.3 Συνέπειες και αντιμετώπιση της τρομοκρατίας 

10.4    Αντιμετώπιση της προκατάληψης και της οργανωμένης βίας   

 

Στο εξώφυλλο του βιβλίου υπάρχει μια εικόνα (σκίτσο), η οποία αναπαριστά μια 

ατμομηχανή, ενώ ένας άνδρας (εργάτης) ρίχνει κάρβουνο στην μηχανή. Πίσω από τον 

άνδρα ξεχωρίζει ένα κάρο με δύο άλογα. Στο πάνω μέρος του εξωφύλλου αναγράφεται 

με κεφαλαία μαύρα γράμματα ο πλήρης τίτλος του υπουργείο: Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στη συνέχεια με μαύρα κεφαλαία 

γράμματα  αναγράφεται ο τίτλος του βιβλίου, ο οποίος είναι  Κοινωνιολογία. Στο κάτω 

μέρος της σελίδας αναγράφεται, με κεφαλαία άσπρα γράμματα, ο εκδοτικός οίκος: 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. 

Το εξώφυλλο είναι χρωματικά διαβαθμισμένο, με το χρώμα του σομόν να κυριαρχεί στο 

επάνω μέρος και του μπορντό στο κάτω. Στο κάτω μέρος του βιβλίου υπάρχει μια χακί 

στενή λωρίδα, μέσα στην οποία είναι γραμμένη, με άσπρα κεφαλαία γράμματα, η τάξη 

στην οποία διδάσκεται το συγκεκριμένο εγχειρίδιο: Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ.      

Στο τέλος του εγχειριδίου υπάρχει το Γλωσσάριο (σελίδες 217-220), και η 

βιβλιογραφία (σελίδες 221-223). Τέλος το οπισθόφυλλο αποτελεί συνέχεια του 

εικαστικού μέρους του εξωφύλλου με τις ίδιες χρωματικές διαβαθμίσεις χωρίς όμως 

καμία εικόνα ή σκίτσο, και στο κάτω μέρος αναγράφεται ο κωδικός του βιβλίου, το 

ISBN και ο εκδοτικός οίκος. Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση του σχολικού 

εγχειριδίου. 
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Κεφάλαιο 3 

Ανάλυση τέταρτου κεφαλαίου - Η σύγχρονη ελληνική οικογένεια: 

μορφές, προβλήματα και προοπτικές. 

 

3.1 Ανάλυση 

 

Το σχολικό εγχειρίδιο της Κοινωνιολογίας της Γ’ Λυκείου, όπως προαναφέρθηκε, 

αποτελείται από δέκα κεφάλαια. Στη παρούσα έρευνα το δείγμα που επιλέγεται είναι το 

σχολικό εγχειρίδιο του μαθητή, και συγκεκριμένα θα αναλυθούν τρεις ενότητες, η 

ενότητα τέσσερα με τίτλο: Η σύγχρονη ελληνική οικογένεια: μορφές, προβλήματα και 

προοπτικές. Η ενότητα πέντε με τίτλο: Εκπαίδευση: παράγοντας αναπαραγωγής και 

αλλαγής της κοινωνίας, και η ενότητα δέκα με τίτλο: Ετερότητα: διαπολιτισμικές και 

διακοινωνιακές σχέσεις. Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν 

μεθοδολογικά εργαλεία ανάλυσης της σημειωτικής και υιοθετήθηκε το μοντέλο του 

Greimas (1996) έτσι όπως χρησιμοποιήθηκε από τους Lagopoulos &Boklund –

Lagopoulou(1982 & 2016) και Χριστοδούλου (2013). 

 

 

3.1.2 Ανάλυση τέταρτου κεφαλαίου - Η σύγχρονη ελληνική οικογένεια: μορφές, 

προβλήματα και προοπτικές. 

 

Το τέταρτο κεφάλαιο με τίτλο: - Η σύγχρονη ελληνική οικογένεια: μορφές, 

προβλήματα και προοπτικές, (σελ.71-87), χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες, και έχει 

συνολικά δεκαοχτώ εικόνες και τρεις πηγές. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό  του 

συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι ότι όλες οι ενότητες εξελίσσονται με βάση μία ιστορική 

αναδρομή από τις οικογένειες του 1800 έως τις μορφές και τις λειτουργίες που έχουν 

πάρει οι οικογένειες του σήμερα. Φτάνοντας στις σύγχρονες μορφές οικογένειας, 

εμφανίζονται και μας παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο κεφάλαιο του σχολικού 

εγχειριδίου τα σύγχρονα προβλήματα της οικογένειας και των σύγχρονων ρόλων των 

ανδρών και των γυναικών, που καλούνται τα επιτελέσουν. Ακολουθεί λοιπόν η 

παρουσίαση και η ανάλυση των εικόνων του συγκεκριμένου κεφαλαίου παρακάτω.   
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3.1.3 Περιγραφή και ανάλυση εικόνων 

 

Στην αρχική σελίδα του κεφαλαίου αναγράφεται, με κεφαλαία μαύρα γράμματα, ο 

τίτλος του τέταρτου κεφαλαίου: Η σύγχρονη ελληνική οικογένεια: μορφές, προβλήματα 

και προοπτικές, ενώ δεν παρουσιάζεται εδώ καμία εικόνα.  

 

1
η
 ενότητα με τίτλο:  Μορφές, λειτουργίες και κοινωνικο – οικονομικές βάσεις της 

ελληνικής οικογένειας 

 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου (σελ.71-74), παρουσιάζεται 

σε θεωρητικό επίπεδο η έννοια της οικογένειας και του νοικοκυριού, ως κοινωνικού 

θεσμού. Εν συντομία αναλύονται οι λειτουργίες της οικογένειας στις προβιομηχανικές 

και στις μεταβιομηχανικές κοινωνίες. Η πρώτη εικόνα εμφανίζεται στην πρώτη ενότητα 

του κεφαλαίου που έχει τίτλο: Μορφές, λειτουργίες και κοινωνικο – οικονομικές βάσεις 

της ελληνικής οικογένειας. Συνολικά σε αυτήν την ενότητα έχουμε τέσσερις εικόνες. 

Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση των εικόνων. 

 

Περιγραφή εικ.1 

  

 

Στην πρώτη εικόνα (εικ.1), σε πρώτο πλάνο απεικονίζεται ένα μεγάλο σπίτι σε  

αγροτική περιοχή, με ένα μεγάλο φοίνικα στο μπροστινό μέρος του σπιτιού, και μία 

μεγάλη αυλή με διάσπαρτα λουλούδια. Τα χρώματα που επικρατούν είναι το καφέ, και 

το μπλε του ουρανού. 
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Ανάλυση εικόνας 1  

Αρχιτεκτονικός κώδικας: σπίτι/βοηθητικοί χώροι/αποθήκες 

Κώδικας αντικειμένων: φοίνικας, ουρανός, λουλούδια  

Κώδικας χώρου: εξωτερικός/σπίτι σε αγροτική περιοχή 

Τεχνοτροπία: Ρεαλιστική εικόνα  

Λεζάντα: Η οικία: στέγη της οικογένειας και του νοικοκυριού. Το σπίτι με το φοίνικα, 

του Joan Miro, 1917-1934, Centre Georges Pompidou,2004. 

Σχέση εικόνας – τίτλου: έμμεση 

Περιεχόμενο της εικόνας: Ένα σπίτι σε αγροτική περιοχή. 

Θέματα της εικόνας: Χώρος (σπίτι/ βοηθητικοί χώροι) 

                                 Φύση (χωράφια/λουλούδια/δέντρα) 

Η πρώτη εικόνα ως προς την  τεχνοτροπία είναι ρεαλιστική, με θέμα την απεικόνιση  

ενός σπιτιού, με τους βοηθητικούς του χώρους. Λαμβάνει χώρα σε έναν εξωτερικό χώρο 

(αγροτική περιοχή-χωράφι), ενώ η περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραμμάτων 

έχει ως εξής: α) ένα μεγάλο σπίτι με τους βοηθητικούς χώρους, το οποίο είναι παλιό το 

καταλαβαίνουμε και από την αρχιτεκτονική του, αλλά και από την επιγραφή στην πόρτα 

του σπιτιού της χρονολογίας 1912, β) υπάρχει ένας μεγάλος φοίνικας και ένα χωράφι με 

διάσπαρτα λουλούδια.  Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι οι θεματικές 

κατηγορίες είναι δύο, είναι ο χώρος και το φυσικό περιβάλλον. 

 

 

Περιγραφή εικ. 2 

        

 Στην δεύτερη εικόνα (εικ.2), μια κοπέλα ντυμένη με παραδοσιακή στολή  στέκεται 

όρθια ακουμπώντας σε μία στήλη με λουλούδια, δίπλα σε έναν νεαρό άνδρα ο οποίος 
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είναι ενδεδυμένος με κοστούμι κρατά ένα καπέλο ενώ με το άλλο χέρι ακουμπά στην 

στήλη με τα λουλούδια. Οι δύο νέοι δεν έχουν βλεμματική επαφή. Η εικόνα έχει 

ασπρόμαυρες αποχρώσεις. 

Ανάλυση εικόνας 2 

Οικογενειακός κώδικας: γάμος 

Κώδικας αντικειμένων: λουλούδια/ανθοστήλη  

Κώδικας χώρου: εσωτερικός/ χώρος φωτογραφείου 

Τεχνοτροπία: Ρεαλιστική φωτογραφία 

Λεζάντα: Ελληνικοί γάμοι, 1880 και 2005 (Αθήνα 1839-1900: Φωτογραφικές 

μαρτυρίες, εκδ. Μουσείου Μπενάκη, 2003 Φωτογραφικό αρχείο Ν. Πετρόπουλου). 

Σχέση εικόνας – τίτλου: άμεση 

Περιεχόμενο της εικόνας: Μια κοπέλα και ένας νεαρός σε μία γαμήλια φωτογραφία. 

Θέματα της εικόνας: γάμος/οικογένεια 

Η δεύτερη εικόνα ως προς την  τεχνοτροπία είναι ρεαλιστική, με θέμα την 

απεικόνιση  μιας γαμήλιας φωτογραφίας ενός γάμου εποχής 1880. Λαμβάνει χώρα σε 

έναν εσωτερικό χώρο (χώρος φωτογραφείου), ενώ η περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο 

εικονογραμμάτων έχει ως εξής: ένα νεαρό ζευγάρι, όπου μια κοπέλα ντυμένη με 

παραδοσιακή στολή  στέκεται όρθια. Δίπλα της στέκεται ένας νεαρός άνδρας ο οποίος 

είναι ενδεδυμένος με κοστούμι και κρατά ένα καπέλο στο χέρι. Και οι δύο  ακουμπούν 

σε μία στήλη με λουλούδια, ενώ μεταξύ τους δεν έχουν βλεμματική επαφή. 

Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι οι θεματικές κατηγορίες της εικόνας είναι 

δύο, η οικογένεια και ο γάμος. 

 

Περιγραφή εικ.3 

  

Στην τρίτη εικόνα (εικ.3), σε πρώτο πλάνο διαδραματίζεται ένα μυστήριο γάμου, 

στον χώρο της εκκλησίας ενώ σε δεύτερο πλάνο παρουσιάζονται οι καλεσμένοι του 
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γάμου. Οι νεόνυμφοι δεν έχουν βλεμματική επαφή, ενώ κυρίαρχα χρώματα είναι το 

λευκό, το μαύρο, το μπλε.    

 

Ανάλυση εικόνας 3 

Οικογενειακός κώδικας: γάμος/οικογένεια 

Κώδικας αντικειμένων: αγιογραφίες, λουλούδια/ανθοστήλη  

Κώδικας χώρου: εσωτερικός/ χώρος εκκλησίας 

Τεχνοτροπία: Ρεαλιστική φωτογραφία 

Λεζάντα: Ελληνικοί γάμοι, 1880 και 2005 (Αθήνα 1839-1900: Φωτογραφικές 

μαρτυρίες, εκδ. Μουσείου Μπενάκη, 2003 Φωτογραφικό αρχείο Ν. Πετρόπουλου). 

Σχέση εικόνας – τίτλου: άμεση 

Περιεχόμενο της εικόνας: Μια κοπέλα και ένας νεαρός σε μία γαμήλια 

φωτογραφία./Μυστήριο γάμου 

Θέματα της εικόνας: γάμος/οικογένεια 

Η τρίτη εικόνα ως προς την  τεχνοτροπία είναι ρεαλιστική, με θέμα την απεικόνιση  

μιας γαμήλιας τελετής το έτος 2005. Λαμβάνει χώρα σε έναν εσωτερικό χώρο (χώρος 

εκκλησίας), ενώ η περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραμμάτων έχει ως εξής: 

Ένα ζευγάρι νεόνυμφων στέκονται δίπλα δίπλα μπροστά σε έναν ιερέα, η κοπέλα 

φοράει  νυφικό και ο νεαρός κοστούμι χωρίς να έχουν βλεμματική επαφή. Ενώ τριγύρω 

τους σε δεύτερο πλάνο υπάρχουν καλεσμένοι, και ως φόντο βλέπουμε τις αγιογραφίες. 

Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι οι  θεματικές κατηγορίες της εικόνας 

είναι δύο ο γάμος, και η δημιουργία οικογένειας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

Περιγραφή εικ. 4 

  

 

Στην τέταρτη εικόνα (εικ.4.), σε ασπρόμαυρη απόχρωση απεικονίζονται δύο 

γυναίκες με παραδοσιακές στολές, ενώ η μία η νεότερη έχει κρεμασμένα στο λαιμό της 

πολλά χρυσά νομίσματα και χρυσαφικά. 

 

Ανάλυση εικόνας 4 

Οικονομικός κώδικας: κληροδότημα 

Κώδικας αντικειμένων: χρυσαφικά 

Κώδικας χώρου: εξωτερικός 

Τεχνοτροπία: Ρεαλιστική φωτογραφία 

Λεζάντα: Στην Κάρπαθο το συμβολικό κεφάλαιο (χρυσαφικά), όπως και το οικονομικό, 

κληροδοτείται από τους πρωτότοκους ανιόντες στους πρωτότοκους κατιόντες (Κ. 

Μπαλάφας, Τα νησιά, εκδ. Ποταμός, 2004). 

Σχέση εικόνας – τίτλου: έμμεση 

Περιεχόμενο της εικόνας: Δύο γυναίκες με παραδοσιακές στολές 

Θέματα της εικόνας: οικονομία/κληρονομικό έθιμο 

Η τέταρτη εικόνα ως προς την  τεχνοτροπία είναι ρεαλιστική, με θέμα την 

απεικόνιση δύο γυναικών με παραδοσιακές στολές. Λαμβάνει χώρα σε έναν εξωτερικό 

χώρο, ενώ η περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραμμάτων έχει ως εξής: Δύο 

γυναίκες εκ των οποίων η μία είναι μεγαλύτερης ηλικίας ντυμένες με παραδοσιακές 

στολές στέκονται όρθιες δίπλα-δίπλα. Η νεαρή γυναίκα έχει κρεμασμένα στο λαιμό της 

πολλά χρυσαφικά. Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι οι κύριες θεματικές 

κατηγορίες της εικόνας  είναι  δύο η οικονομία και το κληρονομικό έθιμο. 
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1
η
 ενότητα με τίτλο:  Μορφές, λειτουργίες και κοινωνικο – οικονομικές βάσεις της 

ελληνικής οικογένειας 

1
η
  υποενότητα με τίτλο: Μορφές οικογένειας στο παρόν και το πρόσφατο παρελθόν 

 

Στην υποενότητα του πρώτου κεφαλαίου με τίτλο: Μορφές οικογένειας στο παρόν 

και το πρόσφατο παρελθόν του σχολικού εγχειριδίου (σελ.74-78), παρουσιάζεται σε 

θεωρητικό επίπεδο οι  μορφές των οικογενειών. Συγκεκριμένα περιγράφονται από τις 

εκτεταμένες στις σύγχρονες μορφές της πυρηνικής οικογένειας έως την ελεύθερη 

συμβίωση και την μονογονεϊκή οικογένεια. Συνολικά σε αυτήν την υποενότητα έχουμε 

επτά εικόνες. Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση των εικόνων. 

 

Περιγραφή εικ. 5 

  

Στην πέμπτη εικόνα (εικ.5), απεικονίζεται μία μεγάλη οικογένεια ενδεδυμένη με 

επίσημα ρούχα, την οποία αποτελούν τέσσερις άνδρες, τρεις γυναίκες και ένα παιδί. Η 

φωτογραφία είναι ασπρόμαυρη. 

Ανάλυση εικόνας 5 

Οικογενειακός κώδικας: εκτεταμένη οικογένεια/συγγένεια 

Κώδικας αντικειμένων: - 

Κώδικας χώρου: εσωτερικός/χώρος φωτογραφείου 

Τεχνοτροπία: Ρεαλιστική φωτογραφία 

Λεζάντα: Εκτεταμένες οικογένειες διαφορετικών κοινωνιών και εποχών Ελλάδα, 

Η.Π.Α. και Τουρκία .Ελλάδα (Φωτογραφικό αρχείο Ρ.Κασιμάτη). 

Σχέση εικόνας – τίτλου: άμεση 

Περιεχόμενο της εικόνας: Οικογενειακή Φωτογραφία 

Θέματα της εικόνας: οικογένεια (διευρυμένη οικογένεια). 
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Η εικόνα ως προς την  τεχνοτροπία είναι ρεαλιστική, με θέμα την απεικόνιση  μιας 

οικογενειακής φωτογραφίας. Λαμβάνει χώρα σε έναν εσωτερικό χώρο (χώρος 

φωτογραφείου), ενώ η περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραμμάτων έχει ως 

εξής: Τέσσερις άνδρες διαφόρων ηλικιών ντυμένοι με κοστούμια, τρεις γυναίκες 

διαφόρων ηλικιών ντυμένες με επίσημα ρούχα, και ένα νεαρό παιδί, στέκονται οι άνδρες 

όρθιοι και οι γυναίκες καθιστές δίπλα-δίπλα χωρίς να έχουν βλεμματική επαφή. Με 

βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι η κύρια θεματική κατηγορία της εικόνας 

είναι η μορφή της  οικογένειας (διευρυμένη οικογένεια). 

 

Περιγραφή εικ. 6  

 

Στην έκτη εικόνα (εικ.6.), σε ασπρόμαυρη απόχρωση απεικονίζεται μία εκτεταμένη 

οικογένεια, φορώντας απλά ρούχα καθημερινά ενώ όλοι κάθονται γύρω από την 

γηραιότερη γιαγιά. 

Ανάλυση εικόνας 6 

Οικογενειακός κώδικας: εκτεταμένη οικογένεια/συγγένεια 

Κώδικας αντικειμένων: κάδρα με φωτογραφίες, σόμπα, κουνιστή καρέκλα 

Κώδικας χώρου: εσωτερικός (σπίτι) 

Τεχνοτροπία: Ρεαλιστική φωτογραφία 

Λεζάντα: Εκτεταμένες οικογένειες διαφορετικών κοινωνιών και εποχών Ελλάδα, 

Η.Π.Α. και Τουρκία . H.Π.A: (E. Steichen, The family of man, 1955). 

Σχέση εικόνας – τίτλου: άμεση 

Περιεχόμενο της εικόνας: Οικογενειακή Φωτογραφία 

Θέματα της εικόνας: οικογένεια (διευρυμένη) 

                                 χώρος (δωμάτιο /σαλόνι σπιτιού)  
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Η έκτη εικόνα ως προς την  τεχνοτροπία είναι ρεαλιστική, με θέμα την απεικόνιση 

μιας οικογενειακής φωτογραφίας. Λαμβάνει χώρα σε έναν εσωτερικό χώρο (χώρος 

σπιτιού), ενώ η περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραμμάτων έχει ως εξής: Στο 

κέντρο της φωτογραφίας απεικονίζεται μια γιαγιά να κάθεται σε κουνιστή ξύλινη 

πολυθρόνα, ενώ τριγύρω της στέκονται όρθιοι τέσσερις νεαροί άνδρες, δύο αγοράκια, 

δύο γυναίκες και δύο νεαρά κορίτσια. Όλοι είναι ενδεδυμένοι με καθημερινά ρούχα. 

Ενώ στον τοίχο βλέπουμε κρεμασμένα κάδρα ανδρών.  Με βάση την εικονική ανάλυση 

προκύπτει ότι οι κύριες θεματικές κατηγορίες της εικόνας είναι δύο η μορφή της  

οικογένειας (διευρυμένη), και ο χώρος του σπιτιού. 

 

Περιγραφή εικ. 7 

  

Στην έβδομη εικόνα (εικ.7.), σε έγχρωμη απόχρωση απεικονίζεται μία εκτεταμένη 

οικογένεια, φορώντας απλά ρούχα καθημερινά φωτογραφίζεται στο σαλόνι της. 

Ανάλυση εικόνας 7 

Οικογενειακός κώδικας: εκτεταμένη οικογένεια/συγγένεια 

Κώδικας αντικειμένων: μαντήλα, σημαία,  

Κώδικας χώρου: εσωτερικός (σπίτι-σαλόνι) 

Τεχνοτροπία: Ρεαλιστική φωτογραφία 

Λεζάντα: Εκτεταμένες οικογένειες διαφορετικών κοινωνιών και εποχών Ελλάδα, 

Η.Π.Α. και Τουρκία .Τουρκία (M. Casta & P. Guizard, Histoire geographie education 

civique, 4e, Editions Magnard, 2004). 

Σχέση εικόνας – τίτλου: άμεση 

Περιεχόμενο της εικόνας: Οικογενειακή Φωτογραφία 

Θέματα της εικόνας: οικογένεια (διευρυμένη) 

                                  χώρος ( σαλόνι σπιτιού) 
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Η έκτη εικόνα ως προς την  τεχνοτροπία είναι ρεαλιστική, με θέμα την απεικόνιση 

μιας οικογενειακής φωτογραφίας. Λαμβάνει χώρα σε έναν εσωτερικό χώρο (χώρος 

σπιτιού/σαλόνι), ενώ η περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραμμάτων έχει ως 

εξής: Μια εκτεταμένη οικογένεια, η οποία αποτελείται από τέσσερις άνδρες, δύο 

γυναίκες και τρία νεαρά αγόρια, κάθονται σε πολυθρόνες και στο πάτωμα πάνω στο 

χαλί του σαλονιού τους. Αναγνωρίζουμε το εθνικό τους σύμβολο το οποίο είναι 

κρεμασμένο στον τοίχο και το θρησκευτικό τους σύμβολο (μαντήλα) να το φορούν οι 

γυναίκες της φωτογραφίας. Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι οι κύριες 

θεματικές κατηγορίες της εικόνας είναι δύο η μορφή της  οικογένειας (διευρυμένη), και 

ο χώρος (σαλόνι του σπιτιού). 

 

Περιγραφή εικ. 8 

 

Μια πυρηνική ελληνική οικογένεια η οποία αποτελείται από την μητέρα, τον 

πατέρα, και τα δύο τους παιδιά, με επίσημη ενδυμασία φωτογραφίζεται σ’ έναν 

προαύλιο χώρο. 

 

Ανάλυση εικόνας 8 

Οικογενειακός κώδικας: πυρηνική οικογένεια/συγγένεια 

Κώδικας αντικειμένων: σημαίες, κιόσκι, δέντρα   

Κώδικας χώρου: εξωτερικός (προαύλιος χώρος εκκλησίας) 

Τεχνοτροπία: Ρεαλιστική φωτογραφία 

Λεζάντα: Πυρηνικές οικογένειες ανά τον κόσμο: Ελλάδα, Αιθιοπία, Η.Π.Α. Ελλάδα 

(Φωτογραφικό αρχείο Ε. Κουμάνταρη). 

Σχέση εικόνας – τίτλου: άμεση 
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Περιεχόμενο της εικόνας: Οικογενειακή Φωτογραφία 

Θέματα της εικόνας: οικογένεια (πυρηνική) 

                                 θρησκεία (προαύλιο εκκλησίας) 

Η όγδοη εικόνα ως προς την  τεχνοτροπία είναι ρεαλιστική, με θέμα την απεικόνιση 

μιας οικογενειακής φωτογραφίας. Λαμβάνει χώρα σε έναν εξωτερικό χώρο (πιθανόν σε 

προαύλιο χώρο εκκλησίας), ενώ η περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραμμάτων 

έχει ως εξής: Μια πυρηνική οικογένεια, η οποία αποτελείται από τους δύο γονείς και τα 

δύο τους παιδιά. Με επίσημη ενδυμασία φωτογραφίζεται σ’ έναν προαύλιο χώρο, 

πιθανόν εκκλησία καθώς πίσω τους βλέπουμε να ξεχωρίζει ο δικέφαλος αετός 

(θρησκευτικό σύμβολο),ενώ μεταξύ της οικογένειας δεν υπάρχει βλεμματική επαφή Με 

βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι οι κύριες θεματικές κατηγορίες της εικόνας 

είναι δύο, η μορφή της  οικογένειας (πυρηνική) και η θρησκεία (προαύλιο εκκλησίας). 

 

Περιγραφή εικ. 9 

  

Μια πυρηνική Αμερικάνικη οικογένεια η οποία αποτελείται από την μητέρα, τον 

πατέρα, και τα δύο τους παιδιά, φωτογραφίζεται σ’ έναν εσωτερικό χώρο πιθανόν στο 

σαλόνι του σπιτιού τους με τα παιδιά τους αγκαλιά.. 

 

Ανάλυση εικόνας 9 

Οικογενειακός κώδικας: πυρηνική οικογένεια/συγγένεια 

Κώδικας αντικειμένων: - 

Κώδικας χώρου: εσωτερικός (πιθανόν σαλόνι) 

Τεχνοτροπία: Ρεαλιστική φωτογραφία 

Λεζάντα: Πυρηνικές οικογένειες ανά τον κόσμο: Ελλάδα, Αιθιοπία, Η.Π.Α.  Η.Π.Α (J. 

Shepard & R. Greene, Sociology and you, National Text book Company, Edition 

2004). 

Σχέση εικόνας – τίτλου: άμεση 
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Περιεχόμενο της εικόνας: Οικογενειακή Φωτογραφία 

Θέματα της εικόνας: οικογένεια (πυρηνική) 

Η ένατη εικόνα ως προς την  τεχνοτροπία είναι ρεαλιστική, με θέμα την απεικόνιση 

μιας οικογενειακής φωτογραφίας. Λαμβάνει χώρα σε έναν εσωτερικό χώρο (πιθανόν 

στο σαλόνι της οικογένειας), ενώ η περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραμμάτων 

έχει ως εξής: Μια πυρηνική οικογένεια, η οποία αποτελείται από τους δύο γονείς και τα 

δύο τους παιδιά. Με καθημερινά ρούχα οι γονείς κάθονται χαμογελαστοί ενώ έχουν 

στην αγκαλιά τα παιδιά τους. Εντωμεταξύ ανάμεσα στην οικογένεια δεν υπάρχει 

βλεμματική επαφή Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι η κύρια θεματική 

κατηγορία της εικόνας είναι η μορφή της  οικογένειας (πυρηνική). 

 

Περιγραφή εικ. 10  

 

Μια πυρηνική αφρικανική οικογένειας, φωτογραφίζονται οι γονείς και τα παιδιά τους, 

με ενδυμασία πολύχρωμη και να ανταποκρίνεται στις συνήθειες της φυλής τους. 

 

Ανάλυση εικόνας 10  

Οικογενειακός κώδικας: πυρηνική οικογένεια/συγγένεια 

Κώδικας αντικειμένων: αφρικανικό tsemay (σπίτι)  

Κώδικας χώρου: εξωτερικός  

Τεχνοτροπία: Ρεαλιστική φωτογραφία 

Λεζάντα: Πυρηνικές οικογένειες ανά τον κόσμο: Ελλάδα, Αιθιοπία, Η.Π.Α.  Αιθιοπία 

(Φωτογραφικό Αρχείο, Action Aid). 

Σχέση εικόνας – τίτλου: άμεση 

Περιεχόμενο της εικόνας: Οικογενειακή Φωτογραφία 
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Θέματα της εικόνας: οικογένεια (πυρηνική) 

                                 Φύση (κόκκινο χώμα/δέντρο) 

Η δέκατη εικόνα ως προς την  τεχνοτροπία είναι ρεαλιστική, με θέμα την απεικόνιση 

μιας οικογενειακής φωτογραφίας. Λαμβάνει χώρα σε έναν εξωτερικό χώρο, ενώ η 

περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραμμάτων έχει ως εξής: Μια πυρηνική 

οικογένεια, η οποία αποτελείται από τους δύο γονείς και τα παιδιά τους. Η οικογένεια 

στέκεται όρθια και φωτογραφίζεται έξω από ένα παραδοσιακό αφρικανικό tsemay 

(σπίτι) και χωρίς να έχουν βλεμματική επαφή Με βάση την εικονική ανάλυση 

προκύπτει ότι οι κύριες θεματικές κατηγορίες της εικόνας είναι δύο η μορφή της  

οικογένειας (πυρηνική) και η φύση.  

 

Περιγραφή εικ. 11 

 

Μια μονογονεϊκή οικογένεια, η μητέρα με το παιδί της, φωτογραφίζονται κατά την 

διάρκεια  αγοράς τροφίμων από κατάστημα. 

 

Ανάλυση εικόνας 11 

Οικογενειακός κώδικας: μονογονεϊκή οικογένεια/συγγένεια 

Κώδικας αντικειμένων: καρότσι για ψώνια, πορτοκάλια, ζυγαριά. 

Κώδικας χώρου: εσωτερικός (κατάστημα τροφίμων) 

Τεχνοτροπία: Ρεαλιστική φωτογραφία 

Λεζάντα: Μονογονεϊκή οικογένεια (Εγκυκλοπαίδεια Grand Larousse, Ενότητα III: 

Γενικές επιστήμες έμβιος κόσμος, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 2001) 

Σχέση εικόνας – τίτλου: άμεση 
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Περιεχόμενο της εικόνας: Οικογενειακή Φωτογραφία 

Θέματα της εικόνας: οικογένεια (μονογονεϊκή) 

                                 χώρος (κατάστημα τροφίμων)  

Η ενδέκατη εικόνα ως προς την  τεχνοτροπία είναι ρεαλιστική, με θέμα την 

απεικόνιση μιας καθημερινής οικογενειακής φωτογραφίας. Λαμβάνει χώρα σε έναν 

εσωτερικό χώρο, (κατάστημα τροφίμων) ενώ η περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο 

εικονογραμμάτων έχει ως εξής: Μια μονογονεϊκή  οικογένεια, η οποία αποτελείται από 

τη μητέρα και το  παιδί της. Η γυναίκα ζυγίζει πορτοκάλια, και στο καρότσι για τα 

ψώνια κάθεται  ένα παιδάκι χωρίς να έχουν βλεμματική επαφή. Με βάση την εικονική 

ανάλυση προκύπτει ότι οι κύριες θεματικές κατηγορίες της εικόνας είναι δύο η μορφή 

της  οικογένειας (μονογονεϊκή) και ο χώρος.  

 

2
η
 ενότητα με τίτλο:  Καταμερισμός εργασίας στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια. 

 

Στη συγκεκριμένη ενότητα του σχολικού εγχειριδίου (σελ.79-82), παρουσιάζεται σε 

θεωρητικό επίπεδο η έννοια του καταμερισμού της εργασίας ενώ εμφανίζεται η ανδρική 

κυριαρχία και η γυναικεία υποταγή. Πριν από το 1983, το οικογενειακό πλαίσιο ήταν 

έτσι διαμορφωμένο ώστε ο πατέρας να αποφασίζει για όλα. Μετά το 1983, με το νέο 

οικογενειακό δίκαιο η γυναίκα αποκτά νέους ρόλους τόσο έξω από το σπίτι στον 

εργασιακό στίβο, όσο και μέσα στο σπίτι με την δημιουργία νέου καταμερισμού 

εργασίας των δύο φύλων. Συνολικά σε αυτήν την ενότητα έχουμε την εμφάνιση τριών  

εικόνων. Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση των εικόνων. 

 

Περιγραφή εικ. 12 
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Σε ασπρόμαυρη απόχρωση παρουσιάζονται γυναίκες και κορίτσια να πλένουν μπουγάδα 

στο ποτάμι. 

Ανάλυση εικόνας 12 

Εργασιακός κώδικας: μπουγάδα στο ποτάμι 

Κώδικας αντικειμένων: καμπαναριό, ρούχα, ποτάμι, δέντρα 

Κώδικας χώρου: εξωτερικός (ποτάμι) 

Τεχνοτροπία: Ρεαλιστική φωτογραφία 

Λεζάντα: Μπουγάδα στο ποτάμι: αποκλειστική απασχόληση των γυναικών κατά το 

παρελθόν (R.A. McCabe, Ελλάδα: τα χρόνια της αθωότητας, εκδ. Πατάκη, 2004). 

Σχέση εικόνας – τίτλου: άμεση 

Περιεχόμενο της εικόνας: Γυναίκες και κορίτσια πλένουν μπουγάδα στο ποτάμι. 

Θέματα της εικόνας: καταμερισμός εργασίας (μπουγάδα από γυναίκες) 

                                  Φύση (ποτάμι, δέντρα) 

Η δωδέκατη εικόνα ως προς την  τεχνοτροπία είναι ρεαλιστική, με θέμα την 

απεικόνιση μιας καθημερινής συνήθειας του νοικοκυριού, δηλαδή οι γυναίκες να 

πλένουν τα ρούχα τους στο ποτάμι. Λαμβάνει χώρα σε έναν εξωτερικό χώρο, (ποτάμι) 

ενώ η περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραμμάτων έχει ως εξής: Μία γυναίκα 

μαζί με μία άλλη νεαρή κοπέλα πλένουν ρούχα σε ένα καζάνι, ενώ άλλες δύο γυναίκες 

πλένουν ρούχα στην άκρη του  ποταμού, μαζί τους βρίσκεται και ένα κοριτσάκι. Ως 

φόντο βλέπουμε ένα μεγάλο καμπαναριό και ένα αυτοκίνητο ενώ υπάρχει και πλούσια 

βλάστηση στην περιοχή. Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι οι κύριες 

θεματικές κατηγορίες της εικόνας είναι δύο ο καταμερισμός της εργασίας, 

συγκεκριμένα οι δουλειές του σπιτιού, όπως η μπουγάδα στην προκειμένη περίπτωση 

είναι δουλειά αποκλειστικά των γυναικών, και η φύση. 
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Περιγραφή εικ. 13 

 

Ένας άνδρας μέσης ηλικίας μαγειρεύει στην κουζίνα του. Πρόκειται για την 

απεικόνιση μιας καθημερινής δραστηριότητας όπως είναι το μαγείρεμα, το οποίο 

παρουσιάζεται διαμέσου μιας έγχρωμης φωτογραφίας. 

Ανάλυση εικόνας 13 

Εργασιακός κώδικας: μαγείρεμα (οικιακές εργασίες) 

Κώδικας αντικειμένων: κουζίνα, μαγειρικά σκεύη 

Κώδικας χώρου: εσωτερικός (κουζίνα) 

Τεχνοτροπία: Ρεαλιστική φωτογραφία 

Λεζάντα: Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά είναι καθοριστικός παράγοντας στη συμμετοχή 

των ανδρών στις οικιακές εργασίες (φωτογραφικό αρχείο Ν. Πετρόπουλου). 

Σχέση εικόνας – τίτλου: άμεση 

Περιεχόμενο της εικόνας: Ένας άνδρας μαγειρεύει στην κουζίνα του. 

Θέματα της εικόνας: καταμερισμός εργασίας (οικιακές εργασίες) 

                                  Χώρος (κουζίνα σπιτιού) 

Η δέκατη τρίτη εικόνα ως προς την  τεχνοτροπία είναι ρεαλιστική, με θέμα την 

απεικόνιση μιας καθημερινής συνήθειας του νοικοκυριού, δηλαδή την παρασκευή  του 

φαγητού. Λαμβάνει χώρα σε έναν εσωτερικό χώρο, (κουζίνα) ενώ η περιγραφή της 

εικόνας σε επίπεδο εικονογραμμάτων έχει ως εξής: Ένας άνδρας ντυμένος με άσπρο 

πουκάμισο και σκούρο παντελόνι, χωρίς μαγειρική ποδιά, μαγειρεύει στην κουζίνα, ενώ 

φαίνονται αρκετά μαγειρικά σκεύη πάνω στον πάγκο της κουζίνας, ενώ πίσω του 

βλέπουμε ένα μεγάλο παράθυρο. Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι οι 
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κύριες θεματικές κατηγορίες της εικόνας είναι δύο ο καταμερισμός της εργασίας με την 

συμμετοχή των ανδρών στις οικιακές εργασίες, και ο χώρος.

Περιγραφή εικ.14 

 

 

 

 

 

Γλωσσικά στοιχεία του σκίτσου: 

-μα τι λες, ποσοστώσεις και εδώ βρε Μαρίνα 

μου; 

-ναι …Κώστα μου…είμαστε τρεις σ’ αυτό το 

σπίτι, και εγώ κάνω το 100% της δουλειάς 

-μαμά 

-Λοιπόν παραιτούμε από αυτό το προνόμιο, 

θα συμμετέχουμε όλοι όσο το δυνατόν 

ισότιμα 

-εσύ αγάπη μου δικαιούσαι ένα 35% για το 

ξεκίνημα 

 

Διαμέσου ενός έγχρωμου σκίτσου, παρουσιάζεται μια τετραμελής οικογένεια να 

συζητά στο σαλόνι της, και η γυναίκα να απαιτεί την συμμετοχή όλων στις οικιακές 

εργασίες.  

 

Ανάλυση εικόνας 14 

Εργασιακός κώδικας: καταμερισμός οικιακών εργασιών (σύμφωνα με τα γλωσσικά 

στοιχεία που παρουσιάζονται στο σκίτσο).   

Κώδικας αντικειμένων: εφημερίδα, βιβλίο, πολυθρόνες, καφές. 

Κώδικας χώρου: εσωτερικός (καθιστικό/σαλόνι σπιτιού) 

Τεχνοτροπία: Σκίτσο 

Λεζάντα: Σκίτσο από το περιοδικό Σύγχρονη Γυναίκα, τ.61,1989. 

Σχέση εικόνας – τίτλου: άμεση 

Περιεχόμενο της εικόνας: Μία τετραμελής οικογένεια συζητά στο σαλόνι της, έτσι ώστε 

να μοιράζονται όλοι μαζί τις δουλειές του σπιτιού. 

Θέματα της εικόνας: καταμερισμός εργασίας (οικιακές εργασίες) 

Η δέκατη τέταρτη εικόνα ως προς την  τεχνοτροπία πρόκειται για ένα σκίτσο, με 

θέμα την απεικόνιση μιας οικογενειακής συζήτησης, γύρω από το μοίρασμα των 

εργασιών του σπιτιού. Λαμβάνει χώρα σε έναν εσωτερικό χώρο, (σαλόνι) ενώ η 
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περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραμμάτων έχει ως εξής: Μία γυναίκα 

στέκεται όρθια πάνω από τις πολυθρόνες που κάθονται ο άνδρας και ο γιός της, και 

ζητά να βοηθούν όλοι στις δουλειές του σπιτιού, ο άνδρας της που διαβάζει την 

εφημερίδα του και ο γιος της που διαβάζει ένα βιβλίο αντιδρούν και τα πρόσωπα τους 

είναι σκυθρωπά. Στην άκρη του σαλονιού στέκεται ένα κοριτσάκι που κρατά την 

κούκλα της και στο τέλος κάνει το σήμα της νίκης. Με βάση την εικονική ανάλυση 

προκύπτει ότι η κύρια θεματική κατηγορία της εικόνας είναι ο καταμερισμός της 

εργασίας, και η συμμετοχή των ανδρών στις οικιακές εργασίες. 

 

3
η
 ενότητα με τίτλο:  Μαθαίνοντας το ρόλο του άνδρα και το ρόλο της γυναίκας: ένα 

παράδειγμα πρωτογενούς κοινωνικοποίησης. 

 

Στη συγκεκριμένη ενότητα του σχολικού εγχειριδίου (σελ.82-84), έπειτα από την 

αναφορά σε προηγούμενη ενότητα στον καταμερισμό της εργασίας, τους συζυγικούς ή 

επαγγελματικούς ρόλους ακολουθεί στην συγκεκριμένη ενότητα σε θεωρητικό επίπεδο 

καθώς συνδέεται άμεσα με τα προηγούμενα η έννοια του φύλου, η οποία αποτέλεσε 

αντικείμενο μελέτης τη δεκαετία του 1960 των κοινωνικών επιστημών. Σύμφωνα λοιπόν 

με την κοινωνική εκμάθηση των ρόλων, το κορίτσι μαθαίνει είτε μέσω των παιχνιδιών 

είτε μέσω των καθημερινών πρακτικών της μητέρας του, την οποία καλείται να 

βοηθήσει, ότι προορίζεται για τις οικιακές εργασίες, το γάμο και τη μητρότητα. Ενώ ένα 

αγόρι προορίζεται για την εκπροσώπηση της οικογένειας προς τα έξω, το δημόσιο χώρο. 

Όλα αυτά αλλάζουν στις βιομηχανικές κοινωνίες, όπου δεν υπάρχουν αποκλεισμοί στα 

παιδικά παιχνίδια, ή στις οικιακές εργασίες λόγω φύλου. Άνδρες και γυναίκες 

κατανέμουν κατά έναν ισότιμο τρόπο ή προσπαθούν τουλάχιστον να κατανείμουν την 

δημόσια και την οικιακή σφαίρα. Αυτά είναι λοιπόν τα θέματα που διαπραγματεύεται 

αυτή η ενότητα, στην οποία  συνολικά έχουμε την εμφάνιση τριών  εικόνων. Στη 

συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση των εικόνων. 
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Περιγραφή εικ. 15 

  

Σε ένα ασπρόμαυρο σκίτσο παρουσιάζεται ένας άνδρας να μαλώνει ένα αγόρι που 

χτύπησε και κλαίει, καθώς οι άνδρες δεν κλαίνε. 

Ανάλυση εικόνας 15 

Έμφυλος κώδικας: κοινωνική κατασκευή φύλου  

Κώδικας αντικειμένων: - 

Κώδικας χώρου: - 

Τεχνοτροπία: Σκίτσο 

Λεζάντα: Άτυπος κοινωνικός έλεγχος: το αγόρι μαθαίνει τι δε μπορεί να κάνει (S. Pick, 

Πλάθοντας τη ζωή, εκδ. Φυτράκη, 1997). 

Σχέση εικόνας – τίτλου: άμεση 

Περιεχόμενο της εικόνας: Ένας άνδρας μαλώνει ένα αγόρι  που χτύπησε και κλαίει, 

καθώς οι άνδρες δεν κλαίνε. 

Θέματα της εικόνας:  η κοινωνική κατασκευή του φύλου 

Η δέκατη πέμπτη εικόνα ως προς την  τεχνοτροπία πρόκειται για ένα σκίτσο, με 

θέμα την απεικόνιση ενός οικογενειακού καυγά. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε τον 

χώρο που διαδραματίζεται. Ενώ η περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραμμάτων 

έχει ως εξής: Ένας άνδρας μ’ ένα μεγάλο μουστάκι, μαλώνει ένα αγόρι που έχει 

χτυπήσει το χέρι του και κλαίει, καθώς οι άνδρες δεν κλαίνε. (σύμφωνα με τις 

πληροφορίες που μας δίνουν και τα γλωσσικά στοιχεία του σκίτσου. Με βάση την 

εικονική ανάλυση προκύπτει ότι η κύρια θεματική κατηγορία της εικόνας είναι η 
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κοινωνική κατασκευή του φύλου, που θέλει να προετοιμάσει άνδρες δυνατούς που δεν 

κλαίνε, τέτοια συναισθήματα δεν ταιριάζουν σε άνδρες. 

 

Περιγραφή εικ. 16 

 

Σε πρώτο πλάνο εμφανίζεται ένα κοριτσάκι με μια κούκλα στην αγκαλιά της, και έχει 

ντυθεί μεγάλη δεσποινίς. 

Ανάλυση εικόνας 16 

Έμφυλος κώδικας: κοινωνική κατασκευή φύλου  

Κώδικας αντικειμένων: κούκλα, γυαλιά ηλίου, σκούφος 

Κώδικας χώρου: εσωτερικός (μάλλον παιδικό δωμάτιο) 

Τεχνοτροπία: Ρεαλιστική φωτογραφία 

Λεζάντα: Η κοινωνική κατασκευή των φύλων (Β. Hoglund, L. Jarlen, H.Lind, A. 

Lokholm, Samhallskunskap for gymnasiet A, Natur och koltur, Stockholm 2003).  

Σχέση εικόνας – τίτλου: άμεση 

Περιεχόμενο της εικόνας: Ένα κοριτσάκι με μια κούκλα, ντύθηκε μεγάλη δεσποινίς. 

Θέματα της εικόνας:  η κοινωνική κατασκευή του φύλου 

Η δέκατη έκτη εικόνα ως προς την  τεχνοτροπία είναι μια ρεαλιστική φωτογραφία 

με θέμα την απεικόνιση ενός μικρού κοριτσιού, να έχει στην αγκαλιά τη μία κούκλα, 

και να έχει ντυθεί ως μεγάλη δεσποινίς. Λαμβάνει χώρα σε έναν εσωτερικό χώρο, 

(παιδικό δωμάτιο). Ενώ η περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραμμάτων έχει ως 

εξής: Ένα κορίτσι κρατώντας την κούκλα της αγκαλιά, φοράει ένα ζευγάρι γυαλιά 

μεγάλα, μία μεγάλη σε μέγεθος για την ηλικία της άσπρη μπλούζα και ένα επίσης 

μεγάλο βυσσινί καπέλο. Πίσω της βλέπουμε έναν μεγάλο αρκούδο, μία βιβλιοθήκη, μία 

πόρτα με τζάμι που έχουν τοποθετηθεί ζωγραφιές, ενώ στο ταβάνι υπάρχει κρεμασμένο 

ένα κομμάτι καφέ και ένα μπλε ύφασμα διακοσμημένα με διάφορες ασημί κορδέλες και 

μικρά σκουρόχρωμα ασύμμετρα χαρτάκια. Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει 
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ότι η  κύρια θεματική κατηγορία της εικόνας είναι η κοινωνική κατασκευή του φύλου, 

που θέλει να προετοιμάσει γυναίκες έτοιμες να αναλάβουν το ρόλο της μάνα 

 

Περιγραφή εικ. 17 

 

Ένα μικρό αγοράκι παρουσιάζεται ντυμένος καουμπόης . 

Ανάλυση εικόνας 17 

Έμφυλος κώδικας: κοινωνική κατασκευή φύλου  

Κώδικας αντικειμένων: καπέλο, όπλο,  

Κώδικας χώρου: εσωτερικός (χώρος σπιτιού) 

Τεχνοτροπία: Ρεαλιστική φωτογραφία 

Λεζάντα: Η κοινωνική κατασκευή των φύλων (φωτογραφικό αρχείο Ε. Κουμαντάρη) 

Σχέση εικόνας – τίτλου: άμεση 

Περιεχόμενο της εικόνας: Ένα αγοράκι ντυμένο καουμπόης. 

Θέματα της εικόνας:  η κοινωνική κατασκευή του φύλου 

Η δέκατη έβδομη εικόνα ως προς την  τεχνοτροπία είναι μια ρεαλιστική φωτογραφία 

με θέμα την απεικόνιση ενός μικρού αγοριού, ο οποίος έχει ντυθεί καουμπόης. 

Λαμβάνει χώρα σε έναν εσωτερικό χώρο. Ενώ η περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο 

εικονογραμμάτων έχει ως εξής: Ένα αγοράκι φορώντας μπλε φόρμες έχει ντυθεί 

καουμπόης με καπέλο και μαύρα μεγαλύτερα για την ηλικία του σε νούμερο παπούτσια, 

επίσης φοράει μαύρη ζώνη και μαύρη θήκη για το όπλο του , ενώ το όπλο το κρατά στα 

χέρια. Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι η  κύρια θεματική κατηγορία της 

εικόνας είναι η κοινωνική κατασκευή του φύλου, που θέλει να προετοιμάσει αγόρια 

δυνατά για να αναλάβουν τις εξωτερικές εργασίες.  
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4
η
 ενότητα με τίτλο:  Προκλήσεις προβλήματα, προοπτικές της σύγχρονης ελληνικής 

οικογένειας. 

 

Στη συγκεκριμένη ενότητα του σχολικού εγχειριδίου (σελ.84-87), σε θεωρητικό 

επίπεδο καταγράφονται όλες εκείνες οι ανακατατάξεις που έχουν πραγματοποιηθεί στα 

πλαίσια της οικογένειας, κυρίως τους ρόλους του άνδρα και της γυναίκας κατά τον 20
ο
 

αιώνα. Οι γυναίκες δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην καριέρα, αποκτούν παιδιά σε 

μεγαλύτερη ηλικία ή καθόλου, μειώνεται ο ελεύθερος χρόνος, αλλάζει ουσιαστικά η 

φυσιογνωμία της οικογένειας. Προβλήματα όπως υπογεννητικότητα, μείωση γάμων, 

εμφανίζονται στις σύγχρονες κοινωνίες. Φαινόμενα όπως τεχνητή γονιμοποίηση και 

κλωνοποίηση εμφανίζονται για να στηρίξουν τα προβλήματα. Αυτά είναι λοιπόν τα 

θέματα που διαπραγματεύεται αυτή η ενότητα, στην οποία  συνολικά έχουμε την 

εμφάνιση μίας μόνο εικόνας. Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση της. 

 

Περιγραφή εικ. 18 

 

Μία εικόνα όπου σε έντονο κόκκινο φόντο, παρουσιάζεται το πρόσωπο της Merilyn 

Monroe, δώδεκα φορές.  

 

Ανάλυση εικόνας 18 

Κοινωνικός/ηθικός κώδικας: παρουσίαση φαινομένου κλωνοποίησης 

Κώδικας αντικειμένων: - 

Κώδικας χώρου: - 

Τεχνοτροπία: Ζωγραφική μεταξοτυπία 
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Λεζάντα: Η Κλωνοποίηση προκαλεί κοινωνικά και ηθικά διλήμματα (The Twenty 

Marilyns, του Andy Warhol, R.T. Schaefer, Sociology, 7
th

 edition, the McGraw Hill 

Go., 2001). 

Σχέση εικόνας – τίτλου: έμμεση 

Περιεχόμενο της εικόνας: Μία εικόνα όπου σε έντονο κόκκινο φόντο, παρουσιάζεται το 

πρόσωπο της Merilyn Monroe, δώδεκα φορές. 

Θέματα της εικόνας: κοινωνικό/ηθικό (φαινόμενο κλωνοποίησης) 

Η δέκατη όγδοη εικόνα ως προς την  τεχνοτροπία είναι μια μεταξοτυπία με θέμα την 

απεικόνιση του προσώπου της Merilyn Monroe. Ενώ η περιγραφή της εικόνας σε 

επίπεδο εικονογραμμάτων έχει ως εξής: Μία εικόνα όπου σε έντονο κόκκινο φόντο, 

παρουσιάζεται το πρόσωπο της Merilyn Monroe, δώδεκα φορές. Με βάση την εικονική 

ανάλυση προκύπτει ότι οι κύριες θεματικές κατηγορίες της εικόνας είναι δύο η 

παρουσίαση ενός κοινωνικού και ηθικού φαινομένου της κλωνοποίησης.  

 

 

3.1.4. Ανάλυση τίτλων ενοτήτων 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο το οποίο αναλύθηκε παραπάνω, οι τίτλοι των ενοτήτων 

παραπέμπουν σε μια σειρά από κώδικες.  

Συγκεκριμένα: 

α) στην πρώτη ενότητα, υπερτερεί ο κώδικας της οικογένειας με τη μορφή είτε της 

εκτεταμένης είτε της πυρηνικής οικογένειας 

β) στην δεύτερη ενότητα εμφανίζεται κυρίως ο κώδικας της εργασίας και συγκεκριμένα 

ο καταμερισμός της εργασίας ανάμεσα στα δύο φύλα, στις οικιακές εργασίες. 

γ) στην τρίτη ενότητα εμφανίζεται ο έμφυλος κώδικας, ο τρόπος που μαθαίνουμε τον  

ρόλο του άνδρα και της γυναίκας δηλαδή η κοινωνική κατασκευή του φύλου. 

δ) τέλος στην τέταρτη ενότητα εμφανίζεται ο κοινωνικός κώδικας, με την παρουσίαση 

προβλημάτων της σύγχρονης κοινωνίας. 

Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο 3.1.5.θα γίνει αναφορά στο στατιστικό μέρος της εργασίας, 

στην κατανομή εικόνων με βάση την τυπολογία τους και στην ποσοτική ανάλυση των 

κωδίκων. 
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3.1.5. Διαπιστώσεις  

 

Το τέταρτο κεφάλαιο με τίτλο: Η σύγχρονη ελληνική οικογένεια: Μορφές, 

προβλήματα και προοπτικές, εκτείνεται σε 19 σελίδες, και αποτελείται από 4 ενότητες 

και συνοδεύεται από 18 εικόνες που αντιστοιχούν στο 12,41% του συνόλου των 

εικόνων.  

Η συχνότητα των εικόνων του κεφαλαίου με βάση την τυπολογία τους, όπως αυτή 

προκύπτει από τον πίνακα 1, έχει ως εξής: 

Πίνακας 1: Κατανομή Εικόνων Τέταρτου Κεφαλαίου με βάση την τυπολογία τους 

Είδος Αριθμός Συχνότητα % 

Φωτογραφία 15 83,34% 

Σκίτσο 2 11,11% 

Μεταξοτυπία 1 5,55% 

 

Παρατηρούμε ότι στο τέταρτο κεφάλαιο σε σύνολο δεκαοχτώ εικόνων, κυριαρχούν 

οι εικόνες που αναπαριστούν φωτογραφίες δεκαπέντε στον αριθμό,  έπονται τα σκίτσα 

δύο στον αριθμό και τέλος έχουμε μία μεταξοτυπία σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία 

παραθέτουμε στον πίνακα 1 (πιν.1).  

Στις φωτογραφίες (εικ.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18), κυρίαρχοι κώδικες είναι 

ο οικογενειακός (εικ. 2,3,5,6,7,8,9,10,11), ο  εργασιακός κώδικας (εικ.12,13,14), ο 

έμφυλος κώδικας (εικ. 15,16,17), ο χωρικός κώδικας (εικ. 1,6,7,8), ο οικονομικός 

κώδικας (εικ. 4) και ο φυσικός κώδικας (εικ.1,10).  Ο κώδικας του χώρου ως εξωτερικός 

εμφανίζεται στις φωτογραφίες (εικ. 1,4,8,10,12), ως εσωτερικός (εικ. 

2,3,5,6,7,9,11,13,16,17), και δεν απουσιάζει από καμία φωτογραφία. Όλες οι 

φωτογραφίες συνοδεύονται από λεζάντες. Στα σκίτσα (εικ. 14,15), κυριαρχούν ο 

εργασιακός κώδικας (εικ.14), και ο έμφυλος κώδικας (εικ.15). Ο κώδικας του χώρου 

εμφανίζεται ως εσωτερικός (εικ. 14), ενώ απουσιάζει από το σκίτσο (εικ.15). Τα δύο 

σκίτσα συνοδεύονται από λεζάντες. Τέλος συναντάμε και μία μεταξοτυπία (εικ.18), με 

κυρίαρχο κώδικα τον κοινωνικό, με απουσία χώρου αλλά με ύπαρξη λεζάντας.  

Οι λεζάντες στατιστικά εμφανίζονται στο 100% του συνόλου των εικόνων του 

κεφαλαίου τέσσερα.  

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι οι εικόνες του κεφαλαίου τέσσερα αναπαριστούν στην 

πλειοψηφία τους μορφές οικογένειας είτε εκτεταμένες είτε πυρηνικές είτε μονογονεϊκές.  
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Έπονται εικόνες που αναπαριστούν  τον καταμερισμό της εργασίας ανάμεσα στα δύο 

φύλα, και εικόνες που μας παρουσιάζουν την κοινωνική κατασκευή των δύο φύλων. 

Τέλος σε μία εικόνα (εικ.18), έχουμε την εμφάνιση ενός διάσημου προσώπου. (Merilyn 

Monroe). Στο επόμενο κεφάλαιο θα καταγραφούν οι σχέσεις των εικόνων με τους 

τίτλους των ενοτήτων (άμεση, έμμεση ή καμία αγκύρωση). 

 

3.1.6. Σχέση εικόνων – τίτλων ενοτήτων  

 

Το κεφάλαιο τέσσερα του σχολικού εγχειριδίου με τίτλο: Η σύγχρονη ελληνική 

οικογένεια: μορφές, προβλήματα και προοπτικές, έχει σχέσεις με κώδικες οικογένειας 

και  κοινωνικούς. Η οικογένεια είναι μία έννοια που μπορεί με ευκολία να αποτυπωθεί 

στις διάφορες μορφές που παίρνει στο χρόνο, μέσα από την εικόνα.  

Η πρώτη ενότητα με τίτλο: Μορφές, λειτουργίες και κοινωνικο – οικονομικές βάσεις 

της ελληνικής οικογένειας, έχει σχέση με κώδικες οικογένειας και οικονομίας,  βλέπουμε 

ο τίτλος να αγκυρώνει έμμεσα στην πρώτη εικόνα της 1
ης

 ενότητας,  που έχει σχέση με 

τον αρχιτεκτονικό κώδικα: σπίτι/βοηθητικοί χώροι/αποθήκες, παραπέμποντας μας στην 

κοινωνικοοικονομική βάση μιας οικογένειας. Στην εικόνα (2,3) της ίδιας ενότητας 

έχουμε την εμφάνιση του κώδικα της οικογένειας, και την αναπαράσταση του γάμου σε 

δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους, αυτό μας οδηγεί σε μία άμεση αγκύρωση με τον 

τίτλο, τέλος η τελευταία εικόνα (εικ.4) της ενότητας αυτής μας οδηγεί σ’ έναν 

οικονομικό/κληρονομικό κώδικα αγκυρώνοντας έμμεσα με τον τίτλο της ενότητας και 

την οικονομική βάση της ελληνικής οικογένειας. Η υποενότητα του πρώτου κεφαλαίου 

με τίτλο: Μορφές οικογένειας στο παρόν και το πρόσφατο παρελθόν, έχει σχέσεις με τον 

κώδικα της οικογένειας, έτσι έχουμε την εμφάνιση όλων των εικόνων της υποενότητας 

δηλαδή (εικ 5,6,7,8,9,10,11), να αγκυρώνουν άμεσα οι εικόνες στον τίτλο, καθώς στις 

εικόνες κυριαρχεί ο κώδικας της οικογένειας και οι μορφές που αυτή μπορεί να πάρει, 

από εκτεταμένη σε πυρηνική, μονογονεϊκή κ.ά. Στην δεύτερη ενότητα του κεφαλαίου με 

τίτλο:  Καταμερισμός εργασίας στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια., κυριαρχεί ο κώδικας 

της εργασίας, κάτι το οποίο στις τρεις εικόνες της ενότητας (εικ.12,13,14),  βλέπουμε να 

κυριαρχεί ο καταμερισμός της εργασίας στην ελληνική οικογένεια, αγκυρώνοντας 

άμεσα έτσι τον τίτλο με τις εικόνες. Στην τρίτη ενότητα με τίτλο: Μαθαίνοντας το ρόλο 

του άνδρα και το ρόλο της γυναίκας: ένα παράδειγμα πρωτογενούς κοινωνικοποίησης, 

κυριαρχεί ο κώδικας του φύλου,  ο τρόπος που μαθαίνουμε τον  ρόλο του άνδρα και της 
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γυναίκας δηλαδή η κοινωνική κατασκευή του φύλου. Έτσι εδώ εμφανίζονται τρεις 

εικόνες (εικ. 15,16,17), στις οποίες ο κώδικας είναι η έννοια του φύλου και η κοινωνική 

του κατασκευή, άρα υπάρχει άμεση αγκύρωση. Και τέλος στην τέταρτη και τελευταία 

ενότητα του κεφαλαίου που έχει τίτλο: Προκλήσεις προβλήματα, προοπτικές της 

σύγχρονης ελληνικής οικογένειας, κυριαρχεί στον τίτλο ο κοινωνικός κώδικας, ενώ εδώ 

εμφανίζεται μία εικόνα (εικ.18),όπου υπερτερεί ο κοινωνικός/ηθικός κώδικας με την 

παρουσίαση του φαινομένου της κλωνοποίησης, δημιουργώντας ταυτόχρονα μια 

έμμεση σχέση εικόνας-τίτλου. Συμπερασματικά όλα τα παραπάνω στοιχεία θα 

μπορούσαν να αποτυπωθούν στον παρακάτω πίνακα (πιν.2), στον οποίο παρουσιάζεται 

το κεφάλαιο με τις επιμέρους ενότητες, τους κώδικες των τίτλων, των ενοτήτων, την 

τεχνοτροπία, τους κώδικες προσώπων, αντικειμένων και χώρου των εικόνων, τη σχέση 

τίτλου και εικόνας, καθώς και την ύπαρξη ή μη λεζάντας: 

Πίνακας 2: Συγκεντρωτικός πίνακας ανάλυσης κειμένων – εικόνων  4 κεφαλαίου. 

Κείμενο Εικόνα Σχέση τίτλου -εικόνας Λεζάντ

α  

εικόνας 
Α/Α 

τίτλος 

κεφαλαίου 

Α/Α 

ενότητ

ας 

Τίτλος 

Θέματα 

/ κώδικες 

τίτλου 

Ε
ικ

ό
ν
α

 

Τεχνοτροπία Κώδικας 

προσώπων  

Κωδ. 

Αντι- 

κειμένων  

Χωρικό

ς  

κώδικας 

Άμεση 

αγκύρωσ

η στον 

τίτλο 

Έμμεση 

αγκύρωσ

η στον 

τίτλο 

Καμία 

αγκύρω

ση 

4 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Η σύγχρονη 

Ελληνική 

οικογένεια: 

μορφές 

προβλήματα 

και 

προοπτικές 

1 

Μορφές 

Λειτουργίες, και 

κοινωνικο-

οικονομικές 

βάσεις της 

ελληνικής 

οικογένειας. 

Κώδικας 

οικογένειας/ 

οικονομίας 

1 
Ρεαλιστική 

Φωτογραφία 
- 

Φοίνικας, 

Ουρανός 

λουλούδια 

εξωτερι

κός 

 

+ 

 

√ 

2 Ρεαλιστική 

Φωτογραφία 

Ζευγάρι/γ

άμος 

λουλούδια/

ανθοστήλη 

εσωτερι

κός + 

  

√ 

3 Ρεαλιστική 

Φωτογραφία 

Ζευγάρι/γ

άμος 

αγιογραφίε

ς, 

λουλούδια/

ανθοστήλη 

εσωτερι

κός 
+ 

  

√ 

4 Ρεαλιστική 

Φωτογραφία 

Μάνα και 

κόρη 

χρυσαφικά εξωτερι

κός 
 + 

 
√ 

1.1 

Μορφές 

οικογένειας στο 

παρόν και το 

πρόσφατο 

παρελθόν 

Κώδικας 

οικογένειας 

5 

Ρεαλιστική 

Φωτογραφία 

Εκτεταμέν

η 

οικογένεια 

- 

εσωτερι

κός + 

  

√ 

6 

Ρεαλιστική 

Φωτογραφία 

Εκτεταμέν

η 

οικογένεια 

κάδρα με 

φωτογραφί

ες, σόμπα, 

κουνιστή 

καρέκλα 

εσωτερι

κός 

+ 

  

√ 
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4 

 

Προκλήσεις 

προβλήματα, 

προοπτικές της 

σύγχρονης ελληνικής 

οικογένειας. 

 

Κώδικας 

Κοινωνικός/ 

ηθικός 

18 
Ζωγραφική 

Μεταξοτυπία 
Ηθοποιός - -  +  √ 

 

 

7 

Ρεαλιστική 

Φωτογραφία 

Εκτεταμέν

η 

οικογένεια 

μαντήλα, 

σημαία,  

εξωτερι

κός 
+ 

  

√ 

8 

Ρεαλιστική 

Φωτογραφία 

Πυρηνική 

οικογένεια 

Σημαίες 

Κιόσκι 

Δέντρα 

εξωτερι

κός + 

  

√ 

9 

Ρεαλιστική 

Φωτογραφία 

Πυρηνική 

οικογένεια 

_ εσωτερι

κός 
+ 

  

√ 

1

0 

Ρεαλιστική 

Φωτογραφία 

Πυρηνική 

οικογένεια 

Αφρικανικ

ό σπίτι 

tsemay 

εξωτερι

κός + 

  

√ 

1

1 

Ρεαλιστική 

Φωτογραφία 

Μονογονε

ϊκή 

οικογέν. 

Ζυγαριά, 

Πορτοκάλι

α,  

εσωτερι

κός + 

  

√ 

4 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Η σύγχρονη 

Ελληνική 

οικογένεια: 

μορφές 

προβλήματα 

και 

προοπτικές 

2 

Καταμερισμός 

εργασίας στη 

σύγχρονη ελληνική 

οικογένεια. 

 

Κώδικας  

Εργασιακό

ς  

12 
Ρεαλιστική 

Φωτογραφία 

Γυναίκες 

και παιδιά  

καμπαναρι

ό 

 ρούχα, 

ποτάμι, 

δέντρα 

 

Εξωτ

ερικό

ς 
+  

 

√ 

13 

Ρεαλιστική 

Φωτογραφία 

Άνδρας  κουζίνα, 

μαγειρικά 

σκεύη 

Εσω

τερικ

ός 

+ 

  

√ 

14 

Σκίτσο 

Πυρηνική 

οικογένεια 

εφημερίδα

, βιβλίο, 

πολυθρόνε

ς, καφές 

Εσω

τερικ

ός 

+ 

  

√ 

3 

Μαθαίνοντας το 

ρόλο του άνδρα και 

το ρόλο της 

γυναίκας: ένα 

παράδειγμα 

πρωτογενούς 

κοινωνικοποίησης. 

 

Κώδικας 

έμφυλος / 

κατασκευή 

φύλου  

15 Σκίτσο 
Πατέρας 

και γιός 
- - + 

  
√ 

16 
Ρεαλιστική 

Φωτογραφία 
παιδί 

Κούκλα, 

γυαλιά 

ηλίου, 

σκούφος 

Εσω

τερικ

ός 
+ 

  

√ 

17 
Ρεαλιστική 

Φωτογραφία 
παιδί 

Καπέλο, 

όπλο 

 

 

Εσω

τερικ

ός 
+ 

  

√ 
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3.1.7. Ανάλυση πηγών  

 

Με το πέρας της εικονικής ανάλυσης γίνεται η γλωσσική ανάλυση των πηγών του 

σχολικού εγχειριδίου. Για την ανάλυση και μέτρηση των στοιχείων της οικογένειας, της 

εκπαίδευσης και της διαπολιτισμικότητας, που είναι το αντικείμενο έρευνας των τριών  

ενοτήτων του σχολικού εγχειριδίου, η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την ανάλυση 

των πηγών εμπεριέχει και ανάλυση περιεχομένου. 

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία της ανάλυσης περιεχομένου, τα οποία υιοθετήθηκαν από 

την παρούσα εργασία είναι: α) η δυνατότητα ανάλυσης μεγάλων κειμένων, β) η 

ποσοτικοποίηση των δεδομένων, γ) η πορεία της έρευνας (θεωρητικό επίπεδο, 

συγκρότηση θεματικών κατηγοριών, συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων), δ) η χρήση 

της έννοιας θεματική κατηγορία (για διευκόλυνση στην κατανόηση του αναγνώστη), 

αντί της έννοιας σημασιολογικός κώδικας, που χρησιμοποιείται στην δομική σημαντική.   

Συγκεκριμένα στο τέταρτο κεφάλαιο, όπου έγινε η εικονική ανάλυση  παραπάνω, 

εκτείνεται από σελ. 69 έως 87 και εμπεριέχονται τρεις πηγές, οι οποίες θεωρούνται 

διδακτικό αντικείμενο.  

Η πρώτη πηγή είναι στην ενότητα 4.1.1 του σχολικού εγχειριδίου με τίτλο: Μορφές 

οικογένειας στο παρόν και το πρόσφατο παρελθόν, και είναι ένα κείμενο 14 σειρών, του 

Δ. Χατζή από τα διηγήματα (Ανυπεράσπιστοι 1979:179), με θέμα τη ζωή ενός παιδιού 

που κάθε πρωί πήγαινε με το μουλάρι και βοηθούσε τον πατέρα του στις αγροτικές 

δουλειές. 

Στη φάση αυτή, διαβάζεται προσεχτικά το κείμενο/πηγή, εντοπίζονται και 

καταγράφονται οι αναφορές, κάθε μία από τις οποίες εντάσσεται στην αντίστοιχη 

θεματική κατηγορία οικογένειας/καταμερισμός εργασίας. Η φάση αυτή παρουσιάζεται 

στον αναγνώστη με τον παρακάτω σχεδιασμό: γλωσσικό κείμενο/ Ανάλυση-Δεδομένα 

Γλωσσικό κείμενο 4
ης

 ενότητας: 

«Το πρωί ο πατέρας έζεψε τη φοράδα στο κάρο. Το παιδί στεκότανε δίπλα του με το 

μακρύ καμουτσίκι στα χέρια. Πίσω του πάλι το πουλάρι. Όλο το καλοκαίρι έτσι πήγαινε 

πίσω του σαν το μανάρι, σαν το ζαγάρι. Το παιδί σηκωνότανε από το χάραμα, κατέβαινε  

στο κατώι και το 'βγαζε έξω. Το 'παιρνε και το τραβούσε για το λιβάδι, για το βουναλάκι 

για να βοσκήσει, μα στο κατώι και το 'βγαζε έξω. Το 'παιρνε και το τραβούσε για το 

λιβάδι, για το βουναλάκι για να βοσκήσει, μα περνούσε πάντα μέσ' απ' τα' χωράφια.» 

(Δ.Χατζή, Ανυπεράσπιστοι,1979:170).                    
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Ανάλυση-Δεδομένα 

(αναφορά στην κατηγορία οικογένεια) 

(αναφορά στην κατηγορία εργασία) 

(αναφορά στην κατηγορία χώρος) 

αναφορά στην κατηγορία χρόνος) 

(αναφοράς στην κατηγορία 

χρόνος/οικογένεια) 

(αναφορά στην κατηγορία εργασία) 

 

 

 

 

 

 

 

(αναφορά στην  κατηγορία χώρος) 

 

Το κείμενο αναφέρει ότι ο πατέρας (αναφορά στην κατηγορία οικογένεια), ζεύει τη 

φοράδα το πρωί (αναφορά στην κατηγορία εργασία), ενώ το παιδί στέκεται δίπλα του 

(αναφορά στην κατηγορία χώρος). Όλο το καλοκαίρι (αναφορά στην κατηγορία 

χρόνος), το παιδί από το χάραμα (αναφορά στην κατηγορία χρόνος/οικογένεια), 

κατέβαινε και το έβγαζε έξω για να βοσκήσει (αναφορά στην κατηγορία εργασία) και 

περνούσε πάντα μέσα από τα χωράφια (αναφορά στην κατηγορία χώρος).  

Με βάση την ανάλυση του γλωσσικού κειμένου, παρατηρούμε ότι οι θεματικές 

κατηγορίες που σχετίζονται με τον καταμερισμό της εργασίας στην οικογένεια, στις 

οποίες γίνεται αναφορά είναι τέσσερις και στο σύνολο των αναφορών είναι οχτώ 

αναφορές. Συγκεκριμένα, οι θεματικές κατηγορίες του γλωσσικού κειμένου είναι: 

‘οικογένεια’ (2 αναφορές), ‘εργασία’ (2 αναφορές), ‘χώρος’ (2 αναφορές), ‘χρόνος’ (2 

αναφορές).  
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Η δεύτερη πηγή είναι στην ενότητα 4.2 του σχολικού εγχειριδίου με τίτλο: 

Καταμερισμός εργασίας στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια, είναι ένα κείμενο 22 

σειρών, της Λ. Μαρούτου-Αλιπράντη, 1995:131, και έχει θέμα τα κοινωνικά/ατομικά 

χαρακτηριστικά των συζύγων τα οποία επηρεάζουν την συμπεριφορά τους και τους 

κοινωνικούς τους ρόλους. 

Στη φάση αυτή, διαβάζεται προσεχτικά το κείμενο/πηγή, εντοπίζονται και 

καταγράφονται οι αναφορές, κάθε μία από τις οποίες εντάσσεται στην αντίστοιχη 

θεματική κατηγορία οικογένειας/καταμερισμός εργασίας. Η φάση αυτή παρουσιάζεται 

στον αναγνώστη με τον παρακάτω σχεδιασμό: γλωσσικό κείμενο/ Ανάλυση-Δεδομένα 

 

Γλωσσικό κείμενο 4
ης

 ενότητας:  

 

«Οπωσδήποτε, τα ατομικάκοινωνικά χαρακτηριστικά, καθώς και άλλοι παράγοντες 

προσδιορίζουν τις συμπεριφορές των Αθηναίων συζύγων, ενώ προκαθορίζουν το πλαίσιο 

των συζυγικών συμπεριφορών. Έτσι η τάση για περισσότερο ισότιμους ρόλους στο σπίτι 

φάνηκε ότι υπερτερεί ανάμεσα στους  

νεότερους και πιο μορφωμένους συζύγους, σ' αυτούς που ανήκουν στα μεσαία και 

ανώτερα στρώματα, καθώς και στα ζευγάρια "διπλής απασχόλησης". Αντίθετα το διπολικό 

μοντέλο οικογένειας, με την άνιση κατανομή των οικιακών εργασιών, αφορά περισσότερο 

τα ζευγάρια που οι σύζυγοι είναι μεγαλύτερης ηλικίας, λιγότερο μορφωμένοι, ανήκουν σε 

χαμηλά κοινωνικά στρώματα, ενώ οι γυναίκες δεν έχουν εξωοικιακή επαγγελματική 

απασχόληση) 

 (Λ. Μαράτου Αλιπράντη, 1995:131). 

 

Ανάλυση-Δεδομένα 

 (αναφορά στην κατηγορία χαρακτηριστικά) 

 (αναφορά στην κατηγορία οικογένεια)  

 (αναφορά στην κατηγορία καταμερισμός εργασίας) 

 (αναφορά στην  κατηγορία κοινωνικά χαρακτηριστικά) 

 (αναφορά στην κατηγορία οικογένεια) 

 (αναφορά στην κατηγορία καταμερισμός εργασίας) 

 (αναφορά στην  κατηγορία κοινωνικά χαρακτηριστικά) 
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Το κείμενο αναφέρει ότι τα ατομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των συζύγων 

(αναφορά στην κατηγορία χαρακτηριστικά και οικογένεια), προσδιορίζουν την 

εκάστοτε συμπεριφορά. Ισότιμοι ρόλοι στο σπίτι (αναφορά στην κατηγορία 

καταμερισμός εργασίας), υπερέχει στους νεότερους και μορφωμένους (αναφορά στα 

κοινωνικά χαρακτηριστικά). Ενώ το διπολικό μοντέλο οικογένειας (αναφορά στην 

κατηγορία οικογένεια), με άνισους οικιακούς ρόλους (αναφορά στην κατηγορία 

καταμερισμός εργασίας), εμφανίζεται σε συζύγους μεγαλύτερης ηλικίας, χαμηλότερου 

μορφωτικού επιπέδου και οι γυναίκες δεν εργάζονται έξω από το σπίτι (αναφορά στην 

κατηγορία κοινωνικά χαρακτηριστικά). 

Με βάση την ανάλυση του γλωσσικού κειμένου, παρατηρούμε ότι οι θεματικές 

κατηγορίες που σχετίζονται με τον καταμερισμό της εργασίας και την οικογένεια, στις 

οποίες γίνεται αναφορά είναι τέσσερις και στο σύνολο των αναφορών είναι επτά 

αναφορές. Συγκεκριμένα, οι θεματικές κατηγορίες του γλωσσικού κειμένου είναι: 

‘οικογένεια’(2 αναφορές), ‘καταμερισμός εργασίας’ (2 αναφορές), ‘χαρακτηριστικά’(3 

αναφορές). 

 

Η τρίτη πηγή είναι στην ενότητα 4.2 του σχολικού εγχειριδίου με τίτλο: 

Καταμερισμός εργασίας στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια, είναι ένα κείμενο 13 

σειρών, της Κική Δημουλά, με τίτλο ‘Σκόνη’ από την συλλογή το τελευταίο σώμα μου, 

1981. Και έχει ως θέμα τον ρόλο της νοικοκυράς καθώς και όλες εκείνες τις εργασίες τις 

οποίες καλείται να φέρει εις πέρας κάθε μέρα μια νοικοκυρά. Στη φάση αυτή, 

διαβάζεται προσεχτικά το κείμενο/πηγή, εντοπίζονται και καταγράφονται οι αναφορές, 

κάθε μία από τις οποίες εντάσσεται στην αντίστοιχη θεματική κατηγορία εργασία. Η 

φάση αυτή παρουσιάζεται στον αναγνώστη με τον παρακάτω τον παρακάτω σχεδιασμό: 

γλωσσικό κείμενο/ Ανάλυση-Δεδομένα 

 

Γλωσσικό κείμενο 4
ης

 ενότητας: 

 

«Λυπάμαι τις νοικοκυρές 

Έτσι που αγωνίζονται 

Κάθε πρωί να διώχνουν απ' το σπίτι 

τους τη σκόνη, 

Σκόνη ύστατη σάρκα του άσαρκου. 
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Σκούπες σκουπάκια  

Ρουφηχτήρια φτερά τιναχτήρια 

Ξεσκονόπανα κουρελόπανα κλόουν 

Θόρυβοι και τρόποι ακροβάτες, 

Μαστίγιο πέφτουν οι κινήσεις πάνω  

στην κατοικίδια σκόνη»  

(Κική Δημουλά, «Σκόνη», από τη συλλογή 

Το τελευταίο σώμα μου, 1981) 

 

Ανάλυση-Δεδομένα: 

(αναφορά στην κατηγορία κοινωνικό χαρακτηριστικό ) 

(αναφορά στην κατηγορία χρόνος) 

(αναφορά στην κατηγορία εργασία) 

(αναφορά στην κατηγορία εργασία) 

(αναφορά στην κατηγορία εργασία) 

 

 

Το κείμενο αναφέρει ότι οι νοικοκυρές (αναφορά στην κατηγορία κοινωνικό 

χαρακτηριστικό), κάθε πρωί (αναφορά στην κατηγορία χρόνος), αγωνίζονται για να 

διώξουν την σκόνη (αναφορά στην κατηγορία εργασία), με σκούπες και σκουπάκια 

προσπαθούν ‘σαν μαστίγιο’ πέφτουν οι κινήσεις στην σκόνη. (αναφορά στην κατηγορία 

εργασία). Με βάση την ανάλυση του γλωσσικού κειμένου, παρατηρούμε ότι οι 

θεματικές κατηγορίες που σχετίζονται με τον καταμερισμό της εργασίας, στις οποίες 

γίνεται αναφορά είναι τρεις και στο σύνολο των αναφορών είναι πέντε αναφορές. 

Συγκεκριμένα, οι θεματικές κατηγορίες του γλωσσικού κειμένου είναι: ‘εργασία’ (3 

αναφορές), ‘ κοινωνικά χαρακτηριστικά’(1 αναφορά), ‘χρόνος’ (1 αναφορά). Ακολουθεί 

η εικονική ανάλυση του κεφαλαίου πέντε του σχολικού εγχειριδίου.  
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Ανάλυση πέμπτου κεφαλαίου – Εκπαίδευση: Παράγοντας 

αναπαραγωγής και αλλαγής της κοινωνίας. 

 

Το πέμπτο κεφάλαιο με τίτλο: Εκπαίδευση: Παράγοντας αναπαραγωγής και 

αλλαγής της κοινωνίας, (σελ.89-105), χωρίζεται σε τρείς ενότητες, και έχει συνολικά 

δεκατρείς εικόνες και τρεις πηγές. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό  του συγκεκριμένου 

κεφαλαίου είναι ότι όλες οι ενότητες εξελίσσονται με βάση μία ιστορική αναδρομή 

ξεκινώντας με τον ρόλο και τις λειτουργίες της εκπαίδευσης στο χρόνο, ακολουθεί 

σύντομη ανάλυση των εκπαιδευτικών συστημάτων και περιγράφεται το ελληνικό 

σύστημα. Και τέλος αναλύεται το πώς η εκπαίδευση λειτουργεί ως παράγοντας 

αναπαραγωγής και αλλαγής της κοινωνίας. Ακολουθεί λοιπόν η παρουσίαση και η 

ανάλυση των εικόνων του συγκεκριμένου κεφαλαίου παρακάτω.   

 

3.2.3 Περιγραφή και ανάλυση εικόνων 

 

Στην αρχική σελίδα του κεφαλαίου αναγράφεται, με κεφαλαία μαύρα γράμματα, ο 

τίτλος του πέμπτου κεφαλαίου: Εκπαίδευση: Παράγοντας αναπαραγωγής και 

αλλαγής της κοινωνίας, ενώ δεν παρουσιάζεται εδώ καμία εικόνα.  

 

1
η
 ενότητα με τίτλο: Ο ρόλος της εκπαίδευσης.  

 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου (σελ.91-93), παρουσιάζεται 

σε θεωρητικό επίπεδο η έννοια της εκπαίδευσης, ο ρόλος και οι λειτουργίες της στην 

σταδιακή ανεξαρτητοποίηση του από το οικογενειακό περιβάλλον και την ένταξη του 

σε νέες κοινωνικές ομάδες. Η πρώτη εικόνα εμφανίζεται στην πρώτη ενότητα του 

κεφαλαίου που έχει τίτλο: Ο ρόλος της εκπαίδευσης. Συνολικά σε αυτήν την ενότητα 

έχουμε τέσσερις εικόνες. Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση των εικόνων. 
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Περιγραφή εικ.1 

 

Στην πρώτη εικόνα (εικ.1), απεικονίζεται μία σχολική φωτογραφία, από σχολείο 

Θηλέων. Στο κέντρο της φωτογραφίας βρίσκεται ο δάσκαλος. Η φωτογραφία είναι 

ασπρόμαυρη. 

 

Ανάλυση εικόνας 1 

Εκπαιδευτικός κώδικας: σχολείο 

Κώδικας αντικειμένων: -  

Κώδικας χώρου: εσωτερικός/αίθουσα 

Τεχνοτροπία: Ρεαλιστική Φωτογραφία 

Λεζάντα: Σχολείο της Φανής Χιλ 1865 (Αθήνα 1939-1900: Φωτογραφικές μαρτυρίες 

Μουσείο Μπενάκη). 

Σχέση εικόνας – τίτλου: άμεση 

Περιεχόμενο της εικόνας: Σχολική Φωτογραφία 

Θέματα της εικόνας: σχολείο/εκπαίδευση 

                                 Ενδυμασία (στολή σχολείου) 

Η πρώτη εικόνα (εικ.1) ως προς την  τεχνοτροπία είναι ρεαλιστική, με θέμα την 

απεικόνιση των μαθητριών μιας σχολικής τάξης ιδιωτικού σχολείου σε μία 

φωτογραφία. Λαμβάνει χώρα σε έναν εσωτερικό χώρο (μάλλον αίθουσα), ενώ η 

περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραμμάτων έχει ως εξής: Μία σχολική 

φωτογραφία στην οποία οι μαθήτριες ντυμένες με ίδιο φόρεμα το οποίο είναι η στολή 

του ιδιωτικού σχολείου και με άσπρη κορδέλα στα μαλλιά, ενώ στο κέντρο βρίσκεται 

ο δάσκαλος. Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι οι κύριες θεματικές 

κατηγορίες της εικόνας είναι δύο, το σχολείο και η ενδυμασία. 
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Περιγραφή εικ. 2 

 

Στην δεύτερη εικόνα (εικ.2), απεικονίζεται μία σχολική φωτογραφία, από μεικτό 

σχολείο. Στο κέντρο της φωτογραφίας βρίσκεται ο δάσκαλος. Η φωτογραφία είναι 

έγχρωμη.  

 

Ανάλυση εικόνας 2 

Εκπαιδευτικός κώδικας: σχολείο 

Κώδικας αντικειμένων: -  

Κώδικας χώρου: εξωτερικός/προαύλιο  

Τεχνοτροπία: Ρεαλιστική Φωτογραφία 

Λεζάντα: Μαθητές στο προαύλιο του σχολείου τους κατά το σχολικό έτος 1981-82 

(Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τόμος 10, τεύχος 11, εκδ. Ελληνικά Γράμματα). 

Σχέση εικόνας – τίτλου: άμεση 

Περιεχόμενο της εικόνας: Σχολική Φωτογραφία 

Θέματα της εικόνας: σχολείο/εκπαίδευση 

                                 Ενδυμασία (σχολική ποδιά)               

Η δεύτερη εικόνα (εικ.2) ως προς την  τεχνοτροπία είναι ρεαλιστική, με θέμα την 

απεικόνιση των μαθητών μιας σχολικής τάξης σχολείου σε μία φωτογραφία. 

Λαμβάνει χώρα σε έναν εξωτερικό χώρο (προαύλιο), ενώ η περιγραφή της εικόνας σε 

επίπεδο εικονογραμμάτων έχει ως εξής: Μία σχολική φωτογραφία στην οποία οι 

μαθήτριες και οι μαθήτριες είναι ντυμένοι οι περισσότεροι με μπλε σχολική ποδιά. 

Ενώ στο κέντρο βρίσκεται ο δάσκαλος, ο οποίος φοράει κοστούμι. Με βάση την 

εικονική ανάλυση προκύπτει ότι οι κύριες θεματικές  κατηγορίες της εικόνας είναι 

δύο, το σχολείο και η ενδυμασία. 
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Περιγραφή εικ. 3 

  

Στην τρίτη εικόνα (εικ.3), απεικονίζεται μία σχολική φωτογραφία, από μεικτό 

σχολείο, το οποίο βρίσκεται σε σχολική εκπαιδευτική εκδρομή. Περίπου στη μέση 

της φωτογραφίας βρίσκονται οι καθηγητές. Η φωτογραφία είναι έγχρωμη.  

 

Ανάλυση εικόνας 3 

Εκπαιδευτικός κώδικας: σχολείο/εκδρομή 

Κώδικας αντικειμένων: δέντρα-άγαλμα 

Κώδικας χώρου: εξωτερικός/φυσικό περιβάλλον 

Τεχνοτροπία: Ρεαλιστική Φωτογραφία 

Λεζάντα:  Γ Λυκείου, 2ο Λύκειο Δραπετσώνας, σχολική εκδρομή 2004 

(Φωτογραφικό αρχείο Β. Σπανάκου) 

Σχέση εικόνας – τίτλου: άμεση 

Περιεχόμενο της εικόνας: Σχολική εκδρομική Φωτογραφία 

Θέματα της εικόνας: σχολείο/εκπαίδευση/συμμετοχή 

Η τρίτη εικόνα (εικ.3) ως προς την  τεχνοτροπία είναι ρεαλιστική, με θέμα την 

απεικόνιση των μαθητών μιας σχολικής τάξης σχολείου σε μία φωτογραφία, στην 

οποία έχουν πάει εκδρομή. Λαμβάνει χώρα σε έναν εξωτερικό χώρο (φυσικό 

περιβάλλον), ενώ η περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραμμάτων έχει ως 

εξής: Σε φυσικό περιβάλλον μαθητές Γ λυκείου, φωτογραφίζονται κάτω από ένα 

άγαλμα, ενώ περίπου στο κέντρο της φωτογραφίας υπάρχουν οι καθηγητές τους. Με 

βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι η κύρια θεματική κατηγορία της εικόνας 

είναι το σχολείο, η εκπαίδευση και η συμμετοχή. 
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Περιγραφή εικ. 4 

 

Στην τέταρτη εικόνα (εικ.4), απεικονίζεται μία σχολική φωτογραφία, από μεικτό 

σχολείο, σε αίθουσα εκμάθησης μαγειρικής. 

 

Ανάλυση εικόνας 4 

Εκπαιδευτικός κώδικας: σχολείο/μάθηση/ρόλοι 

Κώδικας αντικειμένων: φαγητό-ποδιές και σκουφάκια και σκεύη  μαγειρικής 

Κώδικας χώρου: εσωτερικός/σχολική αίθουσα 

Τεχνοτροπία: Ρεαλιστική Φωτογραφία 

Λεζάντα: Το ιαπωνικό δημόσιο σχολείο: χώρος εκμάθησης ρόλων (R.T. Schaefer, 

Sociology, 7th Edition, The McGrawHill Companies, Inc., 2001). 

 Σχέση εικόνας – τίτλου: άμεση 

Περιεχόμενο της εικόνας: Διδασκαλία-μάθηση 

Θέματα της εικόνας: σχολείο/εκπαίδευση/συμμετοχή 

Η τέταρτη εικόνα (εικ.4) ως προς την  τεχνοτροπία είναι ρεαλιστική, με θέμα την 

απεικόνιση των μαθητών μιας σχολικής τάξης σχολείου σε μία φωτογραφία, στην 

οποία διδάσκονται το μάθημα της μαγειρικής. Λαμβάνει χώρα σε έναν εσωτερικό 

χώρο (σχολική αίθουσα), ενώ η περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραμμάτων 

έχει ως εξής: Μαθητές αγόρια και κορίτσια, φορώντας άσπρες ποδιές και σκουφάκια, 

σερβίρουν φαγητό στους υπόλοιπους συμμαθητές τους. Με βάση την εικονική 

ανάλυση προκύπτει ότι η κύρια θεματική κατηγορία της εικόνας είναι το σχολείο, η 

εκπαίδευση και η συμμετοχή. Στην συνέχεια θα ακολουθήσει η ανάλυση των εικόνων 

της επόμενης ενότητας. 
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1
η
 ενότητα με τίτλο: Ο ρόλος της εκπαίδευσης.  

1
η
  υποενότητα με τίτλο: Εκπαιδευτικά Συστήματα – Ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα. 

 

Στην υποενότητα του πρώτου κεφαλαίου με τίτλο: Εκπαιδευτικά Συστήματα- 

Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα του σχολικού εγχειριδίου (σελ.93-97), παρουσιάζεται 

σε θεωρητικό επίπεδο συνοπτικά τα εκπαιδευτικά συστήματα, καθώς και οι 

ομοιότητες και οι διαφορές με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Συγκεκριμένα 

αναλύονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα-αδυναμίες του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος. Συνολικά σε αυτήν την υποενότητα έχουμε πέντε 

εικόνες. Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση των εικόνων. 

 

Περιγραφή εικ. 5 

 

 

Στην πέμπτη εικόνα (εικ.5), απεικονίζονται σκηνές σχολείου από την αρχαιότητα 

ζωγραφισμένες σε αγγεία. 

 

Ανάλυση εικόνας 5 

Εκπαιδευτικός κώδικας: σχολείο/μάθηση/ρόλοι 

Κώδικας αντικειμένων: αγγείο, μουσικά όργανα 

Κώδικας χώρου: - 

Τεχνοτροπία: Αγγειοπλαστική 
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Λεζάντα: Σκηνές σχολείου από την αρχαιότητα ζωγραφισμένες σε αγγεία (485480 

π.Χ.) (Ελληνική τέχνη: αρχαία αγγεία, Εκδοτική Αθηνών). 

Σχέση εικόνας – τίτλου: άμεση 

Περιεχόμενο της εικόνας: Διδασκαλία-μάθηση 

Θέματα της εικόνας: εκπαίδευση 

Η πέμπτη εικόνα (εικ.5) ως προς την  τεχνοτροπία πρόκειται για ένα 

αγγείο,(αγγειοπλαστική) με θέμα την απεικόνιση των μαθητών να μαθαίνουν είτε 

μουσικά όργανα, είτε ανάγνωση. Δεν προκύπτει κώδικας του χώρου ενώ η περιγραφή 

της εικόνας σε επίπεδο εικονογραμμάτων έχει ως εξής: Σε ερυθρόμορφο ρυθμό  σ’ 

ένα αγγείο απεικονίζονται δάσκαλοι να διδάσκουν στους μαθητές τους μουσικά 

όργανα, γραφή και ανάγνωση. Οι δάσκαλοι σε όλες τις απεικονίσεις παρουσιάζονται 

να κάθονται ενώ οι μαθητές σχεδόν σε όλες τις απεικονίσεις εμφανίζονται όρθιοι. Με 

βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι η κύρια θεματική κατηγορία της εικόνας 

είναι το σχολείο, και η εκπαίδευση.  

 

Περιγραφή εικ. 6 

  

 

Στην έκτη εικόνα (εικ.6), απεικονίζονται ένας δάσκαλος να διδάσκει ιδιωτικά μία 

μαθήτρια.  

Ανάλυση εικόνας 6 

Εκπαιδευτικός κώδικας: σχολείο/μάθηση 

Κώδικας αντικειμένων: βιβλίο 

Κώδικας χώρου: - 

Τεχνοτροπία: Σκίτσο 
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Λεζάντα: Ιδιωτικός δάσκαλος διδάσκει Αθηναία (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, 

Εκδοτική Αθηνών, 1970). 

Σχέση εικόνας – τίτλου: άμεση 

Περιεχόμενο της εικόνας: Διδασκαλία-μάθηση 

Θέματα της εικόνας: εκπαίδευση 

Η έκτη εικόνα (εικ.6) ως προς την  τεχνοτροπία πρόκειται για ένα ρεαλιστικό 

σκίτσο με θέμα την απεικόνιση της διδασκαλίας μιας μαθήτριας από τον δάσκαλο 

της. Δεν προκύπτει κώδικας του χώρου ενώ η περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο 

εικονογραμμάτων έχει ως εξής: Σε έγχρωμη απεικόνιση ένας δάσκαλος κρατώντας 

στο χέρι ένα βιβλίο και φορώντας παραδοσιακή φορεσιά διδάσκει σε μία μαθήτρια η 

οποία και αυτή φορά παραδοσιακή φορεσιά η οποία μας παραπέμπει σε παλαιότερη 

εποχή. Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι η κύρια θεματική κατηγορία 

της εικόνας είναι η εκπαίδευση.  

 

Περιγραφή εικ. 7  

 

 

Στην έβδομη εικόνα (εικ.7), απεικονίζονται ένας δάσκαλος να διδάσκει τους μαθητές 

του, πρόκειται για μια ασπρόμαυρη φωτογραφία. 

 

Ανάλυση εικόνας 7  

Εκπαιδευτικός κώδικας: σχολείο/μάθηση 

Κώδικας αντικειμένων: βιβλία-θρανία 

Κώδικας χώρου: εσωτερικός (σχολική αίθουσα) 

Τεχνοτροπία: Ρεαλιστική Φωτογραφία 



86 
 

Λεζάντα: Σχολικές τάξεις δημοτικού σχολείου του 1952. ( Παιδείας Ενθύμιο 

Φωτοεκδοτική, 2005). 

Σχέση εικόνας – τίτλου: άμεση 

Περιεχόμενο της εικόνας: Διδασκαλία-μάθηση 

Θέματα της εικόνας: εκπαίδευση  

                                  Χώρος (σχολική αίθουσα)  

Η έβδομη εικόνα (εικ.7) ως προς την  τεχνοτροπία πρόκειται για μία ρεαλιστική 

φωτογραφία με θέμα την απεικόνιση της διδασκαλίας μίας σχολικής τάξης δημοτικού 

σχολείου του 1952. Λαμβάνει χώρα σε έναν εσωτερικό χώρο (σχολική αίθουσα), ενώ 

η περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραμμάτων έχει ως εξής: Σε ασπρόμαυρη 

απεικόνιση ένας δάσκαλος στέκεται όρθιος μπροστά στους μαθητές του, οι μαθητές 

κάθονται σε μεγάλα πολυθέσια θρανία, τα αγόρια στην πρώτη σειρά τα κορίτσια 

ξεχωρίζουν στην δεύτερη γραμμή. Τα παιδιά έχουν σταυρωμένα τα χέρια τους πάνω 

στο θρανίο, ενώ τα παιδιά βλέπουν στα μάτια πολύ προσεχτικά τον δάσκαλο.  

Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι οι κύριες θεματικές κατηγορίες της 

εικόνας είναι δύο, η εκπαίδευση και ο χώρος. 

 

Περιγραφή εικ.8 

 

Στην όγδοη εικόνα (εικ.8), απεικονίζονται μαθητές μιας σχολικής τάξης να κάθονται 

σε περίπου ημικυκλική διάταξη. 

 

Ανάλυση εικόνας 8 

Εκπαιδευτικός κώδικας: σχολείο/μάθηση 

Κώδικας αντικειμένων: βιβλία-θρανία-χάρτες 

Κώδικας χώρου: εσωτερικός (σχολική αίθουσα) 

Τεχνοτροπία: Ρεαλιστική Φωτογραφία 
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Λεζάντα: Σχολικές τάξεις δημοτικού σχολείου του 2004. (Φωτογραφικό αρχείο Ε. 

Κουμάνταρη).  

Σχέση εικόνας – τίτλου: άμεση 

Περιεχόμενο της εικόνας: Διδασκαλία-μάθηση 

Θέματα της εικόνας: εκπαίδευση/σχολείο. 

                                  Χώρος (σχολική τάξη) 

Η όγδοη εικόνα (εικ.8) ως προς την  τεχνοτροπία πρόκειται για μία ρεαλιστική 

φωτογραφία με θέμα την απεικόνιση της διδασκαλίας μίας σχολικής τάξης δημοτικού 

σχολείου του 2004. Λαμβάνει χώρα σε έναν εσωτερικό χώρο (σχολική αίθουσα), ενώ 

η περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραμμάτων έχει ως εξής: Σε έγχρωμη 

απεικόνιση  οι μαθητές σε πρώτο πλάνο κάθονται οι μαθητές σε θρανία δύο θέσεων 

σε σχεδόν ημικυκλική παράταξη ενώ πάνω στα θρανία τους, ξεχωρίζουν τα βιβλία 

τους και οι κασετίνες ενώ στο πάτωμα είναι οι τσάντες τους.  Πίσω τους ξεχωρίζουν 

γεωγραφικοί χάρτες και μία μεταλλική βιβλιοθήκη. Με βάση την εικονική ανάλυση 

προκύπτει ότι οι κύριες θεματικές κατηγορίες της εικόνας είναι δύο, η 

εκπαίδευση/σχολείο και ο χώρος.  

 

Περιγραφή εικ.9  

 

Στην ένατη εικόνα (εικ.9), σε ένα σκίτσο απεικονίζεται ένας μαθητής να κουβαλά τα 

βιβλία του.     

Ανάλυση εικόνας 9 

Εκπαιδευτικός κώδικας: σχολείο/μάθηση 

Κώδικας αντικειμένων: βιβλία 

Κώδικας χώρου: εξωτερικός  

Τεχνοτροπία: Σκίτσο 
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Λεζάντα: Φεγγαράκι μου λαμπρό… φέγγε μου να περπατώ να πηγαίνω φροντιστήριο 

μπας και πάρω απολυτήριο….  Σκίτσο Βασίλη Παπαγεωργίου (Ελληνική Πολιτική 

Γελοιογραφία, Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κ. Καραμανλής, εκδ. I. Σιδέρης, 2002). 

Σχέση εικόνας – τίτλου: άμεση 

Περιεχόμενο της εικόνας: Διδασκαλία-φροντιστήριο-εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 

Θέματα της εικόνας: εκπαίδευση/σχολείο. 

Η ένατη εικόνα (εικ.9) ως προς την  τεχνοτροπία πρόκειται για ένα σκίτσο με 

θέμα την απεικόνιση ενός μαθητή ο οποίος κουβαλά τα βιβλία του κουρασμένος. 

Λαμβάνει χώρα σε έναν εξωτερικό χώρο, ενώ η περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο 

εικονογραμμάτων έχει ως εξής: Σε έγχρωμη απεικόνιση  ο μαθητής σε πρώτο πλάνο 

κάτω από το φως του φεγγαριού μέσα στο οποίο αναγράφονται οι λέξεις κυβερνητική 

μεταρρύθμιση, περπατά σκυμμένος κουβαλώντας τα βιβλία του ενώ αναγράφεται να 

λέει το εξής γλωσσικό μήνυμα  Φεγγαράκι μου λαμπρό… φέγγε μου να περπατώ να 

πηγαίνω φροντιστήριο μπας και πάρω απολυτήριο… Με βάση την εικονική ανάλυση 

προκύπτει ότι η κύρια θεματική κατηγορία της εικόνας είναι η εκπαίδευση/σχολείο. 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί, η ανάλυση των εικόνων, της επόμενης ενότητας του 

σχολικού εγχειριδίου.  
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2
η
 ενότητα με τίτλο:  Η Εκπαίδευση ως παράγοντας αναπαραγωγής και αλλαγής 

της κοινωνίας. 

 

Στην δεύτερη ενότητα του πέμπτου κεφαλαίου με τίτλο: Η Εκπαίδευση ως 

παράγοντας αναπαραγωγής και αλλαγής της κοινωνίας, η οποία εκτείνεται από τις 

σελίδες 98 έως 101 και χωρίζεται σε δύο υποενότητες. Η πρώτη υποενότητα έχει 

τίτλο: Η Εκπαίδευση ως παράγοντας αναπαραγωγής της κοινωνίας, (σελ.98-100). Η 

δεύτερη υποενότητα έχει τίτλο: Η Εκπαίδευση ως παράγοντας αλλαγής της 

κοινωνίας, (σελ.101). Σε θεωρητικό επίπεδο και στις δύο υποενότητες εξετάζεται  εάν 

το σχολείο αναπαράγει τις κοινωνικές ανισότητες ή αν, αντίθετα, προσφέρει στα 

άτομα ίσες ευκαιρίες με αποτέλεσμα την κοινωνική τους ανέλιξη. Συνολικά στην 

πρώτη  υποενότητα έχουμε δύο εικόνες (εικ.10,11) και μία εικόνα στην δεύτερη 

υποενότητα (εικ12). Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση των εικόνων. 

 

Περιγραφή εικ.10 

 

Στην δέκατη εικόνα (εικ.10), παρουσιάζονται μαθητές με παραδοσιακές στολές να 

χορεύουν. 

 

Ανάλυση εικόνας 10 

Εκπαιδευτικός κώδικας: μάθηση παραδοσιακών χορών  

Κώδικας αντικειμένων: παραδοσιακές στολές 

Κώδικας χώρου: εξωτερικός  

Τεχνοτροπία: Ρεαλιστική Φωτογραφία 

Λεζάντα: Διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας μέσα από τελετές και επετείους, 

(Φωτογραφικό αρχείο Ε. Κουμάνταρη).  

Σχέση εικόνας – τίτλου: έμμεση 
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Περιεχόμενο της εικόνας: εκμάθηση χορών 

Θέματα της εικόνας: εκπαίδευση /παράδοση 

                                 Κοινωνία (μαθητές) 

Η δέκατη εικόνα (εικ.10) ως προς την  τεχνοτροπία πρόκειται για μία φωτογραφία 

με θέμα την απεικόνιση μιας ομάδας μαθητών, οι οποίοι χορεύουν. Λαμβάνει χώρα 

σε έναν εξωτερικό χώρο, ενώ η περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραμμάτων 

έχει ως εξής: Σε έγχρωμη απεικόνιση  μια ομάδα μαθητών ντυμένοι με παραδοσιακές 

στολές χορεύουν παραδοσιακούς χορούς, τους συνοδεύουν μια ενήλικας που έχει 

στην αγκαλιά της ένα μικρό παιδί. Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι οι 

κύριες θεματικές κατηγορίες της εικόνας είναι τρεις, η εκπαίδευση ,η παράδοση και η 

κοινωνία. 

 

Περιγραφή εικ.11 

 

Στην ενδέκατη εικόνα (εικ.11), απεικονίζεται  μια μαθητική παρέλαση. 

Ανάλυση εικόνας 11 

Εθνικός κώδικας: εθνική παρέλαση 

Κώδικας αντικειμένων: σημαία  

Κώδικας χώρου: εξωτερικός (δημόσιος δρόμος) 

Τεχνοτροπία: Ρεαλιστική Φωτογραφία 

Λεζάντα: Διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας μέσα από τελετές και επετείους, 

(Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τόμος 10, τεύχος 12, εκδ. Ελληνικά Γράμματα). 

Σχέση εικόνας – τίτλου: έμμεση 

Περιεχόμενο της εικόνας: Εθνική παρέλαση μαθητών 

Θέματα της εικόνας: Εθνικότητα (παρέλαση) 

                                 Κοινωνία (μαθητές) 

Η ενδέκατη εικόνα (εικ.11) ως προς την  τεχνοτροπία πρόκειται για μία 

φωτογραφία με θέμα την απεικόνιση μιας μαθητικής παρέλασης. Λαμβάνει χώρα σε 

έναν εξωτερικό χώρο (δημόσιο δρόμο), ενώ η περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο 
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εικονογραμμάτων έχει ως εξής: Εμφανίζεται μια τάξη σχολείου, ντυμένοι με ρούχα 

παρέλασης άσπρο πουκάμισο, μαύρο παντελόνι τα αγόρια και μαύρη φούστα τα 

κορίτσια. Προπορεύεται η σημαία με τους παραστάτες, και ακολουθούν μια ομάδα 

κοριτσιών με τύμπανα. Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι οι κύριες 

θεματικές κατηγορίες της εικόνας είναι δύο, η εθνικότητα και η κοινωνία. 

 

Περιγραφή εικ.12 

 

Στην δωδέκατη εικόνα (εικ.12), παρουσιάζονται μικροί μαθητές, αναπτυσσόμενων 

χωρών να γράφουν και να διαβάζουν. 

Ανάλυση εικόνας 12 

Εκπαιδευτικός κώδικας: εκπαίδευση, γραφή /ανάγνωση 

Κώδικας αντικειμένων: πινακάκι, κιμωλία 

Κώδικας χώρου: εσωτερικός (μάλλον αίθουσα) 

Τεχνοτροπία: Ρεαλιστική Φωτογραφία 

Λεζάντα: Η σχολική εκπαίδευση συμβάλλει στην κοινωνική και οικονομική 

ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών (Φωτογραφικό Αρχείο της Action Aid). 

Σχέση εικόνας – τίτλου: έμμεση 

Περιεχόμενο της εικόνας: Η εκπαίδευση μαθητών 

Θέματα της εικόνας: εκπαίδευση (γραφή/ ανάγνωση) 

                                  κοινωνία (μαθητές) 

Η δωδέκατη εικόνα (εικ.12) ως προς την  τεχνοτροπία πρόκειται για μία 

φωτογραφία με θέμα την απεικόνιση εκμάθησης γραφής. Λαμβάνει χώρα σε έναν 

εσωτερικό χώρο ενώ η περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραμμάτων έχει ως 

εξής: Εμφανίζονται σε πρώτο πλάνο δύο μαθητές έγχρωμης φυλής, να κάθονται στο 

πάτωμα μιας αίθουσας, κρατώντας στα χέρια ατομικά πινακάκια και κιμωλίες. Ο ένας 

μαθητής γράφει ενώ ο άλλος τον κοιτάει. Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει 

ότι οι κύριες θεματικές κατηγορίες της εικόνας είναι δύο, η εκπαίδευση και η 

κοινωνία. 
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3
η
 ενότητα με τίτλο: Εκπαιδευτικός προσανατολισμός στο πλαίσιο της κοινωνίας 

και της πληροφορίας 

 

Στην τρίτη ενότητα του πέμπτου κεφαλαίου με τίτλο: Εκπαιδευτικός 

προσανατολισμός στο πλαίσιο της κοινωνίας και της πληροφορίας, η οποία εκτείνεται 

από τις σελίδες 102 έως 105. Σε θεωρητικό επίπεδο παρουσιάζονται τα 

πλεονεκτήματα που υπάρχουν με την εμφάνιση της κοινωνίας της πληροφορίας στη 

ζωή των ανθρώπων γενικά. Και ειδικότερα τα πλεονεκτήματα των τεχνολογικών 

μετασχηματισμών τα οποία βοήθησαν στην καθιέρωση νέων εκπαιδευτικών 

διαδικασιών και συστημάτων παροχής εκπαίδευση (τηλεκπαίδευση, εξ’ αποστάσεως) 

κ.ά. Συνολικά στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται μόνο μία εικόνα, (εικ13). Στη 

συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση της εικόνας. 

 

Περιγραφή εικ.13 

 

Στην δέκατη τρίτη εικόνα (εικ.13), παρουσιάζονται μια ομάδα μαθητών σ’ ένα 

εργαστήρι πληροφορικής.  

Ανάλυση εικόνας 13 

Εκπαιδευτικός κώδικας: εκπαίδευση ηλεκτρονικών υπολογιστών (η/υ) 

Κώδικας αντικειμένων: ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

Κώδικας χώρου: εσωτερικός (εργαστήρι πληροφορικής) 

Τεχνοτροπία: Ρεαλιστική Φωτογραφία 

Λεζάντα:  Νέες τεχνολογίες στην ελληνική εκπαίδευση (Περιοδική Έκδοση της 

Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, Αθήνα 2003). 

Σχέση εικόνας – τίτλου: έμμεση 

Περιεχόμενο της εικόνας: Εκπαίδευση μαθητών στους η/υ 
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Θέματα της εικόνας:  εκπαίδευση (μάθημα η/υ) 

                                  Χώρος (σχολική αίθουσα/ εκμάθησης η/υ) 

Η δέκατη τρίτη εικόνα (εικ.13) ως προς την  τεχνοτροπία πρόκειται για μία 

φωτογραφία με θέμα την απεικόνιση εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Λαμβάνει χώρα σε έναν εσωτερικό χώρο (εργαστήρι πληροφορικής), ενώ η 

περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραμμάτων έχει ως εξής: Εμφανίζονται σε 

πρώτο πλάνο μαθητές σ’ μία αίθουσα εργαστηρίου πληροφορικής να κάνουν μάθημα 

υπολογιστών. Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι οι κύριες θεματικές 

κατηγορίες της εικόνας είναι δύο, η εκπαίδευση και ο χώρος.  

 

 

3.2.3. Ανάλυση τίτλων ενοτήτων 

 

Στο πέμπτο κεφάλαιο το οποίο αναλύθηκε παραπάνω, οι τίτλοι των ενοτήτων 

παραπέμπουν σε μια σειρά από κώδικες.  

Συγκεκριμένα: 

α) στην πρώτη ενότητα, υπερτερεί ο κώδικας της εκπαίδευσης, με την εμφάνιση των 

ρόλων και των λειτουργιών των οποίων καλείται να επιτελέσει. 

β) στην δεύτερη ενότητα εμφανίζεται κυρίως ο κώδικας της εκπαίδευσης και ο 

κοινωνικός κώδικας, ως παράγοντας αναπαραγωγής και αλλαγής της κοινωνίας. 

γ) στην τρίτη ενότητα εμφανίζεται και πάλι ο κώδικας της εκπαίδευσης και ο 

κοινωνικός κώδικας ως παράγοντας εκπαιδευτικού προσανατολισμού και εκμάθηση 

της πληροφορικής.  

 

Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο 3.2.4 θα γίνει αναφορά στο στατιστικό μέρος της 

εργασίας, στην κατανομή εικόνων με βάση την τυπολογία τους και στην ποσοτική 

ανάλυση των κωδίκων. 
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3.2.4. Διαπιστώσεις  

 

Το πέμπτο κεφάλαιο με τίτλο: Εκπαίδευση : παράγοντας αναπαραγωγής και 

αλλαγής της κοινωνίας, εκτείνεται σε 17 σελίδες, και αποτελείται από 3 ενότητες και 

συνοδεύεται από 13 εικόνες που αντιστοιχούν στο  7,92% του συνόλου των εικόνων.  

Η συχνότητα των εικόνων του κεφαλαίου με βάση την τυπολογία τους, όπως αυτή 

προκύπτει από τον πίνακα 1, έχει ως εξής: 

                 Πίνακας 1: Κατανομή Εικόνων Πέμπτου Κεφαλαίου με βάση την τυπολογία τους 

Είδος Αριθμός Συχνότητα % 

Φωτογραφία 10 76,92% 

Σκίτσο 2 15,38% 

Αγγειοπλαστική 1 7,69% 

Παρατηρούμε ότι στο πέμπτο κεφάλαιο σε σύνολο δεκατριών εικόνων 

κυριαρχούν οι εικόνες που αναπαριστούν φωτογραφίες δέκα στον αριθμό,  έπονται τα 

σκίτσα δύο στον αριθμό και τέλος έχουμε μία μεταξοτυπία σύμφωνα με τα στοιχεία 

που αναλύσαμε στον πίνακα 1 (πιν.1). Στις φωτογραφίες (εικ.1,2,3,4,7,8,10,11,12,13), 

κυρίαρχοι κώδικες είναι ο εκπαιδευτικός /σχολικός (εικ. 1,2,3,4,7,8,10,12,13), ο 

ενδυματολογικός κώδικας στις (εικ. 1,2), ο συμμετοχικός κώδικας στις (εικ. 3,4), ο 

χωρικός κώδικας στις (εικ. 7,8,13), ο παραδοσιακός και κοινωνικός  κώδικας (εικ. 

10), ο εθνικός κώδικας (εικ.11), και ο κοινωνικός στις εικόνες (εικ,11,12). Ο κώδικας 

του χώρου ως εξωτερικός εμφανίζεται στις φωτογραφίες (εικ. 2,3,10,11), ως 

εσωτερικός (εικ. 1,4,7,8,12,13). Όλες οι φωτογραφίες συνοδεύονται από λεζάντες. 

Στα σκίτσα (εικ.6,9), κυριαρχεί ο εκπαιδευτικός κώδικας. Ο κώδικας του χώρου 

απουσιάζει από το σκίτσο (εικ.6), ενώ υπάρχει στο σκίτσο (εικ. 9) και εμφανίζεται ως 

εξωτερικός, ενώ και τα δύο σκίτσα συνοδεύονται από λεζάντες. Τέλος συναντάμε και 

την απεικόνιση ενός αγγείου (εικ.5), με κυρίαρχο κώδικα τον εκπαιδευτικό, με 

απουσία χώρου αλλά με ύπαρξη λεζάντας. Οι λεζάντες στατιστικά εμφανίζονται στο 

100% του συνόλου των εικόνων του πέμπτου κεφαλαίου.   

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι οι εικόνες του πέμπτου κεφαλαίου αναπαριστούν 

στην πλειοψηφία τους, την μορφή που παίρνει η εκπαίδευση ανά διαφορετικές 

χρονικές περιόδους, και κάποιες από τις λειτουργίες που επιτελεί. Έπονται εικόνες 

που αναπαριστούν  την ενδυμασία, την παράδοση και την εθνικότητα. Στο επόμενο 

κεφάλαιο θα καταγραφούν οι σχέσεις των εικόνων με τους τίτλους των ενοτήτων 

(άμεση, έμμεση ή καμία αγκύρωση). 
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3.2.5. Σχέση εικόνων – τίτλων ενοτήτων  

 

Το πέμπτο κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου με τίτλο: Εκπαίδευση:  παράγοντας 

αναπαραγωγής και αλλαγής της κοινωνίας, έχει σχετίζεται με κώδικες εκπαιδευτικούς 

και κοινωνικούς. Η εκπαίδευση είναι ένας κοινωνικός θεσμός που μπορεί με ευκολία 

να αποτυπωθεί στις διάφορες μορφές που παίρνει στο χρόνο και να υπάρξει 

απεικόνιση των λειτουργιών της μέσα από την εικόνα.  

Η πρώτη ενότητα με τίτλο: Ο ρόλος της εκπαίδευσης, σχετίζεται με κώδικες 

εκπαιδευτικούς/σχολικούς βλέπουμε ο τίτλος να αγκυρώνει άμεσα στην πρώτη 

εικόνα της 1
ης

 ενότητας,  που έχει σχέση με τον εκπαιδευτικό κώδικα: και την 

απεικόνιση μιας σχολικής φωτογραφίας, παραπέμποντας μας στην 

κοινωνικοοικονομική βάση του σχολείου και στο δασκαλοκεντρικό πρότυπο, με τον 

καθηγητή να απεικονίζεται στο κέντρο της φωτογραφίας. Στην εικόνα (2,3) της ίδιας 

ενότητας έχουμε την εμφάνιση του κώδικα της εκπαίδευσης, με την απεικόνιση μιας 

σχολικής φωτογραφίας, αυτό μας οδηγεί σε μία άμεση αγκύρωση με τον τίτλο, τέλος 

η τελευταία εικόνα (εικ.4) της ενότητας αυτής μας οδηγεί σ’ έναν εκπαιδευτικό 

κώδικα με την απεικόνιση εκμάθησης ρόλων αγκυρώνοντας άμεσα με τον τίτλο της 

ενότητας. Η υποενότητα του πρώτου κεφαλαίου με τίτλο: Εκπαιδευτικά συστήματα-

Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, σχετίζεται με τον κώδικα της εκπαίδευσης και τον 

κοινωνικό κώδικα, έτσι έχουμε την εμφάνιση όλων των εικόνων της υποενότητας 

δηλαδή (εικ 5,6,7,8,9), να αγκυρώνουν άμεσα οι εικόνες στον τίτλο, καθώς στις 

εικόνες κυριαρχεί ο κώδικας της εκπαίδευσης, και οι μορφές διδασκαλίας ανά 

χρονικές περιόδους. Στην δεύτερη ενότητα του κεφαλαίου με τίτλο: Η εκπαίδευση ως 

παράγοντας αναπαραγωγής και αλλαγής της κοινωνίας, κυριαρχεί ο κώδικας της 

εκπαίδευσης και ο κοινωνικός. Στις τρεις εικόνες της ενότητας (εικ.10,11,12), 

βλέπουμε να κυριαρχούν κώδικες εθνικότητας, παράδοσης, κοινωνικοί και 

εκπαιδευτικοί αγκυρώνοντας έτσι έμμεσα ο τίτλος με τις εικόνες. Στην τρίτη ενότητα 

με τίτλο: Εκπαιδευτικός προσανατολισμός στο πλαίσιο της κοινωνίας της 

πληροφορίας, κυριαρχεί ο κώδικας της εκπαίδευσης και ο κοινωνικός ως παράγοντας 

εκπαιδευτικού προσανατολισμού των νέων. 

Στην ενότητα αυτή εμφανίζεται μια εικόνα (εικ.13), στην οποία ο κυρίαρχος κώδικας 

είναι η εκπαίδευση/εκμάθηση πληροφορικής άρα υπάρχει έμμεση αγκύρωση με τον 

τίτλο της ενότητας. Συμπερασματικά όλα τα παραπάνω στοιχεία θα μπορούσαν να 

αποτυπωθούν στον παρακάτω πίνακα (πιν.3), στον οποίο παρουσιάζεται το κεφάλαιο 
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με τις επιμέρους ενότητες, τους κώδικες των τίτλων, των ενοτήτων, την τεχνοτροπία, 

τους κώδικες προσώπων, αντικειμένων και χώρου των εικόνων, τη σχέση τίτλου και 

εικόνας, καθώς και την ύπαρξη ή μη λεζάντας: 

Πίνακας 3: Συγκεντρωτικός πίνακας ανάλυσης κειμένων – εικόνων  4 κεφαλαίου. 

Κείμενο Εικόνα Σχέση τίτλου –εικόνας Λεζάντ

α  

εικόνα

ς 

Α/Α 

τίτλος 

κεφαλαίου 

Α/Α 

ενότη

τας 

Τίτλος 

Θέματα 

/ κώδικες 

τίτλου 

Ε
ικ

ό
ν
α

 

Τεχνοτροπί

α 

Κώδικας 

προσώπων  

Κωδ. 

Αντι- 

κειμένων  

Χωρι

κός  

κώδικ

ας 

Άμεση 

αγκύρωσ

η στον 

τίτλο 

Έμμεση 

αγκύρωσ

η στον 

τίτλο 

Καμία 

αγκύρω

ση 

5 

ΚΕΦΑΛΑΙ

Ο 

 

Εκπαίδευση

παράγοντας 

αναπαραγω

γής και 

αλλαγής της 

κοινωνίας 

1 
Ο ρόλος της 

εκπαίδευσης 

Κώδικας 

εκπαιδευτικός/

σχολικός 

1 

Ρεαλιστική 

Φωτογραφί

α 

Σχολική 

τάξη 
- 

εσωτε

ρικός +  

 

√ 

2 

Ρεαλιστική 

Φωτογραφί

α 

Σχολική 

τάξη 
- 

εξωτε

ρικός + 

  

√ 

3 

Ρεαλιστική 

Φωτογραφί

α 

Σχολική 

τάξη 

Δέντρα/άγα

λμα 

εξωτε

ρικός + 

  

√ 

4 

Ρεαλιστική 

Φωτογραφί

α 

Μαθητές 

φαγητό-

ποδιές 

σκουφάκια 

και σκεύη  

μαγειρικής 

 

εσωτε

ρικός 

+  

 

√ 

1.1 

Εκπαιδευτικά 

συστήματα –

Ελληνικό 

εκπαιδευτικό 

σύστημα  

Κώδικας 

εκπαιδευτικός/

σχολικός 

5 Αγγείο 

Μαθητές 

και 

δάσκαλοι  

Αγγείο,μου

-σικά 

όργανα 

- + 

  

√ 

6 Σκίτσο 

Δάσκαλος 

και 

μαθήτρια 

Βιβλίο  

 

 

 

- + 

  

√ 

7 

Ρεαλιστική 

Φωτογραφί

α 

Σχολική 

τάξη 

Βιβλία, 

θρανία,  

εσωτε

ρικός + 

  

√ 

8 

Ρεαλιστική 

Φωτογραφί

α 

Σχολική 

τάξη  

Βιβλία, 

θρανία, 

χάρτες 

Εσωτε

ρικός + 

  

√ 

9 
Σκίτσο Μαθητής βιβλία 

Εξωτε

ρικός 
+ 

  
√ 

 

2.1 

H εκπαίδευση 

ως παράγοντας 

αναπαραγωγής 

Κώδικας 

εκπαιδευτικός/

σχολικός/ 

κοινωνικός  

1

0 

Ρεαλιστική 

Φωτογραφί

α  

Μαθητές 
Παραδοσια

κές στολές  

Εξωτε

ρικός 
 + 

 

√ 
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3.2.6. Ανάλυση πηγών  

 

Με το πέρας της εικονικής ανάλυσης γίνεται η γλωσσική ανάλυση των πηγών του 

σχολικού εγχειριδίου. Συγκεκριμένα στο πέμπτο κεφάλαιο, όπου έγινε η εικονική 

ανάλυση  παραπάνω, το οποίο εκτείνεται από σελ. 89  έως 105 και εμπεριέχονται 

τρεις πηγές, οι οποίες θεωρούνται διδακτικό αντικείμενο.  

Η πρώτη πηγή είναι στην πρώτη ενότητα 5.1. του σχολικού εγχειριδίου με τίτλο: 

Ο ρόλος της εκπαίδευσης, και είναι ένα κείμενο 32 σειρών, της Μ. Σφακιανάκη – 

Μανωλίδου, (1998: 17). Με θέμα την περιγραφή της  σχολικής ζωής  των μαθητών 

μέσα στην σχολική τάξη. Στη φάση αυτή, διαβάζεται προσεχτικά το κείμενο/πηγή, 

εντοπίζονται και καταγράφονται οι αναφορές, κάθε μία από τις οποίες εντάσσεται 

στην αντίστοιχη θεματική κατηγορία εκπαίδευση. Η φάση αυτή παρουσιάζεται στον 

αναγνώστη με τον παρακάτω σχεδιασμό: Γλωσσικό κείμενο/ Ανάλυση-Δεδομένα. 

 

Γλωσσικό κείμενο 5
ης

 ενότητας:  

 

«..Πολλά παιδιά μέσα στην τάξη ήθελαν να κερδίσουν την εύνοια των δασκάλων. 

Εγώ ήθελα να κερδίσω την αγάπη και το θαυμασμό της τάξης. Θύμωναν οι δάσκαλοι 

με τις...εξυπνάδες μου, όμως η τάξη χαιρόταν και γελούσε... Δε με ενδιέφερε η 

τιμωρία που θα επακολουθούσε. Μου αρκούσαν τα μάτια που άστραφταν με κέφι, 

περιμένοντας να παίξω τον τρελό ρόλο που εκείνοι δεν τολμούσαν. 

Τις περισσότερες φορές πάντως πλήρωνα αυτούς τους ρόλους με κάτι σφυριχτές 

της κοινωνίας 

1

1 

Ρεαλιστική 

Φωτογραφί

α 

Σχολική 

τάξη 
Σημαία 

Εξωτε

ρικός  
 + 

 

√ 

2.2 

H εκπαίδευση 

ως παράγοντας 

αλλαγής της 

κοινωνίας 

Κώδικας 

εκπαιδευτικός/

σχολικός/ 

κοινωνικός 

1

2 

Ρεαλιστική 

Φωτογραφί

α 

Μαθητές 
Πινακάκι-

κιμωλία 

Εσωτε

ρικός 
 + 

 

√ 

3 

Εκπαιδευτικός 

προσανατολισ

μός στο 

πλαίσιο της 

κοινωνίας της 

πληροφορίας 

Κώδικας 

εκπαιδευτικός/

σχολικός/ 

κοινωνικός 

1

3 

Ρεαλιστική 

Φωτογραφί

α 

Σχολική 

τάξη 

Ηλεκτρονικ

ός 

υπολογιστή

ς 

Εσωτε

ρικός 
 + 

 

√ 
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χαρακιές στις χούφτες μου, που, από αδύνατες και ξεπαγιασμένες, μετά τα χτυπήματα 

φούσκωναν σαν ψωμιά και ζεμάταγαν, ενώ το σάλιο μου πάντοτε τη στιγμή του 

πόνου αποκτούσε μια περίεργη γεύση αίματος.  

Οι πιο φοβερές χαρακιές ήταν αυτές στο καλάμι. Εκεί χτυπούσε ο διευθυντής τα 

μικρότερα αγόρια και τα έκανε να χοροπηδάνε κλαίγοντας με τ' αδύνατα σπιρτόξυλα 

που είχανε για πόδια... 

Αν είναι αλήθεια πως, όταν ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή, τότε σίγουρα 

εκείνος ο διευθυντής θα είχε φύγει απ' τη φυλακή, που έκλεισε μόλις άνοιξε ετούτο 

το σχολείο, και είχε έρθει να το διευθύνει με τον ίδιο σκληρό και ανελέητο τρόπο...» 

(Μ. Σφακιανάκη Μανωλίδου, 1998:17). 

 

Ανάλυση-Δεδομένα: 

(αναφορά στην κατηγορία κοινωνικό χαρακτηριστικό/χώρος) 

(αναφορά στην κατηγορία εκπαίδευση) 

(αναφορά στην κατηγορία κοινωνικά χαρακτηριστικά) 

(αναφορά στην κατηγορία κοινωνικός ρόλος/τιμωρία) 

(αναφορά στην κατηγορία κοινωνικός ρόλος) 

(αναφορά στην κατηγορία εκπαιδευτικός/τιμωρία) 

 

Το κείμενο αναφέρει ότι τα παιδιά (αναφορά στην κατηγορία κοινωνικό 

χαρακτηριστικό), στην τάξη (αναφορά στην κατηγορία χώρος), ήθελαν την έννοια 

του δασκάλου (αναφορά στην κατηγορία εκπαίδευση), εγώ ήθελα να κερδίσω αγάπη 

και θαυμασμό της τάξης (αναφορά στην κατηγορία κοινωνικά χαρακτηριστικά). Δεν 

με ένοιαζε η τιμωρία μου έφτανε η χαρά των παιδιών περιμένοντας να υποδυθώ τον 

ρόλο του τρελού (αναφορά στην κατηγορία κοινωνικός ρόλος/τιμωρία). Αυτός ο 

ρόλος (αναφορά στην κατηγορία κοινωνικός ρόλος), πληρωνόταν με χαρακιές στο 

καλάμι, εκεί χτυπούσε ο διευθυντής (αναφορά στην κατηγορία εκπαιδευτικός). Με 

βάση την ανάλυση του γλωσσικού κειμένου, παρατηρούμε ότι οι θεματικές 

κατηγορίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση στις οποίες γίνεται αναφορά είναι 

τέσσερις και στο σύνολο των αναφορών είναι εννέα αναφορές. Συγκεκριμένα, οι 

θεματικές κατηγορίες του γλωσσικού κειμένου είναι: ‘κοινωνικά χαρακτηριστικά’ (2 

αναφορές), ‘εκπαίδευση’ (2 αναφορές), ‘κοινωνικός ρόλος’ (2 αναφορές), ‘τιμωρία’ 

(2 αναφορές), ‘χώρος’ (1 αναφορά). Ακολουθεί η γλωσσική ανάλυση της επόμενης 

πηγής. 
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Η δεύτερη πηγή είναι στην δεύτερη ενότητα του πέμπτου κεφαλαίου 5.2. του 

σχολικού εγχειριδίου με τίτλο: Η εκπαίδευση ως παράγοντας αναπαραγωγής και 

αλλαγής της κοινωνίας, και είναι ένα κείμενο 22 σειρών. Με θέμα την περιγραφή των 

στόχων της Unesco για την εκπαίδευση. Στη φάση αυτή, διαβάζεται προσεχτικά το 

κείμενο/πηγή, εντοπίζονται και καταγράφονται οι αναφορές, κάθε μία από τις οποίες 

εντάσσεται στην αντίστοιχη θεματική κατηγορία εκπαίδευση. Η φάση αυτή 

παρουσιάζεται στον αναγνώστη με τον παρακάτω σχεδιασμό: Γλωσσικό κείμενο/ 

Ανάλυση-Δεδομένα. 

 

Γλωσσικό κείμενο 5
ης

 ενότητας: 

 

Στόχοι της UNESCO για την εκπαίδευση 

«Με την έκφραση "Εκπαίδευση για όλους" η διεθνής κοινότητα δεσμεύτηκε στη 

Διάσκεψη στο Ντακάρ να αποκτήσουν όλα τα παιδιά δωρεάν πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση μέχρι το 2015. Επιπλέον, να μειωθεί στο μισό ο αναλφαβητισμός των 

ενηλίκων, να αναπτυχθούν προγράμματα εκπαίδευσης για όσους εγκαταλείπουν το 

σχολείο και να προωθηθεί η ποιότητα στην εκπαίδευση. Όταν λέει για όλους, εννοεί 

όλα τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως των κοριτσιών. Και αυτό γιατί έχει 

διαπιστωθεί ότι υπάρχει ανισότητα πρόσβασης των δύο φύλων στην πρωτοβάθμια και 

τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η οποία ανισότητα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί από το 

2005 και μετά, ώστε να κατακτηθεί η ισότητα στην εκπαίδευση μέσα στα επόμενα 

δέκα χρόνια» (UNESCO Report, 20032004:24). 

 

 

 

 

Ανάλυση-Δεδομένα. 

(αναφορά στην κατηγορία όνομα/εκπαίδευση) 

(αναφορά στην κατηγορία εκπαίδευση/ισότητα) 

(αναφορά στην κατηγορία ισότητα/εκπαίδευση/χρόνος) 

(αναφορά στην κατηγορία κοινωνικό χαρακτηριστικό/ισότητα) 

(αναφορά στην κατηγορία εκπαίδευση) 

(αναφορά στην κατηγορία ισότητα/εκπαίδευση) 

(αναφορά στην κατηγορία χρόνος) 
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Το κείμενο αναφέρει ότι η Unesco (αναφορά στην κατηγορία όνομα), θέτει τους 

στόχους για την εκπαίδευση. (αναφορά στην κατηγορία εκπαίδευση). Με την 

έκφραση εκπαίδευση για όλους (αναφορά στην κατηγορία εκπαίδευση/ισότητα) η 

διεθνής κοινότητα θέλει να αποκτήσουν όλα τα παιδιά δωρεάν πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση μέχρι το 2015. (αναφορά στην κατηγορία ισότητα/εκπαίδευση/χρόνος). 

Στόχος να μειωθεί στο μισό ο αναλφαβητισμός των ενηλίκων (αναφορά στην 

κατηγορία κοινωνικό χαρακτηριστικό), να αναπτυχθούν προγράμματα εκπαίδευσης 

για όσους εγκαταλείπουν το σχολείο (αναφορά στην κατηγορία ισότητα) και να 

υπάρχει  η ποιότητα στην εκπαίδευση (αναφορά στην κατηγορία εκπαίδευση) και για 

τα κορίτσια (αναφορά στην κατηγορία ισότητα/εκπαίδευση). Υπάρχει ανισότητα στα 

δύο φύλα στην εκπαίδευση (αναφορά στην κατηγορία ισότητα/εκπαίδευση), και 

πρέπει να ελαχιστοποιηθεί στα επόμενα 10 χρόνια (αναφορά στην κατηγορία χρόνος).  

Με βάση την ανάλυση του γλωσσικού κειμένου, παρατηρούμε ότι οι θεματικές 

κατηγορίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση στις οποίες γίνεται αναφορά είναι 

πέντε και στο σύνολο των αναφορών είναι δεκατρείς.  Συγκεκριμένα, οι θεματικές 

κατηγορίες του γλωσσικού κειμένου είναι: ‘εκπαίδευση’ (5 αναφορές), ‘ισότητα’ (4 

αναφορές), ‘χρόνος’ (2 αναφορές), ‘όνομα’ (1 αναφορά) και ‘κοινωνικό 

χαρακτηριστικό’ (1 αναφορά).  Ακολουθεί η γλωσσική ανάλυση της επόμενης πηγής. 

 

Η τρίτη πηγή είναι στην δεύτερη ενότητα του πέμπτου κεφαλαίου 5.2. του 

σχολικού εγχειριδίου με τίτλο: Η εκπαίδευση ως παράγοντας αναπαραγωγής και 

αλλαγής της κοινωνίας, και είναι ένα κείμενο 7 σειρών (έκθεση Unesco 2005). Με 

θέμα την ποσοστιαία περιγραφή των παιδιών που δεν έχουν πάει ποτέ σχολείο. Στη 

φάση αυτή, διαβάζεται προσεχτικά το κείμενο/πηγή, εντοπίζονται και καταγράφονται 

οι αναφορές, κάθε μία από τις οποίες εντάσσεται στην αντίστοιχη θεματική 

κατηγορία εκπαίδευση. Η φάση αυτή παρουσιάζεται στον αναγνώστη με τον 

παρακάτω σχεδιασμό: Γλωσσικό κείμενο/ Ανάλυση-Δεδομένα. 

Γλωσσικό κείμενο 5
ης

 ενότητας: 

 

«140.000.000 παιδιά, η πλειονότητα κορίτσια, δεν έχουν πάει ποτέ σχολείο. Στις 

αναπτυσσόμενες χώρες το καθαρό ποσοστό εγγραφής φοίτησης στο σχολείο το 2003 

είναι 78%. Στις βιομηχανικές χώρες το αντίστοιχο ποσοστό είναι 96%». 

[Έκθεση UNICEF 2005) 
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Ανάλυση-Δεδομένα. 

(αναφορά στην κατηγορία αριθμός/κοινωνικά χαρακτηριστικά) 

(αναφορά στην κατηγορία εκπαίδευση/ανισότητα) 

(αναφορά στην κατηγορία τόπος/εκπαίδευση/αριθμός) 

(αναφορά στην κατηγορία τόπος/εκπαίδευση/αριθμός) 

 

 

Το κείμενο αναφέρει ότι «140.000.000 παιδιά, (αναφορά στην κατηγορία 

αριθμός), τα περισσότερα εκ των οποίων κορίτσια (αναφορά στην κατηγορία 

κοινωνικά χαρακτηριστικά), δεν έχουν πάει ποτέ στο σχολείο(αναφορά στην 

κατηγορία εκπαίδευση/ανισότητα). Σε αναπτυσσόμενες χώρες (αναφορά στην 

κατηγορία τόπος), έχουν εγγραφεί στο σχολείο το 2003 το 78% (αναφορά στην 

κατηγορία εκπαίδευση/αριθμός), ενώ στις βιομηχανικές το 96%. (αναφορά στην 

κατηγορία τόπος/εκπαίδευση/αριθμός). Με βάση την ανάλυση του γλωσσικού 

κειμένου, παρατηρούμε ότι οι θεματικές κατηγορίες που σχετίζονται με την 

εκπαίδευση στις οποίες γίνεται αναφορά είναι τρεις και στο σύνολο των αναφορών 

είναι δέκα.  Συγκεκριμένα, οι θεματικές κατηγορίες του γλωσσικού κειμένου είναι: 

‘εκπαίδευση’ (3 αναφορές), ‘αριθμός’ (3 αναφορές), ‘τόπος’ (2 αναφορές), 

‘ανισότητα’ (1 αναφορά) και ‘κοινωνικά χαρακτηριστικά’ (1 αναφορά).  Ακολουθεί η 

εικονική ανάλυση του δέκατου κεφαλαίου. 
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Ανάλυση δέκατου κεφαλαίου – Ετερότητα, διαπολιτισμικές και 

διακοινωνιακές σχέσεις. 

 

Το δέκατο κεφάλαιο με τίτλο: Ετερότητα, διαπολιτισμικές και διακοινωνιακές 

σχέσεις, (σελ. 191-216), χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες, και έχει συνολικά δώδεκα 

εικόνες και οχτώ πηγές. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό  του συγκεκριμένου κεφαλαίου 

είναι ότι όλες οι ενότητες εξελίσσονται με βάση μία ιστορική αναδρομή για το 

φαινόμενο της μετανάστευσης στις δυτικές κοινωνίες του 20
ου

 αιώνα. Μεταξύ των 

άλλων χωρών παρουσιάζεται η εμφάνιση του φαινομένου της μετανάστευσης στην 

Ελλάδα, η δημιουργία των στερεοτύπων, του ρατσισμού και της προκατάληψης που 

δημιουργήθηκαν εξαιτίας των διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων που εισέρευσαν  

στην χώρα. Τέλος το κεφάλαιο κλείνει με την πρόταση μέτρων για την αντιμετώπιση 

της προκατάληψης και της οργανωμένης βίας, μέτρα όπως να ενισχυθεί η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση, η ισότητα και η ανεκτικότητα σε οτιδήποτε ξένο από 

εμάς. Ακολουθεί λοιπόν η παρουσίαση και η ανάλυση των εικόνων του 

συγκεκριμένου κεφαλαίου παρακάτω.   

 

3.3.2 Περιγραφή και ανάλυση εικόνων 

 

Στην αρχική σελίδα του κεφαλαίου αναγράφεται, με κεφαλαία μαύρα γράμματα, ο 

τίτλος του πέμπτου κεφαλαίου: Ετερότητα, διαπολιτισμικές και διακοινωνιακές 

σχέσεις, ενώ δεν παρουσιάζεται εδώ καμία εικόνα.  

 

1
η
 ενότητα με τίτλο: Ετερότητα, πολιτισμικές διαφορές και υποκουλτούρες στη 

σύγχρονη ελληνική κοινωνία. 

 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου (σελ.193- 201), 

παρουσιάζεται σε θεωρητικό επίπεδο η έννοια της μετανάστευσης και οι μορφές που 

πήρε στις δυτικές κοινωνίες γενικότερα  και στην Ελλάδα ειδικότερα. Η πρώτη 

εικόνα (εικ.1) εμφανίζεται στην πρώτη ενότητα του κεφαλαίου που έχει τίτλο: 

Ετερότητα, πολιτισμικές διαφορές και υποκουλτούρες στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. 

Στην πρώτη υποενότητα με τίτλο: Μετακινήσεις πληθυσμών (μετανάστευση –

παλιννόστηση) , εμφανίζονται οχτώ εικόνες (εικ.2,3,4,5,6,7,8,9) ενώ στην δεύτερη 
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υποενότητα του κεφαλαίου με τίτλο: Διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες και 

μειονότητες στις σύγχρονες κοινωνίες, δεν υπάρχει καμία εικόνα. Συνολικά σε αυτήν 

την ενότητα έχουμε οχτώ εικόνες. Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση των εικόνων. 

 

Περιγραφή εικ.1 

 

Στην πρώτη εικόνα (εικ.1), απεικονίζεται μία φωτογραφία, με ποικίλες εκδηλώσεις 

θρησκευτικού συναισθήματος. Η φωτογραφία είναι έγχρωμη. 

 

Ανάλυση εικόνας 1 

Θρησκευτικός κώδικας: θρησκεία/θρησκευτικό συναίσθημα 

Κώδικας αντικειμένων: κεριά, θρησκευτικές εικόνες, αγάλματα, θρησκευτικές 

ενδυμασίες, πνευστό μουσικό όργανο. 

Κώδικας χώρου:  - 

Τεχνοτροπία: Ρεαλιστική Φωτογραφία 

Λεζάντα: Πολιτισμικός πλουραλισμός: ποικίλες εκδηλώσεις θρησκευτικού 

συναισθήματος (Ιερές μουσικές, εκδ. Πολιτιστικής Ολυμπιάδας Υπουργείου 

Πολιτισμού, οπισθόφυλλο, 2003). 

Σχέση εικόνας – τίτλου: άμεση 

Περιεχόμενο της εικόνας: φωτογραφία με ποικίλες εκδηλώσεις θρησκευτικού 

συναισθήματος. 

Θέματα της εικόνας: θρησκεία/θρησκευτικό συναίσθημα          

                                  ενδυμασία                    

Η πρώτη εικόνα (εικ.1) ως προς την  τεχνοτροπία είναι ρεαλιστική, με θέμα την 

απεικόνιση ενός πολιτισμικού πλουραλισμού. Δεν εμφανίζεται ξεκάθαρα ο κώδικας 

του χώρου, σε κάποιες αποτυπώσεις μπορούμε να ισχυριστούμε ότι είναι εξωτερικός 

και αλλού εσωτερικός. Ενώ η περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραμμάτων 
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έχει ως εξής: Μία ρεαλιστική φωτογραφία η οποία χωρίζεται σε δεκαπέντε 

μικρότερες φωτογραφίες, οι οποίες απεικονίζουν διαφορετικές μορφές θρησκευτικής 

εκδήλωσης της προσευχής. Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι οι κύριες 

θεματικές  κατηγορίες της εικόνας είναι η θρησκεία και η ενδυμασία. 

 

Περιγραφή εικ.2 

 

Στην δεύτερη εικόνα (εικ.2), απεικονίζεται μία φωτογραφία, μίας πλανόδιας εμπόρου 

ρόμικης καταγωγής. Η φωτογραφία είναι έγχρωμη. 

 

Ανάλυση εικόνας 2 

Εργασιακός κώδικας: εμπόριο από πλανόδιο 

Κώδικας αντικειμένων: φορτηγό, εμπορεύματα 

Κώδικας χώρου:  εξωτερικός (ύπαιθρο) 

Τεχνοτροπία: Ρεαλιστική Φωτογραφία 

Λεζάντα:  Πλανόδια έμπορος ρόμικης καταγωγής (Φωτογραφικό αρχείο Ι. Γεωργίου). 

Σχέση εικόνας – τίτλου: άμεση 

Περιεχόμενο της εικόνας: Εμπόριο από πλανόδιο έμπορο ρομά 

Θέματα της εικόνας: Εργασία (εμπόριο) 

                                  Κοινωνία (ρομά) 

Η δεύτερη εικόνα (εικ.2) ως προς την  τεχνοτροπία είναι ρεαλιστική, με θέμα την 

απεικόνιση μίας πλανόδιας εμπόρου. Ο κώδικας του χώρου, είναι εξωτερικός αφού 

βλέπουμε να πραγματοποιείται εμπόριο στην ύπαιθρο. Ενώ η περιγραφή της εικόνας 

σε επίπεδο εικονογραμμάτων έχει ως εξής: εμφανίζεται μία πλανόδια έμπορος 

ρόμικης καταγωγής, να στέκεται μπροστά από το φορτηγό της και το εμπόρευμα της.  

Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι οι κύριες θεματικές  κατηγορίες της 

εικόνας είναι δύο, η εργασία  και η κοινωνία. 
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Περιγραφή εικ.3 

 

Στην τρίτη εικόνα (εικ.3), απεικονίζεται μία φωτογραφία μιας ομάδας πανκ.  

φωτογραφία είναι έγχρωμη. 

 

Ανάλυση εικόνας 3 

Πολιτισμικός /κοινωνικός κώδικας: ομάδα νεαρών πανκ  

Κώδικας αντικειμένων:   -  

Κώδικας χώρου:  εξωτερικός  

Τεχνοτροπία: Ρεαλιστική Φωτογραφία 

Λεζάντα: Ομάδα πανκ-ροκερς (εγκυκλοπαιδεια Grand Larousse, Ενότητα Ι: 

Άνθρωπος - Κοινωνία, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 2001) έμπορος ρόμικης καταγωγής 

(Φωτογραφικό αρχείο Ι. Γεωργίου). 

 Σχέση εικόνας – τίτλου: καμία αγκύρωση 

Περιεχόμενο της εικόνας: Ομάδα πανκ –ρόκερς  

Θέματα της εικόνας: πολιτισμός-κοινωνία (κουλτούρα της ομάδας των πανκ)                               

Η τρίτη εικόνα (εικ.3) ως προς την  τεχνοτροπία είναι ρεαλιστική, με θέμα την 

απεικόνιση μίας φωτογραφίας ομάδας νεαρών πανκ. Ο κώδικας του χώρου, είναι 

εξωτερικός. Ενώ η περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραμμάτων έχει ως εξής: 

εμφανίζεται μία ομάδα νεαρών με τα μαλλιά τους χτενισμένα πανκ και φορούν 

χοντρές αλυσίδες στο λαιμό τους. Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι οι 

κύριες θεματικές  κατηγορίες της εικόνας είναι δύο, ο πολιτισμός  και η κοινωνία. 
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Περιγραφή εικ.4 

 

Στην τέταρτη εικόνα (εικ.4), απεικονίζεται μία φωτογραφία ενός υπερωκεάνιου 

στο οποίο μεταβιβάζονται άτομα σε βάρκες, ενώ στην αποβάθρα τους αποχαιρετούν 

οι δικοί τους άνθρωποι. Η φωτογραφία είναι ασπρόμαυρη. 

 

Ανάλυση εικόνας 4 

κοινωνικός κώδικας: μετανάστευση 

Κώδικας αντικειμένων:   βάρκες, πλοίο 

Κώδικας χώρου:  εξωτερικός (θάλασσα-λιμάνι) 

Τεχνοτροπία: Ρεαλιστική Φωτογραφία 

Λεζάντα:  Λιμάνι Καστελόριζου, 1938: αποχαιρετισμός αυτών που φεύγουν για την 

Αυστραλία («Υπερωκειάνιο και Μετανάστευση» στο «Επτά Ημέρες», Καθημερινή, 

1512-1996). 

 Σχέση εικόνας – τίτλου: άμεση 

Περιεχόμενο της εικόνας: Μετανάστευση  

Θέματα της εικόνας: κοινωνικός (μετανάστευση)                              

Η τέταρτη εικόνα (εικ.4) ως προς την  τεχνοτροπία είναι ρεαλιστική, με θέμα την 

απεικόνιση μίας φωτογραφίας ενός υπερωκεάνιου στο οποίο μεταβιβάζονται άτομα 

σε βάρκες, ενώ στην αποβάθρα τους αποχαιρετούν οι δικοί τους άνθρωποι. Ο 

κώδικας του χώρου, είναι εξωτερικός, ένα λιμάνι. Ενώ η περιγραφή της εικόνας σε 

επίπεδο εικονογραμμάτων έχει ως εξής: Στο λιμάνι του Καστελόριζου, στην 

αποβάθρα στέκονται άνθρωποι και κοιτούν το μεγάλο υπερωκεάνιο στο οποίο 

πλησιάζουν βάρκες φορτωμένες ανθρώπους για να επιβιβαστούν για το ταξίδι. Με 

βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι η κύρια  θεματική  κατηγορία της εικόνας 

είναι η κοινωνία. 
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Περιγραφή εικ.5 

 

Στην πέμπτη εικόνα (εικ.5), απεικονίζεται μία φωτογραφία της νήσου Ellis, κέντρο 

υποδοχής και διαλογής μεταναστών. Η φωτογραφία είναι ασπρόμαυρη. 

 

Ανάλυση εικόνας 5 

γεωγραφικός κώδικας: νησί /μετανάστευση 

Κώδικας αντικειμένων:   κτήρια 

Κώδικας χώρου:  εξωτερικός (θάλασσα-λιμάνι) 

Τεχνοτροπία: Ρεαλιστική Φωτογραφία 

Λεζάντα:  Νήσος Ellis, Νέα Υόρκη: κέντρο υποδοχής και «διαλογής» μεταναστών 

(Α. Novotny, Strangers at the door, Bantam Pathfinder, 1971). 

 Σχέση εικόνας – τίτλου: έμμεση 

Περιεχόμενο της εικόνας: νησί υποδοχής και «διαλογής» μεταναστών  

Θέματα της εικόνας: γεωγραφικός (νησί)  

                                  κοινωνικός (μετανάστευση)                              

Η πέμπτη εικόνα (εικ.5) ως προς την  τεχνοτροπία είναι ρεαλιστική, με θέμα την 

απεικόνιση μίας φωτογραφίας ενός νησιού στο οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες 

της λεζάντας μεταβιβάζονται οι πρόσφυγες και πραγματοποιείται η διαλογή τους. Ο 

κώδικας του χώρου, είναι εξωτερικός. Ενώ η περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο 

εικονογραμμάτων έχει ως εξής: Βλέπουμε να ξεχωρίζει η θάλασσα και στο βάθος να 

ξεχωρίζουν τα κτήρια –σπίτια ενός νησιού. Με βάση την εικονική ανάλυση 

προκύπτει ότι οι κύριες  θεματικές  κατηγορίες της εικόνας είναι δύο, ο γεωγραφικός 

και η κοινωνία. 
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Περιγραφή εικ.6 

 

Στην έκτη εικόνα (εικ.6), απεικονίζεται μία διαδήλωση μεταναστών στην Αθήνα. Η 

φωτογραφία είναι έγχρωμη. 

  

Ανάλυση εικόνας 6 

κοινωνικός κώδικας: διαδήλωση 

Κώδικας αντικειμένων:   πανό διαμαρτυρίας 

Κώδικας χώρου:  εξωτερικός (δημόσιος δρόμος) 

Τεχνοτροπία: Ρεαλιστική Φωτογραφία 

Λεζάντα:  Διαδήλωση μεταναστών στην Αθήνα στο πλαίσιο της Πανευρωπαϊκής 

Ημέρας Αντιρατσιστικής Δράσης με αίτημα τη νομιμοποίησή τους (Ιστορία του Νέου 

Ελληνισμού, 1779-2000, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 2004).   

 Σχέση εικόνας – τίτλου: έμμεση 

Περιεχόμενο της εικόνας: Διαδήλωση μεταναστών στην Αθήνα  

Θέματα της εικόνας: κοινωνικός (διαδήλωση)               

                                  τοπικός (διαδήλωση στην Αθήνα)                

Η έκτη εικόνα (εικ.6) ως προς την  τεχνοτροπία είναι ρεαλιστική, με θέμα την 

απεικόνιση μίας φωτογραφίας μεταναστών διαδηλωτών . Ο κώδικας του χώρου, είναι 

εξωτερικός. Ενώ η περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραμμάτων έχει ως εξής: 

Βλέπουμε στην πλειοψηφία άνδρες μετανάστες να κρατούν κάποιο πανό 

διαμαρτυρίας και να διαδηλώνουν στους δρόμους. Με βάση την εικονική ανάλυση 

προκύπτει ότι οι κύριες  θεματικές  κατηγορίες της εικόνας είναι δύο, ο τοπικός και η 

κοινωνία. 
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Περιγραφή εικ.7 

 

Στην έβδομη εικόνα (εικ.7), απεικονίζεται ένας καταυλισμός μεταναστών στην 

Αθήνα. Η φωτογραφία είναι ασπρόμαυρη. 

  

Ανάλυση εικόνας 7 

κοινωνικός κώδικας: καταυλισμός 

Κώδικας αντικειμένων:   σκηνές  

Κώδικας χώρου:  εξωτερικός (Θησείο Αθήνα) 

Τεχνοτροπία: Ρεαλιστική Φωτογραφία 

Λεζάντα:  Καταυλισμός μικρα-σιατών προσφύγων στην Αθήνα (Θησείο) (Thomas 

Spelios, Pictorial History of Greece, Crown Publishers, Inc., New York, 1967). 

Σχέση εικόνας – τίτλου: άμεση 

Περιεχόμενο της εικόνας: Ο καταυλισμός των μεταναστών στην Αθήνα  

Θέματα της εικόνας: κοινωνικός (καταυλισμός)               

                                  τοπικός (καταυλισμός στην Αθήνα)                

Η έβδομη εικόνα (εικ.7) ως προς την  τεχνοτροπία είναι ρεαλιστική, με θέμα την 

απεικόνιση ενός καταυλισμού μεταναστών στην Αθήνα. Ο κώδικας του χώρου, είναι 

εξωτερικός (Θησείο). Ενώ η περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραμμάτων 

έχει ως εξής: Βλέπουμε έναν καταυλισμό προσφύγων με στημένες πολλές σκηνές και 

ανθρώπους να στέκονται έξω από αυτές και μικρά παιδιά να παίζουν. Με βάση την 

εικονική ανάλυση προκύπτει ότι οι κύριες  θεματικές  κατηγορίες της εικόνας είναι 

δύο, ο τοπικός και η κοινωνία. 
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Περιγραφή εικ.8 

 

Στην όγδοη εικόνα (εικ.8), απεικονίζονται τέσσερα παιδιά σε προσφυγικό 

καταυλισμό σύμφωνα με τα στοιχεία που μας προσφέρει η λεζάντα, με ρούχα 

σκισμένα. Η φωτογραφία είναι ασπρόμαυρη. 

  

Ανάλυση εικόνας 8 

κοινωνικός κώδικας: συνθήκες ζωής /ενδυμασία σε καταυλισμό 

Κώδικας αντικειμένων:   ρούχα 

Κώδικας χώρου:  εξωτερικός (Καισαριανή) 

Τεχνοτροπία: Ρεαλιστική Φωτογραφία 

Λεζάντα:  Παιδιά σε προσφυγικό καταυλισμό της Καισαριανής το 1925. Φωτογραφία 

της Νέλλης (φωτογραφικό αρχείο Μουσείου Μπενάκη) 

Σχέση εικόνας – τίτλου: άμεση 

Περιεχόμενο της εικόνας: Ο καταυλισμός των μεταναστών στην Καισαριανή 

Θέματα της εικόνας: κοινωνικός (ενδυμασία/καταυλισμός)               

                                  τοπικός (καταυλισμός στην Καισαριανή)                

Η όγδοη εικόνα (εικ.8) ως προς την  τεχνοτροπία είναι ρεαλιστική, με θέμα την 

απεικόνιση τεσσάρων παιδιών ενός καταυλισμού μεταναστών στην Καισαριανή. Ο 

κώδικας του χώρου, είναι εξωτερικός (Καισαριανή). Ενώ η περιγραφή της εικόνας σε 

επίπεδο εικονογραμμάτων έχει ως εξής: Βλέπουμε τέσσερα αγόρια διαφορετικών 

ηλικιών με σκισμένα ρούχα να κάθονται στη γη σε έναν καταυλισμό προσφύγων στην 

Καισαριανή. Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι οι κύριες  θεματικές  

κατηγορίες της εικόνας είναι δύο, ο τοπικός και η κοινωνία. 
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Περιγραφή εικ.9 

 

Στην ένατη εικόνα (εικ.9), απεικονίζονται πολλοί πρόσφυγες φορτωμένοι με 

βαλίτσες, και διαμέσου του βουνού να προσπαθούν να διαφύγουν σε έναν καινούργιο 

τόπο. Η φωτογραφία είναι έγχρωμη. 

  

Ανάλυση εικόνας 9 

κοινωνικός κώδικας: μετανάστευση  

Κώδικας αντικειμένων:   βαλίτσες 

Κώδικας χώρου:  εξωτερικός  

Τεχνοτροπία: Ρεαλιστική Φωτογραφία 

Λεζάντα: Κούρδοι πρόσφυγες (1991) (Εγκυκλοπαίδεια Grand Larousse, Ενότητα I: 

Άνθρωπος- κοινωνία, Ελληνικά Γράμματα, 2001).  

Σχέση εικόνας – τίτλου: άμεση 

Περιεχόμενο της εικόνας: Πρόσφυγες  

Θέματα της εικόνας: κοινωνικός (μετανάστευση)               

                                   

Η ένατη εικόνα (εικ.9) ως προς την  τεχνοτροπία είναι ρεαλιστική, με θέμα την 

απεικόνιση μεγάλου αριθμού προσφύγων, να προσπαθούν να μεταναστεύσουν για 

άλλον τόπο. Ο κώδικας του χώρου, είναι εξωτερικός. Ενώ η περιγραφή της εικόνας 

σε επίπεδο εικονογραμμάτων έχει ως εξής: Βλέπουμε ένα μεγάλο αριθμό προσφύγων 

με γυναίκες-άνδρες και παιδιά, φορτωμένοι με βαλίτσες και ‘μπόγους’ από πράγματα, 

ο ένας πίσω από τον άλλο διαμέσου του βουνού προσπαθούν να φύγουν για έναν 

καινούργιο τόπο. Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι η κύρια  θεματική  

κατηγορία της εικόνας είναι  η κοινωνία. 
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2
η
 ενότητα με τίτλο: Προκατάληψη και Ρατσισμός. 

 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου (σελ.201- 206), 

παρουσιάζεται σε θεωρητικό επίπεδο η έννοια της προκατάληψης και του ρατσισμού 

που προκλήθηκαν από την εισροή ξένων πληθυσμών στη χώρα. Στην υποενότητα του 

κεφαλαίου 10.2.1. με τίτλο: Στερεότυπα, προκατάληψη, ρατσισμός σοβινισμός, 

εμφανίζονται δύο εικόνες. Συνολικά σε αυτήν την ενότητα έχουμε δύο εικόνες. Στη 

συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση των εικόνων.  

 

Περιγραφή εικ.10 

 

Στην δέκατη εικόνα (εικ.10), απεικονίζονται μαύροι να κάθονται σε ένα πάρκο στο 

χώμα, ενώ στο παγκάκι κάθονται μόνο οι λευκοί. Η φωτογραφία είναι ασπρόμαυρη.. 

  

Ανάλυση εικόνας 10 

κοινωνικός κώδικας: διάκριση φυλετική 

Κώδικας αντικειμένων:  παγκάκι, καρότσι για μωρό, δέντρα 

Κώδικας χώρου:  εξωτερικός (πάρκο) 

Τεχνοτροπία: Ρεαλιστική Φωτογραφία 

Λεζάντα: Παράδειγμα θεσμικού ρατσισμού (το απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική, 1948-

1991): τα παγκάκια προορίζονταν για λευκούς (R. T. Schaefer, Racial and ethnic 

groups, Little, Brown and Company, Boston, 1979). 

 Σχέση εικόνας – τίτλου: άμεση 

Περιεχόμενο της εικόνας: φυλετικός ρατσισμός (φαινόμενο απαρτχάιντ) 

Θέματα της εικόνας: κοινωνικός (διάκριση φυλετική)   

                                  Τοπικός (φαινόμενο απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική)                                            

Η δέκατη εικόνα (εικ.10) ως προς την  τεχνοτροπία είναι ρεαλιστική, με θέμα την 

απεικόνιση μαύρων ανθρώπων να κάθονται σε ένα πάρκο στο χώμα, ενώ στο παγκάκι 
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κάθονται μόνο μία γυναίκα της λευκής φυλής. Ο κώδικας του χώρου, είναι 

εξωτερικός (πάρκο). Ενώ η περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραμμάτων έχει 

ως εξής: Πολλοί άνθρωποι της μαύρης φυλής κάθονται σε ένα πάρκο στο χώμα, ενώ 

στο παγκάκι κάθεται μόνο μία γυναίκα λευκής φυλής, ενώ συνομιλεί με μία 

νοσοκόμα και αυτή της λευκής φυλής η οποία έχει βγάλει βόλτα ένα μωρό σε 

καρότσι. Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι οι κύριες θεματικές  

κατηγορίες της εικόνας είναι δύο, η κοινωνία και ο τόπος.  

 

 

Περιγραφή εικ.11 

 

Στην ενδέκατη εικόνα (εικ.11), απεικονίζονται τέσσερις νεαροί με ραμμένο στο 

πέτο του σακακιού τους το αστέρι, που είναι σύμβολο διάκρισης και εξόντωσης. Το 

φορούσαν στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως οι κρατούμενοι. Η φωτογραφία είναι 

ασπρόμαυρη. 

  

Ανάλυση εικόνας 11 

 

κοινωνικός κώδικας: διάκριση φυλετική 

Κώδικας αντικειμένων:  - 

 

Κώδικας χώρου:  εξωτερικός  
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Τεχνοτροπία: Ρεαλιστική Φωτογραφία 

Λεζάντα: Το αστέρι μετατρέπεται από τους ναζιστές σε σύμβολο διάκρισης και 

εξόντωσης (φωτογραφικό αρχείο Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδας). 

 Σχέση εικόνας – τίτλου: άμεση 

Περιεχόμενο της εικόνας: φυλετικός ρατσισμός  

Θέματα της εικόνας: κοινωνικός (διάκριση φυλετική)   

                                                                     

Η ενδέκατη εικόνα (εικ.11) ως προς την  τεχνοτροπία είναι ρεαλιστική, με θέμα 

την απεικόνιση τεσσάρων νεαρών με ραμμένο στο πέτο του σακακιού τους το αστέρι, 

που είναι σύμβολο από τους ναζιστές διάκρισης και εξόντωσης. Ο κώδικας του 

χώρου, είναι εξωτερικός. Ενώ η περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραμμάτων 

έχει ως εξής: τέσσερις νεαροί, οι τρεις στέκονται όρθιοι και μόνο ο ένας γονατιστός, 

έχουν ραμμένο στο πέτο του σακακιού τους το αστέρι, σύμβολο από τους Ναζιστές 

διαχωρισμού και εξόντωσης. Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι η κύρια 

θεματική κατηγορία της εικόνας είναι  η κοινωνία.  

 

 

3
η
 ενότητα με τίτλο: Αντιμετώπιση της προκατάληψης και της οργανωμένης βίας. 

 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου (σελ.212-216), 

παρουσιάζονται προτάσεις μέτρων για την αντιμετώπιση της προκατάληψης και της 

οργανωμένης βίας, όπως να ενισχυθεί η διαπολιτισμική εκπαίδευση, η ισότητα και η 

ανεκτικότητα σε οτιδήποτε ξένο από εμάς.  Συνολικά σε αυτήν την ενότητα έχουμε 

μία εικόνα. Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση της εικόνας.  
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Περιγραφή εικ.12 

 

Στην δωδέκατη τρίτη εικόνα (εικ.12), απεικονίζονται ένας δάσκαλος μουσικής να 

παραδίδει μάθημα εκμάθησης μουσικών οργάνων. Η φωτογραφία είναι έγχρωμη. 

  

Ανάλυση εικόνας 12 

Κοινωνικός/εκπαιδευτικός κώδικας: (διδασκαλία τσιγγανόπαιδων)   

Κώδικας αντικειμένων:  μπουζούκι, φλογέρες 

Κώδικας χώρου:  εσωτερικός  (σχολική αίθουσα) 

Τεχνοτροπία: Ρεαλιστική Φωτογραφία 

Λεζάντα: Μουσικό εργαστήρι στον Παρακάλαμο Ιωαννίνων (Φωτογραφικό Αρχείο 

του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, «Ένταξη των Τσιγγανο-παίδων στο Σχολείο», 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). 

 Σχέση εικόνας – τίτλου: άμεση 

Περιεχόμενο της εικόνας: εκμάθηση μουσικής  

Θέματα της εικόνας: εκπαιδευτικός/κοινωνικός (διδασκαλία τσιγγανόπαιδων)                                                                   

Η δωδέκατη εικόνα (εικ.12) ως προς την  τεχνοτροπία είναι ρεαλιστική, με θέμα 

την απεικόνιση μιας σχολικής τάξης κατά την διδασκαλία μαθήματος μουσικής. Ο 

κώδικας του χώρου, είναι εσωτερικός (σχολική αίθουσα). Ενώ η περιγραφή της 

εικόνας σε επίπεδο εικονογραμμάτων έχει ως εξής: Ένας δάσκαλος μουσικής παίζει 

μπουζούκι, ενώ οι μαθητές (τσιγγανόπουλα) του τον συνοδεύουν παίζουν φλογέρα. 

Με βάση την εικονική ανάλυση προκύπτει ότι οι κύριες θεματικές κατηγορίες της 

εικόνας είναι δύο,  η κοινωνία και η εκπαίδευση.  
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3.3.3. Ανάλυση τίτλων ενοτήτων 

 

Στο δέκατο κεφάλαιο το οποίο αναλύθηκε παραπάνω, οι τίτλοι των ενοτήτων 

παραπέμπουν σε μια σειρά από κώδικες.  

Συγκεκριμένα: 

α) στην πρώτη ενότητα, υπερτερεί ο κοινωνικός και πολιτισμικός κώδικας  με την 

εμφάνιση των διαφορετικών πολιτισμών και της διαφορετικής κουλτούρας και της 

μετανάστευσης που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. 

β) στην δεύτερη ενότητα εμφανίζεται κυρίως ο κοινωνικός και πολιτισμικός κώδικας 

με την εμφάνιση του φαινομένου της προκατάληψης και του ρατσισμού. 

γ) στην τρίτη ενότητα εμφανίζεται ο κοινωνικός κώδικας με την εμφάνιση τρόπων 

αντιμετώπισης της προκατάληψης και της βίας έναντι ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

 

Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο 3.3.4 θα γίνει αναφορά στο στατιστικό μέρος της 

εργασίας, στην κατανομή εικόνων με βάση την τυπολογία τους και στην ποσοτική 

ανάλυση των κωδίκων. 
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3.3.4. Διαπιστώσεις  

 

Το δέκατο κεφάλαιο με τίτλο: Ετερότητα, διαπολιτισμικές και διακοινωνιακές 

σχέσεις, (σελ. 191-216), εκτείνεται σε 26 σελίδες, και αποτελείται από 4 ενότητες και 

συνοδεύεται από 12 εικόνες που αντιστοιχούν στο  7,92% του συνόλου των εικόνων.  

Η συχνότητα των εικόνων του κεφαλαίου με βάση την τυπολογία τους, όπως αυτή 

προκύπτει από τον πίνακα 1, έχει ως εξής: 

 

Πίνακας 1: Κατανομή Εικόνων δέκατου Κεφαλαίου με βάση την τυπολογία τους 

Είδος Αριθμός Συχνότητα % 

Φωτογραφία 12 100% 

 

Παρατηρούμε ότι στο δέκατο κεφάλαιο σε σύνολο δεκατριών εικόνων υπάρχουν 

ως προς την τυπολογία μόνο φωτογραφίες σύμφωνα με τα στοιχεία που αναλύσαμε 

στον πίνακα 1 (πιν.1).  

Στις φωτογραφίες (εικ.1,2,3,4,7,8,10,11,12), κυρίαρχοι κώδικες είναι ο κοινωνικός 

(εικ. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,), ο τοπικός κώδικας στις (εικ. 6,7,8,10), ο θρησκευτικός 

και ενδυματολογικός κώδικας στην (εικ. 1), ο εργασιακός κώδικας στην (εικ. 2), ο 

πολιτισμικός κώδικας στην (εικ. 3), ο γεωγραφικός κώδικας στην (εικ.5), και ο 

εκπαιδευτικός στην εικόνα (εικ.12). Ο κώδικας του χώρου ως εξωτερικός εμφανίζεται 

στις φωτογραφίες (εικ. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11), ως εσωτερικός (εικ.12), και δεν υπάρχει 

ο κώδικας του χώρου στην (εικ.1).  Όλες οι φωτογραφίες συνοδεύονται από λεζάντες. 

Οι λεζάντες στατιστικά εμφανίζονται στο 100% του συνόλου των εικόνων του 

δέκατου κεφαλαίου.   

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι οι εικόνες του δέκατου κεφαλαίου αναπαριστούν μια 

κοινωνική πραγματικότητα στην πλειοψηφία τους. Περιγράφονται η μορφή του 

ρατσισμού και της προκατάληψης εις βάρος ομάδων που αναγκάζονται να 

μεταναστεύσουν, ρατσισμού που εκδηλώνεται με τον τρόπο διαβίωσης και με τον 

τρόπο μετακίνησης τους σε μια ξένη χώρα. Έπονται εικόνες που αναπαριστούν  την 

τοπικότητα και την διαπολιτισμική εκπαίδευση. Στο επόμενο κεφάλαιο θα 

καταγραφούν οι σχέσεις των εικόνων με τους τίτλους των ενοτήτων (άμεση, έμμεση 

ή καμία αγκύρωση). 
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3.3.5. Σχέση εικόνων – τίτλων ενοτήτων  

 

Το δέκατο κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου με τίτλο: Ετερότητα, 

διαπολιτισμικές και διακοινωνιακές σχέσεις, σχετίζεται με κώδικες πολιτισμικούς και 

κοινωνικούς. Η διαπολιτισμικότητα είναι μία έννοια που μπορεί με ευκολία να 

αποτυπωθεί στις διάφορες μορφές που παίρνει και να υπάρξει απεικόνιση των 

λειτουργιών της μέσα από την εικόνα.  

Η πρώτη ενότητα με τίτλο: Ετερότητα, πολιτισμικές διαφορές και υποκουλτούρες 

στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, σχετίζεται με κώδικες κοινωνικούς και 

πολιτισμικούς, βλέπουμε ο τίτλος να αγκυρώνει άμεσα στην πρώτη εικόνα της 1
ης

 

ενότητας,  που έχει σχέση με τον θρησκευτικό κώδικα: και την απεικόνιση μιας 

φωτογραφίας στην οποία απεικονίζεται το φαινόμενο του θρησκευτικού 

πλουραλισμού, παραπέμποντας μας σε μια έκφανση του πολιτισμού που είναι και η 

θρησκεία. 

 Στην πρώτη υποενότητα με τίτλο: Μετακινήσεις πληθυσμών (μετανάστευση –

παλιννόστηση), εμφανίζονται οχτώ εικόνες (εικ.2,3,4,5,6,7,8,9) ενώ στην δεύτερη 

υποενότητα του κεφαλαίου με τίτλο: Διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες και 

μειονότητες στις σύγχρονες κοινωνίες, δεν υπάρχει καμία εικόνα. Συγκεκριμένα στην 

(εικ.2,) η οποία σχετίζεται με τον εργασιακό και τον κοινωνικό κώδικα: και την 

απεικόνιση μιας ρομά να εργάζεται ως πλανόδιος έμπορος μας παραπέμπει σε μια 

κοινωνική και πολιτισμική ομάδα που ζει, δραστηριοποιείται και μετακινείται 

συνεχώς στην χώρα μας, με τα δικά της πολιτισμικά στοιχεία και ταυτόχρονα 

βλέπουμε ο τίτλος να αγκυρώνει άμεσα στην εικόνα. Η (εικ.3) σχετίζεται με τον 

πολιτισμικό –κοινωνικό κώδικα: με την απεικόνιση μιας ομάδας πανκ, βλέποντας 

ωστόσο να μην υπάρχει καμία αγκύρωση στον τίτλο. Η (εικ.4) σχετίζεται με τον 

κοινωνικό κώδικα: με την απεικόνιση του αποχαιρετισμού των μεταναστών στο 

λιμάνι, παραπέμποντας μας σε μια έμμεση αγκύρωση με τον τίτλο. Η (εικ.5) 

σχετίζεται με τον γεωγραφικό και τον κοινωνικό κώδικα: με την απεικόνιση της 

νήσου Ellis, (κέντρο υποδοχής και διαλογής μεταναστών), και βλέπουμε ταυτόχρονα 

ο τίτλος να αγκυρώνει έμμεσα στον τίτλο. Στις (εικ. 6,7,8,9) επικρατούν ο κοινωνικός 

κώδικας, παραπέμποντας μας στις περισσότερες εικόνες σε διάφορες εκφάνσεις της 

μετανάστευσης, αγκυρώνοντας ταυτόχρονα άμεσα στον τίτλο της ενότητας. Στην 

δεύτερη ενότητα του κεφαλαίου με τίτλο: Προκατάληψη και Ρατσισμός, εμφανίζονται 
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οι (εικ.10,11) σχετίζεται με τον κοινωνικό κώδικα, παρουσιάζονται φαινόμενα 

ρατσισμού, αγκυρώνοντας έτσι άμεσα με τον τίτλο. 

 Τέλος στην τρίτη ενότητα με τίτλο: Αντιμετώπιση της προκατάληψης και της 

οργανωμένης βίας,  υπάρχει η (εικ.13), σχετίζεται με τον εκπαιδευτικό και τον 

κοινωνικό κώδικα, παραπέμποντας στην σημασία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

για τα παιδιά, αγκυρώνοντας ταυτόχρονα άμεσα με τον τίτλο. 

 Συμπερασματικά όλα τα παραπάνω στοιχεία θα μπορούσαν να αποτυπωθούν 

στον παρακάτω πίνακα (πιν.4), στον οποίο παρουσιάζεται το κεφάλαιο με τις 

επιμέρους ενότητες, τους κώδικες των τίτλων, των ενοτήτων, την τεχνοτροπία, τους 

κώδικες προσώπων, αντικειμένων και χώρου των εικόνων, τη σχέση τίτλου και 

εικόνας, καθώς και την ύπαρξη ή μη λεζάντας 

Πίνακας 4: Συγκεντρωτικός πίνακας ανάλυσης κειμένων – εικόνων  10  κεφαλαίου. 

Κείμενο Εικόνα Σχέση τίτλου –εικόνας Λεζάντ

α  

εικόνα

ς 

Α/Α 

τίτλος 

κεφαλαίου 

Α/Α 

ενότη

τας 

Τίτλος 

Θέματα 

/ κώδικες 

τίτλου 

Ε
ικ

ό
ν
α

 

Τεχνοτροπί

α 

Κώδικας 

προσώπων  

Κωδ. 

Αντι- 

κειμένων  

Χωρι

κός  

κώδικ

ας 

Άμεση 

αγκύρωσ

η στον 

τίτλο 

Έμμεση 

αγκύρωσ

η στον 

τίτλο 

Καμία 

αγκύρω

ση 

 10 

ΚΕΦΑΛΑΙ

Ο 

 

Ετερότητα, 

διαπολιτισμι

κές και 

διακοινωνια

κές σχέσεις. 

1 

Ετερότητα, 

πολιτισμικές 

διαφορές και 

υποκουλτούρες 

στη σύγχρονη 

ελληνική 

κοινωνία  

Κώδικας 

κοινωνικός/πο

λιτισμικός  

1 

Ρεαλιστική 

Φωτογραφί

α 

Πιστοί 

διάφορων 

θρησκειών 

Κεριά, 

θρησκευτικ

ές εικόνες, 

αγάλματα, 

πνευστό 

μουσικό 

όργανο, 

θρησκευτικ

ές 

ενδυμασίες 

- +  

 

√ 

1.1 

Μετακινήσεις 

πληθυσμών 

μετανάστευση/ 

παλιννόστηση 

Κώδικας   

κοινωνικός/πο

λιτισμικός 

2 

Ρεαλιστική 

Φωτογραφί

α 

Ρομα 

πλανόδια  Φορτηγό/εμ

πορεύματα 

Εξωτε

ρικός 
+ 

  

√ 

3 

Ρεαλιστική 

Φωτογραφί

α 

Ομάδα 

πάνκ  

 

_ 

 

Εξωτε

ρικός  
 

 

+ √ 

4 

Ρεαλιστική 

Φωτογραφί

α 

Πολλά 

άτομα 

διάσπαρτα  

Βάρκες –

πλοίο  

Εξωτε

ρικός + 

  

√ 

5 

Ρεαλιστική 

Φωτογραφί

α 

- κτήρια 

Εξωτε

ρικός  + 

 

√ 

6 
Ρεαλιστική 

Φωτογραφί

Πολλά 

άτομα 

Πανό 

διαμαρτυρί

Εξωτε

ρικός 
 + 

 
√ 
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3.3.6. Ανάλυση πηγών  

 

Με το πέρας της εικονικής ανάλυσης πραγματοποιείται η γλωσσική ανάλυση των 

πηγών του σχολικού εγχειριδίου. Συγκεκριμένα στο δέκατο κεφάλαιο, όπου έγινε η 

εικονική ανάλυση  παραπάνω, το οποίο εκτείνεται από σελ. 193  έως 216 και 

εμπεριέχονται οχτώ πηγές, οι οποίες θεωρούνται διδακτικό αντικείμενο.  

Η πρώτη πηγή είναι στην πρώτη υποενότητα 1.1. του σχολικού εγχειριδίου με 

τίτλο: Μετακινήσεις πληθυσμών (μετανάστευση –παλιννόστηση), και είναι ένα κείμενο 

20 σειρών, της Γ.Ζ. Ματζουράνη, (1974:99). Με θέμα την μαρτυρία ενός Έλληνα 

μετανάστη, που περιγράφει τις δυσκολίες που συναντά στην δουλειά. Στη φάση αυτή, 

διαβάζεται προσεχτικά το κείμενο/πηγή, εντοπίζονται και καταγράφονται οι 

αναφορές, κάθε μία από τις οποίες εντάσσεται στην αντίστοιχη θεματική κατηγορία 

διαπολιτισμικότητα/μετανάστευση. Η φάση αυτή παρουσιάζεται στον αναγνώστη με 

τον παρακάτω σχεδιασμό: Γλωσσικό κείμενο/ Ανάλυση-Δεδομένα. 

 

α διάσπαρτα ας 

7 

Ρεαλιστική 

Φωτογραφί

α 

Πολλά 

άτομα 

διάσπαρτα 

Σκηνές  

Εξωτε

ρικός +  

 

√ 

8 

Ρεαλιστική 

Φωτογραφί

α 

4 παιδιά Ρούχα 

Εξωτε

ρικός +  

 

√ 

9 

Ρεαλιστική 

Φωτογραφί

α 

Πολλά 

άτομα 

διάσπαρτα 

βαλίτσες 

Εξωτε

ρικός +  

 

√ 

 

2 
Προκατάληψη 

και Ρατσισμός 

Κώδικας   

κοινωνικός/πο

λιτισμικός   

1

0 

Ρεαλιστική 

Φωτογραφί

α  

Πολλά 

άτομα 

διάσπαρτα 

Παγκάκι, 

καρότσι για 

μωρό, 

δέντρα 

Εξωτε

ρικός 
+  

 

√ 

1

1 

Ρεαλιστική 

Φωτογραφί

α 

4 νεαροί  _ 
Εξωτε

ρικός  
+  

 

√ 

3 

Αντιμετώπιση 

της 

προκατάληψης 

και της 

οργανωμένης 

βίας  

Κώδικας  

κοινωνικός 

 

1

2 

Ρεαλιστική 

Φωτογραφί

α 

Μαθητές 

και 

δάσκαλος 

Μπουζούκι

-φλογέρες  

Εσωτε

ρικός 
+  

 

√ 
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Γλωσσικό κείμενο 10
ης

 ενότητας: 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

«Σου τόπα και πρωτύτερα, εγώ στα πρόβατα ήμουνα και ευχαριστημένος...αν είχα 

δικά μου και είχα και χωράφια να τα βόσκω. Γιατί, να ξέρεις, η γεωργική δουλειά 

αφήνει άμα έχεις στρέμματα. Εγώ έχω σκοτούρες, άμα έχεις σκοτούρες πώς να 

μάθεις γράμματα, γλώσσα που λένε και άμα δε ξέρεις γλώσσα πώς να καταλάβεις τι 

σου λένε, πώς να μάθεις τέχνη;...όχι δεν είμαι ειδικευμένος. Για να γίνεις, πρέπει να 

πας σε σεμινάρια ή στη σχολή... Δεν τόχω σκοπό να γυρίσω στην Ελλάδα, εκτός και 

μας διώξουν. Ναι, πάντα δούλευα σε μεγάλα εργοστάσια. Στην αρχή πήγα στην 

OPEL, ύστερα στη Στουτγκάρδη σε μια μεγάλη φίρμα και από πέρυσι που ήρθε κι ο 

αδελφός μου είμαι εδώ στη ΜΑΝ..)» [ΓΖ. Ματζουράνη, 1974:99). 

 

Ανάλυση-Δεδομένα:  

(αναφορά στην κατηγορία καταγωγή) 

 (αναφορά στην κατηγορία εργασία)  

 (αναφορά στην κατηγορία εργασία) 

 (αναφορά στην  κατηγορία κοινωνικά χαρακτηριστικά-εκπαίδευση) 

 (αναφορά στην κατηγορία τόπος) 

 (αναφορά στην κατηγορία εργασία) 

 

Το κείμενο αναφέρει ότι ένας Έλληνας μετανάστης (αναφορά στην κατηγορία 

καταγωγή), όταν εργαζόταν στα πρόβατα ήταν καλά (αναφορά στην κατηγορία 

εργασία). Η γεωργική δουλειά είναι καλή (αναφορά στην κατηγορία εργασία), αλλά 

αν έχεις σκοτούρες πώς να μάθεις την  γλώσσα (αναφορά στην κατηγορία κοινωνικά 

χαρακτηριστικά-εκπαίδευση), αλλά δεν θα γυρίσει στην Ελλάδα (αναφορά στην 

κατηγορία τόπος), πάντα μπορούσε και δούλευε σε μεγάλα εργοστάσια. (αναφορά 

στην κατηγορία εργασία).  

Με βάση την ανάλυση του γλωσσικού κειμένου, παρατηρούμε ότι οι θεματικές 

κατηγορίες που σχετίζονται με την διαπολιτισμικότητα-μετανάστευση στις οποίες 

γίνεται αναφορά είναι τρεις και στο σύνολο των αναφορών είναι επτά αναφορές. 

Συγκεκριμένα, οι θεματικές κατηγορίες του γλωσσικού κειμένου είναι: ‘εργασία’ (3 

αναφορές), ‘κοινωνικά χαρακτηριστικά’ (1 αναφορές), ‘εκπαίδευση’ (1 αναφορές), 
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‘καταγωγή’ (1 αναφορές), ‘τόπος’ (1 αναφορές). Ακολουθεί η γλωσσική ανάλυση της 

επόμενης πηγής. 

 

Η δεύτερη πηγή βρίσκεται  στην πρώτη υποενότητα 1.2. του σχολικού εγχειριδίου 

με τίτλο: Διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες και μειονότητες στις σύγχρονες κοινωνίες, 

και είναι ένα κείμενο 20 σειρών, του Μ. Δαμανάκη, (1998:78). Με θέμα την 

ανταλλαγή των πληθυσμών και την πολιτισμική ομοιογένεια. Στη φάση αυτή, 

διαβάζεται προσεχτικά το κείμενο/πηγή, εντοπίζονται και καταγράφονται οι 

αναφορές, κάθε μία από τις οποίες εντάσσεται στην αντίστοιχη θεματική κατηγορία 

διαπολιτισμικότητα/μετανάστευση. Η φάση αυτή παρουσιάζεται στον αναγνώστη με 

τον παρακάτω σχεδιασμό: Γλωσσικό κείμενο/ Ανάλυση-Δεδομένα. 

 

Γλωσσικό κείμενο 10
ης

 ενότητας: 

«Είναι γνωστό ότι ιδιαίτερα μετά τη μικρασιατική καταστροφή, την ανταλλαγή των 

πληθυσμών και τη συρρίκνωση του ελληνισμού της διασποράς καλλιεργήθηκε στην 

Ελλάδα η αντίληψη της πολιτισμικής ομοιογένειας τόσο έντονα, ώστε και σήμερα να 

μην υπάρχουν περιθώρια για πολιτισμικές αποκλίσεις. Έτσι ο δίγλωσσος ή 

τρίγλωσσος Πόντιος, ο «Βορειοηπειρώτης» και ο Ελληνο-αμερικάνος προσκρούουν 

στην υπάρχουσα πολιτισμική δυσκαμψία και αποτελούν παραφωνία, ενώ θα 'πρεπε 

να θεωρούνται ως φυσιολογικοί εκφραστές της πολιτισμικής πολυμορφίας που 

χαρακτηρίζει το σύγχρονο ελληνισμό, ο οποίος -όπως είναι γνωστό- δεν περιορίζεται 

στα ελλαδικά σύνορα» (Μ. Δαμανάκης, 1998:78). 

 

 Ανάλυση-Δεδομένα: 

(αναφορά στην κατηγορία ιστορικό γεγονός) 

(αναφορά στην κατηγορία μετανάστευση-κοινωνικό χαρακτηριστικό) 

(αναφορά στην κατηγορία πολιτισμού) 

(αναφορά στην γλώσσα-πολιτισμός) 

(αναφορά στην κατηγορία πολιτισμός) 

 

Το κείμενο αναφέρει ότι μετά την μικρασιατική καταστροφή (αναφορά σε 

ιστορικό γεγονός), και την ανταλλαγή πληθυσμών και την μείωση του ελληνισμού 

της διασποράς (αναφορά στην κατηγορία μετανάστευση-κοινωνικό χαρακτηριστικό). 
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Δημιουργήθηκε η εντύπωση πολιτισμικής ομοιογένειας (αναφορά στην κατηγορία 

πολιτισμού), έτσι ο δίγλωσσος αποτελεί παραφωνία (αναφορά στην γλώσσα-

πολιτισμός), ενώ θα έπρεπε να ήταν φυσιολογικοί εκφραστές της πολιτισμικής 

πολυμορφίας (αναφορά στην κατηγορία πολιτισμός). Με βάση την ανάλυση του 

γλωσσικού κειμένου, παρατηρούμε ότι οι θεματικές κατηγορίες που σχετίζονται με 

την διαπολιτισμικότητα-μετανάστευση στις οποίες γίνεται αναφορά είναι τέσσερις 

και στο σύνολο των αναφορών είναι επτά αναφορές.  

Συγκεκριμένα, οι θεματικές κατηγορίες του γλωσσικού κειμένου είναι: 

‘πολιτισμός’ (3 αναφορές), ‘κοινωνικά χαρακτηριστικά’ (1 αναφορές), ‘γλώσσα’ (1 

αναφορές), ‘μετανάστευση’ (1 αναφορές), ‘ιστορικό γεγονός’ (1 αναφορές). 

Ακολουθεί η γλωσσική ανάλυση της επόμενης πηγής. 

 

 

Η τρίτη πηγή βρίσκεται  στην δεύτερη ενότητα  του σχολικού εγχειριδίου με 

τίτλο: Προκατάληψη και Ρατσισμός, και είναι ένα κείμενο 37 σειρών, του Α. Novotny, 

1974:173-208). Με θέμα την περιγραφή ενός παραδείγματος θεσμικού ρατσισμού ως 

μηχανισμού αποκλεισμού μεταναστών από χώρες της Νότιας και Ανατολικής 

Ευρώπης προς της ΗΠΑ τον 20
ο
 αιώνα. Στη φάση αυτή, διαβάζεται προσεχτικά το 

κείμενο/πηγή, εντοπίζονται και καταγράφονται οι αναφορές, κάθε μία από τις οποίες 

εντάσσεται στην αντίστοιχη θεματική κατηγορία διαπολιτισμικότητα/μετανάστευση. 

Η φάση αυτή παρουσιάζεται στον αναγνώστη με τον παρακάτω σχεδιασμό: 

Γλωσσικό κείμενο/ Ανάλυση-Δεδομένα. 

 

Γλωσσικό κείμενο 10ης ενότητας: 

Ένα παράδειγμα θεσμικού ρατσισμού Θέσπιση αναλογιώυ κατά μεταναστευτική 

ομάδα ως μηχανισμός αποκλεισμού μεταναστών από χώρες της Νότιας και 

Ανατολικής Ευρώπης προς τις Η.Π.Α. στις αρχές του 20ού αιώνα 

 

«Μετά την αποτυχία του τεστ αλφαβητισμού να αποθαρρύνει τη μετανάστευση, 

επινοήθηκε ένας άλλος μηχανισμός... που αποσκοπούσε σε ένα απόλυτο αριθμητικό 

όριο στην ευρωπαϊκή μετανάστευση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επέτρεπαν την 

είσοδο σε μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών από τον αριθμό που αντιστοιχεί στο 3% 

των συμπατριωτών τους που ζούσαν στις Η.Π.Α. το 1910. Το ετήσιο ανώτατο όριο 
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για όλες τις χώρες προέλευσης ορίστηκε σε 358.000 μετανάστες. Η υιοθέτηση αυτού 

του συστήματος είχε ως αποτέλεσμα να καρπωθούν οι "αρχαιότερες" 

μεταναστευτικές ομάδες από τη Βορειοδυτική Ευρώπη τις μεγαλύτερες αναλογίες, 

ενώ η αναλογία μεταναστών από τις νοτιοανατολικές ευρωπαϊκές χώρες μειώθηκε σε 

ένα μικρό ποσοστό... H πριμοδότηση των μεταναστών από τη Βορειοδυτική Ευρώπη 

ήταν ο πρωταρχικός στόχος του νόμου που σηματοδότησε μια στροφή στην 

αμερικανική πολιτική, εγκαθιδρύοντας παράλληλα μια δυσμενή μεταχείριση για τους 

μετανάστες από τις νοτιο-ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες, που ίσχυσε έως το 1965»  

[Α. Novotny, 1974:173-208). 

 

Ανάλυση-Δεδομένα: 

(αναφορά στην κατηγορία ρατσισμός) 

(αναφορά στην κατηγορία μετανάστευση-κοινωνικός αποκλεισμός) 

(αναφορά στην κατηγορία τόπος - χρόνος) 

(αναφορά στην εκπαίδευση-μετανάστευση) 

(αναφορά στην κατηγορία τόπος-μετανάστευση) 

(αναφορά στην κατηγορία μετανάστευση-τόπος) 

(αναφορά στην κατηγορία μετανάστευση-κοινωνικός αποκλεισμός-τόπος) 

 

Το κείμενο αναφέρει ένα παράδειγμα θεσμικού ρατσισμού με την δημιουργία 

αναλογίας στην μεταναστευτική πολιτική και τον κοινωνικό αποκλεισμό μεταναστών 

(αναφορά στην κατηγορία ρατσισμός, μετανάστευση-κοινωνικός αποκλεισμός), από 

χώρες της Ευρώπης στις ΗΠΑ τον 20
ο
 αιώνα (αναφορά στην κατηγορία τόπος-

χρόνος). Μετά τον αναλφαβητισμό ως κριτήριο μετανάστευσης (αναφορά στην 

εκπαίδευση-μετανάστευση), επινοήθηκε άλλος μηχανισμός όπου οι ΗΠΑ δεν 

επέτρεπαν μεγάλο αριθμό μεταναστών (αναφορά στην κατηγορία τόπος-

μετανάστευση). Δίνοντας προτεραιότητα στους μετανάστες από τη Βορειοδυτική 

Ευρώπη (αναφορά στην κατηγορία μετανάστευση-τόπος), αποκλείοντας μετανάστες 

από άλλες περιοχές της Ευρώπης (αναφορά στην κατηγορία μετανάστευση-

κοινωνικός αποκλεισμός-τόπος).  

Με βάση την ανάλυση του γλωσσικού κειμένου, παρατηρούμε ότι οι θεματικές 

κατηγορίες που σχετίζονται με την διαπολιτισμικότητα-μετανάστευση στις οποίες 

γίνεται αναφορά είναι οχτώ και στο σύνολο των αναφορών είναι δεκατέσσερις 
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αναφορές. Συγκεκριμένα, οι θεματικές κατηγορίες του γλωσσικού κειμένου είναι: 

‘μετανάστευση’ (5 αναφορές), ‘κοινωνικός αποκλεισμός’ (2 αναφορές), ‘τόπος’ (4 

αναφορές), ‘χρόνος’ (1 αναφορές), ‘ρατσισμός’ (1 αναφορές), ‘εκπαίδευση’ (1 

αναφορές). Ακολουθεί η γλωσσική ανάλυση της επόμενης πηγής. 

 

 

Η τέταρτη πηγή βρίσκεται  στην τρίτη ενότητα  του σχολικού εγχειριδίου με 

τίτλο: Αντιμετώπιση της προκατάληψης και της οργανωμένης βίας, και είναι ένα 

κείμενο 8 σειρών, του Μ. Γκάντι, «Πρόσωπα που άλλαξαν την πορεία του κόσμου» 

Το Βήμα της Κυριακής, (7-10-2001). Με θέμα την περιγραφή της συμπεριφοράς των 

ανθρώπων για να υπάρχει ασφάλεια. Στη φάση αυτή, διαβάζεται προσεχτικά το 

κείμενο/πηγή, εντοπίζονται και καταγράφονται οι αναφορές, κάθε μία από τις οποίες 

εντάσσεται στην αντίστοιχη θεματική κατηγορία διαπολιτισμικότητα 

βία/προκατάληψη. Η φάση αυτή παρουσιάζεται στον αναγνώστη με τον παρακάτω 

σχεδιασμό: Γλωσσικό κείμενο/ Ανάλυση-Δεδομένα. 

 

Γλωσσικό κείμενο 10
ης

 ενότητας:  

«Οι άνθρωποι θα είναι ασφαλείς μόνο όταν μάθουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους 

ως ίσοι και αδέλφια. Οποιοδήποτε άλλο σύστημα άμυνας και ασφάλειας είναι 

μάταιο» 

«Η πολιτική του οφθαλμός αντί οφθαλμού θα δημιουργούσε έναν κόσμο από τυφλούς» 

(Μ. Γκάντι, «Πρόσωπα που άλλαξαν την πορεία του κόσμου» Το Βήμα της 

Κυριακής, 7-10-2001). 

 

Ανάλυση-Δεδομένα: 

(αναφορά στην κατηγορία κοινωνική ομάδα - χαρακτηριστικά) 

(αναφορά στην κατηγορία κοινωνικά χαρακτηριστικά) 

(αναφορά στην κατηγορία ισότητα) 

(αναφορά στην κοινωνικά χαρακτηριστικά) 

(αναφορά στην κατηγορία βία) 

Το κείμενο αναφέρει οι άνθρωποι θα μπορούν να νιώθουν ασφαλείς (αναφορά 

στην κατηγορία κοινωνική ομάδα - χαρακτηριστικά), όταν συμπεριφέρονται με 

ισότητα και αδελφοσύνη (αναφορά στην κατηγορία ισότητα). Άλλο σύστημα άμυνας 
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είναι μάταιο (αναφορά στην κοινωνικά χαρακτηριστικά). Η πολιτική οφθαλμός αντί 

οφθαλμού (αναφορά στην κατηγορία βία), δεν ωφελεί την κοινωνία. Με βάση την 

ανάλυση του γλωσσικού κειμένου, παρατηρούμε ότι οι θεματικές κατηγορίες που 

σχετίζονται με την διαπολιτισμικότητα βία/προκατάληψη, στις οποίες γίνεται 

αναφορά είναι δύο και στο σύνολο των αναφορών είναι έξι αναφορές.  

Συγκεκριμένα, οι θεματικές κατηγορίες του γλωσσικού κειμένου είναι: 

‘κοινωνική ομάδα-χαρακτηριστικά’ (4 αναφορές), ‘ισότητα’ (1 αναφορές), ‘βία’ (1 

αναφορές). Ακολουθεί η γλωσσική ανάλυση της επόμενης πηγής. 

 

 

Η πέμπτη πηγή βρίσκεται  στην τρίτη ενότητα  του σχολικού εγχειριδίου με τίτλο: 

Αντιμετώπιση της προκατάληψης και της οργανωμένης βίας, και είναι ένα κείμενο 8 

σειρών, από  Τα Ηνωμένα Έθνη, (1996:193). Με θέμα την περιγραφή δύο άρθρων 

από την διακήρυξη τω δικαιωμάτων του ανθρώπου του Ο.Η.Ε το 1948. Στη φάση 

αυτή, διαβάζεται προσεχτικά το κείμενο/πηγή, εντοπίζονται και καταγράφονται οι 

αναφορές, κάθε μία από τις οποίες εντάσσεται στην αντίστοιχη θεματική κατηγορία 

διαπολιτισμικότητα βία/προκατάληψη. Η φάση αυτή παρουσιάζεται στον αναγνώστη 

με τον παρακάτω σχεδιασμό: Γλωσσικό κείμενο/ Ανάλυση-Δεδομένα. 

 

Γλωσσικό κείμενο 10
ης

 ενότητας:  

Διακήρυξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων - Ο.Η.Ε. (1948), άρθρα 1 και 2 

«Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα, χωρίς 

καμιά απολύτως διάκριση,... ειδικότερα ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη 

γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική 

καταγωγή, την ιδιοκτησία, τη γέννηση ή άλλη κατάστασης» (Τα Ηνωμένα Έθνη, 

1996:193). 

 

Ανάλυση-Δεδομένα: 

(αναφορά στην κατηγορία ισότητα) 

(αναφορά στην κατηγορία δικαιώματα) 

(αναφορά στην κατηγορία κοινωνικός αποκλεισμός) 

(αναφορά στα κοινωνικά χαρακτηριστικά) 
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Το κείμενο αναφέρει ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ίσοι (αναφορά στην 

κατηγορία ισότητα), στα δικαιώματα και στην αξιοπρέπεια (αναφορά στην κατηγορία 

δικαιώματα), χωρίς να υπάρχει αποκλεισμός για κανέναν (αναφορά στην κατηγορία 

κοινωνικός αποκλεισμός) ασχέτως φυλής, χρώματος, θρησκείας κ.τ.λ. (αναφορά στα 

κοινωνικά χαρακτηριστικά). Με βάση την ανάλυση του γλωσσικού κειμένου, 

παρατηρούμε ότι οι θεματικές κατηγορίες που σχετίζονται με την διαπολιτισμικότητα 

βία/προκατάληψη, στις οποίες γίνεται αναφορά είναι τρεις και στο σύνολο των 

αναφορών είναι τέσσερις αναφορές.  

Συγκεκριμένα, οι θεματικές κατηγορίες του γλωσσικού κειμένου είναι: ‘ισότητα’ 

(1 αναφορά), ‘δικαιώματα’ (1 αναφορές), ‘κοινωνικά χαρακτηριστικά’ (1 αναφορές), 

‘κοινωνικός αποκλεισμός’ (1 αναφορές). Ακολουθεί η γλωσσική ανάλυση της 

επόμενης πηγής. 

 

Η έκτη πηγή βρίσκεται  στην τρίτη ενότητα του σχολικού εγχειριδίου με τίτλο: 

Αντιμετώπιση της προκατάληψης και της οργανωμένης βίας, και είναι ένα κείμενο 21 

σειρών, από τους Π. Χηνάς και Κ. Χρυσαφίδης, (2000:20). Τα Ηνωμένα Έθνη, 

(1996:193). Με θέμα την περιγραφή τρόπων αντιμετώπισης της σύγκρουσης στο 

σχολείο. Στη φάση αυτή, διαβάζεται προσεχτικά το κείμενο/πηγή, εντοπίζονται και 

καταγράφονται οι αναφορές, κάθε μία από τις οποίες εντάσσεται στην αντίστοιχη 

θεματική κατηγορία διαπολιτισμικότητα βία/προκατάληψη. Η φάση αυτή 

παρουσιάζεται στον αναγνώστη με τον παρακάτω σχεδιασμό: Γλωσσικό κείμενο/ 

Ανάλυση-Δεδομένα. 

 

Γλωσσικό κείμενο 10
ης

 ενότητας: 

Έξι βήματα αντιμετώπισης της σύγκρουσης στο σχολείο 

 

• «Προσδιορισμός του προβλήματος και του επιπέδου επίλυσής του. 

• Αποστασιοποίηση των ατόμων από το πρόβλημα και διάκριση των πραγματικών 

ζητημάτων αντιπαράθεσης από τα ζητήματα διαπροσωπικών σχέσεων. Διατύπωση 

διαδικαστικών κανόνων και κανόνων του παιχνιδιού επίλυσης προβλήματος. 

• Εντοπισμός κινήτρων, αναγκών και συμφερόντων που οδηγούν στη σύγκρουση. 

• Αναζήτηση εναλλακτικών επιλογών που να αποτελούν λύσεις και να ικανοποιούν 

τα συμφέροντα όλων. 
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• Αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών με βάση αντικειμενικά κριτήρια τα οποία 

ορίζονται από τις επιθυμίες της μιας πλευράς. Αναζήτηση συμφωνίας που να 

ικανοποιεί καθέναν από τους εμπλεκόμενους» 

 [Π. Χηνάς και Κ .Χρυσαφίδης ,2000:20). 

 

Ανάλυση-Δεδομένα: 

(αναφορά στην κατηγορία πρόβλημα) 

(αναφορά στην κατηγορία άτομα-σύγκρουση –κανόνες) 

(αναφορά στην κατηγορία σύγκρουση) 

(αναφορά στην κατηγορία ισότιμη λύση) 

 

Το κείμενο αναφέρει έξι βήματα λύσης της σύγκρουσης στο σχολείο. Αρχικά 

εντοπίζουμε το πρόβλημα (αναφορά στην κατηγορία πρόβλημα), κρατώντας σε 

απόσταση τα άτομα που εμπλέκονται ορίζουμε τους κανόνες (αναφορά στην 

κατηγορία άτομα-σύγκρουση –κανόνες). Εντοπίζουμε τους λόγους της διαφωνίας 

(αναφορά στην κατηγορία σύγκρουση) και προτείνουμε λύσεις που να συμφωνούν 

όλοι (αναφορά στην κατηγορία ισότιμη λύση). Με βάση την ανάλυση του γλωσσικού 

κειμένου, παρατηρούμε ότι οι θεματικές κατηγορίες που σχετίζονται με την 

διαπολιτισμικότητα βία/προκατάληψη, στις οποίες γίνεται αναφορά είναι τρεις και 

στο σύνολο των αναφορών είναι έξι αναφορές.  

Συγκεκριμένα, οι θεματικές κατηγορίες του γλωσσικού κειμένου είναι: 

‘σύγκρουση’ (2 αναφορές), ‘πρόβλημα’ (1 αναφορές), ‘άτομα’ (1 αναφορές), 

‘κανόνες’ (1 αναφορές), ‘ισότιμη λύση’ (1 αναφορές).  Ακολουθεί η γλωσσική 

ανάλυση της επόμενης πηγής 

 

Η έβδομη πηγή βρίσκεται  στην τρίτη ενότητα  του σχολικού εγχειριδίου με τίτλο: 

Αντιμετώπιση της προκατάληψης και της οργανωμένης βίας, και είναι ένα κείμενο 21 

σειρών, του Ζ. Παπαδημητρίου, (2000:126). Με θέμα την περιγραφή των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου. Στη φάση αυτή, διαβάζεται προσεχτικά το κείμενο/πηγή, 

εντοπίζονται και καταγράφονται οι αναφορές, κάθε μία από τις οποίες εντάσσεται 

στην αντίστοιχη θεματική κατηγορία διαπολιτισμικότητα βία/προκατάληψη. Η φάση 

αυτή παρουσιάζεται στον αναγνώστη με τον παρακάτω σχεδιασμό: Γλωσσικό 

κείμενο/ Ανάλυση-Δεδομένα. 
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Γλωσσικό κείμενο 10
ης

 ενότητας: 

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το πρώτο άρθρο της γαλλικής Διακήρυξης 

αναφέρεται στα δικαιώματα του ανθρώπου, ενώ το τέταρτο άρθρο στα δικαιώματα 

του πολίτη. Η διάκριση αυτή ανθρώπου και πολίτη έχει, κατά την άποψή μας, 

περιοριστική σημασία σε ό,τι αφορά τα υποκείμενα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 

καθώς ο πολίτης συνδέεται αλλά και προϋποθέτει την ύπαρξη εθνικού κράτους, και 

με την έννοια αυτή τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν ισχύουν γενικά και για όλους τους 

ανθρώπους, παρά μόνο για εκείνους που είναι πολίτες ενός συγκεκριμένου κράτους-

έθνους. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την εθνοκεντρική ερμηνεία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στο βαθμό που εισάγει αναπότρεπτα την έννοια του "Άλλου"..» 

(Ζ. Παπαδημητρίου, 2000:126). 

 

Ανάλυση-Δεδομένα: 

(αναφορά στην κατηγορία δικαιώματα) 

(αναφορά στην κατηγορία διάκριση - πολιτικά δικαιώματα) 

(αναφορά στην κατηγορία πολίτης) 

(αναφορά στην κατηγορία ανισότητα) 

(αναφορά στην κατηγορία ανισότητα) 

 

Το κείμενο αναφέρει ότι στο πρώτο άρθρο της Γαλλικής Διακήρυξης αναφέρεται 

στα ανθρώπινα δικαιώματα (αναφορά στην κατηγορία δικαιώματα), ενώ στο τέταρτο 

άρθρο τα πολιτικά (αναφορά στην κατηγορία διάκριση - πολιτικά δικαιώματα). Ο 

άνθρωπος διακρίνεται από τον πολίτη και τα δικαιώματα δεν ισχύουν γενικά 

(αναφορά στην κατηγορία πολίτης- ανισότητα). Έτσι επιβεβαιώνεται και η 

εθνοκεντρική αντίληψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (αναφορά στην κατηγορία 

ανισότητα). Με βάση την ανάλυση του γλωσσικού κειμένου, παρατηρούμε ότι οι 

θεματικές κατηγορίες που σχετίζονται με την διαπολιτισμικότητα βία/προκατάληψη, 

στις οποίες γίνεται αναφορά είναι τέσσερις και στο σύνολο των αναφορών είναι έξι 

αναφορές.  

Συγκεκριμένα, οι θεματικές κατηγορίες του γλωσσικού κειμένου είναι: 

‘δικαιώματα’ (2 αναφορές), ‘ανισότητα’ (2 αναφορές), ‘πολίτης’ (1 αναφορές), 

‘διάκριση’ (1 αναφορές).  Ακολουθεί η γλωσσική ανάλυση της τελευταίας πηγής. 
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Η όγδοη πηγή βρίσκεται  στην τρίτη ενότητα  του σχολικού εγχειριδίου με τίτλο: 

Αντιμετώπιση της προκατάληψης και της οργανωμένης βίας, και είναι ένα κείμενο 11 

σειρών, απόσπασμα από φυλλάδιο της Διεθνούς Αμνηστίας. Με θέμα την περιγραφή 

του έργου της Διεθνής Αμνηστίας. Στη φάση αυτή, διαβάζεται προσεχτικά το 

κείμενο/πηγή, εντοπίζονται και καταγράφονται οι αναφορές, κάθε μία από τις οποίες 

εντάσσεται στην αντίστοιχη θεματική κατηγορία διαπολιτισμικότητα 

βία/προκατάληψη. Η φάση αυτή παρουσιάζεται στον αναγνώστη με τον παρακάτω 

σχεδιασμό: Γλωσσικό κείμενο/ Ανάλυση-Δεδομένα. 

 

Γλωσσικό κείμενο 10
ης

 ενότητας: 

«Η Διεθνής Αμνηστία είναι μια παγκόσμια ανεξάρτητη, εθελοντική οργάνωση για 

την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δρα για την απελευθέρωση των 

κρατουμένων συνείδησης, τη δίκαιη και έγκαιρη παραπομπή σε δίκη όλων των 

πολιτικών κρατουμένων και την κατάργηση των βασανιστηρίων και της ποινής του 

θανάτου... » [απόσπασμα από φυλλάδιο της Διεθνούς Αμνηστίας]. 

 

Ανάλυση-Δεδομένα: 

(αναφορά στην κατηγορία οργάνωση) 

(αναφορά στην κατηγορία δικαιώματα) 

(αναφορά στην κατηγορία σκοπός) 

 

Το κείμενο αναφέρεται στην Διεθνή Αμνηστία, η οποία είναι ανεξάρτητη, 

εθελοντική οργάνωση (αναφορά στην κατηγορία οργάνωση), για την προστασία των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου (αναφορά στην κατηγορία δικαιώματα). Με σκοπό την 

κατάργηση των βασανιστηρίων, της θανατικής ποινής κ.τ.λ. (αναφορά στην 

κατηγορία σκοπός). Με βάση την ανάλυση του γλωσσικού κειμένου, παρατηρούμε 

ότι οι θεματικές κατηγορίες που σχετίζονται με την διαπολιτισμικότητα 

βία/προκατάληψη, στις οποίες γίνεται αναφορά είναι δύο και στο σύνολο των 

αναφορών είναι τρεις αναφορές.  

Συγκεκριμένα, οι θεματικές κατηγορίες του γλωσσικού κειμένου είναι: 

‘δικαιώματα’ (1 αναφορές), ‘οργάνωση’ (1 αναφορές), ‘σκοπός’ (1 αναφορές). 

Ακολουθεί η ανάλυση της σχέσης των εικόνων και των πηγών με το Αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών. 
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3.3.7. Σχέση των εικόνων και των πηγών με το Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

 

Σε αυτήν την ενότητα σε τρεις πίνακες (Πίνακας 5,6,7) καταγράφονται στην 

στήλη 1 οι εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος της Κοινωνιολογίας σύμφωνα με το 

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και πραγματοποιείται στην στήλη 2 η αντιστοιχία με 

τις εικόνες και τις πηγές του σχολικού εγχειριδίου, αφού έχει προηγηθεί η ανάλυση 

τους.  

Αναλύοντας τις εικόνες και τις πηγές, και αφού τις αντιστοιχίσουμε με τους 

σκοπούς του μαθήματος της Κοινωνιολογίας, σύμφωνα με το Αναλυτικό πρόγραμμα 

σπουδών διαπιστώνουμε ότι οι περισσότερες εικόνες/πηγές έχουν άμεση ή έμμεση 

σχέση με τους σκοπούς αυτούς. 

 

Πίνακας 5: Η Σύγχρονη Ελληνική Οικογένεια: Μορφές, Προβλήματα και 

Προοπτικές  

Τίτλος Κεφαλαίου 4: Η Σύγχρονη Ελληνική Οικογένεια: Μορφές, 

Προβλήματα και Προοπτικές (5 ώρες) 

Στήλη 1: Εκπαιδευτικοί στόχοι Στήλη 2: Εικόνες/Πηγές 

Οι μαθητές 

-Να συγκρίνουν τις λειτουργίες και τις  μορφές της 

οικογένειας  ως θεσμού στο παρόν και το πρόσφατο 

παρελθόν. 

 

-Να συνδέσουν τις αλλαγές στην οικογένεια με τις 

γενικότερες κοινωνικές μεταβολές. 

 

-Να συνειδητοποιήσουν την καθοριστική σημασία της 

οικογένειας, της πρωτογενούς κοινωνικοποίησης, για 

την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά των 

ανθρώπων. 

 

-Να εντοπίσουν προβλήματα και διλήμματα  της 

σύγχρονης ελληνικής οικογένειας και να διατυπώσουν 

λύσεις. 

 

  

 

Εικ. 1,2,3,4 και /πηγή 1  

 

 

 

-Εικ.5,6,7,8,9,10,11 και πηγές 2/3  

 

 

-Εικ.12,13,14,15,16  

 

 

 

 

 

-Εικ.17  
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Πίνακας 6: Η Εκπαίδευση: Παράγοντας Αναπαραγωγής και Αλλαγής της Κοινωνίας. 

 

Τίτλος κεφαλαίου 5: Η Εκπαίδευση: Παράγοντας Αναπαραγωγής και 

Αλλαγής της Κοινωνίας (4 ώρες) 

Στήλη 1: Εκπαιδευτικοί Στόχοι Στήλη 2: Εικόνες /Πηγές    

Οι μαθητές 

-Να διακρίνουν το ρόλο και τα βασικά συστήματα παροχής  

εκπαίδευσης ως θεσμού και ως παράγοντα δευτερογενούς 

κοινωνικοποίησης.  

 

-Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της εκπαίδευσης  στο 

πλαίσιο της σύγχρονης «κοινωνίας της πληροφορίας». 

 

-Να γνωρίσουν τις  προφανείς (επίσημες) και έμμεσες 

(ανεπίσημες) λειτουργίες της εκπαίδευσης. 

 

-Να προβληματιστούν για τη σχέση της εκπαίδευσης και του 

τρόπου ζωής. 

 

-Να αναλύσουν την εκπαίδευση ως παράγοντα 

αλλαγής/επαναπροσανατολισμού της κοινωνίας και της 

κοινωνικής θέσης των ατόμων καθώς και ως παράγοντα 

αναπαραγωγής  της κοινωνίας και της ανισότητας. 

 

-Εικ.1,2,3,5,6,7 ,8 και πηγή 1  

 

 

 

-Εικ.13  

 

 

 

-Εικ.4,9  

 

 

 

-Εικ.12   

 

 

-Εικ.10,11  και πηγές 2/3 
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Πίνακας 7: Ετερότητα,  Διαπολιτισμικές και Διακοινωνιακές  Σχέσεις 

Τίτλος κεφαλαίου 10: Ετερότητα,  Διαπολιτισμικές και Διακοινωνιακές  

Σχέσεις (6 ώρες) 

Στήλη 1:Εκπαιδευτικοί στόχοι Στήλη 2: Εικόνες /Πηγές  

Οι μαθητές 

-Να κατανοήσουν τις ποικίλες μορφές ετερότητας, τις  

πολιτισμικές διαφορές  που υπάρχουν στη σύγχρονη ελληνική 

κοινωνία  καθώς και τα βασικά αίτια που τις προκάλεσαν. 

 

-Να εξοικειωθούν με τις έννοιες: στερεότυπα, προκατάληψη, 

ρατσισμός, κοινωνικός ρατσισμός, σοβινισμός και τις διάφορες 

εκφάνσεις τους.  

 

-Να ερευνήσουν τα βασικά κοινωνικά, ψυχολογικά και 

οικονομικά αίτια της προκατάληψης, του σοβινισμού, του 

πολέμου και της τρομοκρατίας καθώς και τις συνέπειες τους. 

 

-Να αναπτύξουν θετικές στάσεις για την πολιτισμική τους 

κληρονομιά. 

 

-Να σέβονται την ετερότητα, τις πολιτισμικές διαφορές και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. 

 

-Να αναπτύξουν δεξιότητες για συμβίωση σε  

πολυπολιτισμικές κοινωνίες. 

 

-Να προβληματιστούν για τους διάφορους τρόπους 

αντιμετώπισης της προκατάληψης, του σοβινισμού και των 

διεθνών εντάσεων και να συνειδητοποιήσουν το  ρόλο ατόμου 

στη γέννηση και αντιμετώπισή τους. 

  

 

-Εικ.1,2,3  

 

 

 

 

-Εικ. 4, 5,  και πηγή 3 

 

 

 

 

 

-Εικ. 6, 7, 8, 9 και πηγή 1 

 

 

-Εικ. 10,11  και πηγή 5/6/7/8 

 

 

-Εικ. 12 και πηγή 2/4 

 

 

 

-Εικ. 12 

 

 

 

Συνοψίζοντας διαπιστώνουμε ότι οι περισσότερες εικόνες και οι πηγές του 

σχολικού εγχειριδίου σχετίζονται με τους στόχους του Αναλυτικού προγράμματος 

σπουδών, ενισχύοντας και έχοντας περισσότερο ρόλο υποστηρικτικό στο θεωρητικό 

πλαίσιο. Στην επόμενη ενότητα, ακολουθούν τα γενικά συμπεράσματα της παρούσας 

εργασίας. 
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Συμπεράσματα  

 

Στην παρούσα εργασία με τίτλο Η κοινωνιολογία στο Σχολείο: Μια σημειωτική 

Ανάλυση του σχολικού εγχειριδίου της Γ’ Λυκείου. Από την ανάλυση των εικόνων 

όλου του δείγματος προκύπτουν κάποια συμπεράσματα ως προς: α) την παρουσίαση 

των εικόνων και τη σχέση τους με το χώρο, β) την αγκύρωση των εικόνων στον τίτλο 

των κεφαλαίων και των ενοτήτων, γ) τη σχέση των εικόνων με κώδικες αντικειμένων 

και δ) τη σχέση των εικόνων με κώδικες προσώπων. 

 

α) Παρουσίαση των εικόνων και η σχέση τους με το χώρο      

 

 Ο  χώρος γίνεται αντιληπτός, μέσα από τις εικόνες των κεφαλαίων και των 

ενοτήτων που μελετήθηκαν, σε ποσοστό 93% ενώ αντίθετα σε ποσοστό 7% ο χώρος 

απουσιάζει, εκφράζοντας το ουδέτερο φόντο της αγγειοπλαστικής και της 

μεταξοτυπίας και παραπέμπει στο μήνυμα χωρίς συγκείμενο, εκτός κοσμικού 

ιστορικού χώρου. (Hassani –Idrissi,2005). Στις περισσότερες εικόνες στις οποίες 

εμφανίζεται ο χωρικός κώδικας αναπαριστά εξωτερικούς χώρους (θάλασσα, ποτάμι, 

προαύλιο, πάρκο, δημόσιος δρόμος) και σε λιγότερους εσωτερικούς, περιγράφοντας 

κυρίως τον εσωτερικό χώρο των σπιτιών και του σχολείου. Τέλος δεν υπάρχει ο 

κώδικας του χώρου σε τέσσερις εικόνες. 

Η ποσοστιαία συμμετοχή κάθε είδους στο σύνολο των αναφορών, όπως προκύπτει 

από τον πίνακα 8, έχει ως εξής: 

 

Πίνακας 8: Ποσοστιαία συμμετοχή χώρου ανά είδος 

Είδος χώρου Αριθμός Εικόνων Συχνότητα% 

Εξωτερικός 23 53,5% 

Εσωτερικός 16 37,2% 

Κανένας χώρος 4 9,3% 
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β) Αγκύρωση εικόνων στον τίτλο των κεφαλαίων και των ενοτήτων 

 

Η οικογένεια, η εκπαίδευση και  η διαπολιτισμικότητα είναι έννοιες που μπορούν 

με ευκολία να αποτυπωθούν στις διάφορες μορφές που παίρνουν στο χρόνο, και να 

αποτυπωθούν οι λειτουργιές τους μέσα από την εικόνα. μέσα από την εικόνα. Είναι 

λογικό λοιπόν, οι περισσότερες εικόνες να παραπέμπουν άμεσα ή να σχετίζονται 

έμμεσα με τους τίτλους των ενοτήτων. Από το σύνολο των 43 εικόνων που 

μελετήθηκαν οι 33 αγκυρώνουν άμεσα με τον τίτλο, οι 9 έμμεσα και 1 δεν σχετίζεται 

καθόλου με τον τίτλο. Τόσο στην άμεση όσο και στην έμμεση αγκύρωση 

χρησιμοποιούνται περισσότερο εικόνες που έχουν σχέση με τις μορφές και τις 

λειτουργίες της οικογένειας, με τις μορφές, τον ρόλο και τις λειτουργίες του σχολείου 

και τέλος με εικόνες που προβάλουν το ρατσισμό, την προκατάληψη, τη 

μετανάστευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση κ.ά. Χρησιμοποιούνται κατά το 

πλείστον ρεαλιστικές φωτογραφίες και έπονται τα σκίτσα. Γίνεται αντιληπτό, πως οι 

εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν από τη συντακτική ομάδα έχουν ρόλο περισσότερο 

υποστηρικτικό παρά κυρίαρχο.   

Η ποσοστιαία συμμετοχή αγκύρωσης των εικόνων στους τίτλους, όπως προκύπτει 

από τον πίνακα 9, έχει ως εξής: 

 

Πίνακας 9: Ποσοστιαία συμμετοχή αγκύρωσης των εικόνων στους τίτλους 

Αγκύρωση εικόνων /τίτλων Αριθμός εικόνων Συχνότητα% 

Άμεση 33 76,75% 

Έμμεση 9 20,93% 

Καμία 1 2,32% 

  

 

γ) Σχέση εικόνων με κώδικες αντικειμένων 

 

Στο βιβλίο της Κοινωνιολογίας της Γ΄ Λυκείου, οι κώδικες αντικειμένων 

παρουσιάζουν μία διαβάθμιση. Στο τέταρτο κεφάλαιο κυριαρχούν αντικείμενα που 

έχουν σχέση με εσωτερικούς χώρους (κορνίζες, σόμπα, εφημερίδα, μαγειρικά σκεύη. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο κυριαρχούν αντικείμενα εσωτερικού χώρου (θρανία, χάρτες, 
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ηλεκτρονικός υπολογιστής, χάρτες) ενώ στο δέκατο κεφάλαιο κυριαρχούν 

αντικείμενα εξωτερικού χώρου (φορτηγό, εμπορεύματα, παγκάκι, πανό, σκηνές, 

βάρκες).  Τα αντικείμενα συνδέονται άμεσα με την κάθε ενότητα, και ενισχύουν το 

περιεχόμενο της εικόνας.  

 

 

δ) Σχέση εικόνων με κώδικες προσώπων  

 

Όπως είναι φυσικό τα πρόσωπα που κυριαρχούν στις εικόνες του βιβλίου της 

Κοινωνιολογίας και έχουν άμεση σχέση με το περιεχόμενο του, είναι πρόσωπα της 

καθημερινής ζωής (οικογένειες), πρόσωπα της σχολικής ζωής (μαθητές-δάσκαλοι) 

και άνθρωποι που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (πρόσφυγες, 

μετανάστες, μειονότητες). Στην τέταρτη ενότητα αναμφίβολα τα πρόσωπα που 

κυριαρχούν  και συνδέονται άμεσα με τις περισσότερες ενότητες είναι οι οικογένειες 

στις διάφορες μορφές που παίρνουν στο χρόνο. Στην πέμπτη ενότητα τα πρόσωπα  

που κυριαρχούν και συνδέονται άμεσα με τις περισσότερες ενότητες είναι τα άτομα 

που απαρτίζουν μια σχολική τάξη, δηλαδή οι μαθητές και ο δάσκαλος. Ενώ στην 

δέκατη ενότητα τα πρόσωπα  που κυριαρχούν και συνδέονται άμεσα με τις 

περισσότερες ενότητες είναι άτομα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων όπως οι πρόσφυγες 

και οι μετανάστες. 

 

Επίσης, από την ανάλυση των τίτλων των κεφαλαίων και των ενοτήτων 

προκύπτουν ορισμένα συμπεράσματα ως προς τη σχέση των τίτλων με τους κώδικες. 

Στους τίτλους των ενοτήτων εντοπίζονται έννοιες που παραπέμπουν σε κώδικες 

κοινωνικούς (εκπαίδευση, προβλήματα ελληνικής οικογένειας, μετανάστευση, 

ρατσισμός, βία), εκπαιδευτικούς (σχολείο, επάγγελμα, αναπαραγωγή /αλλαγή 

κοινωνίας), πολιτισμικούς (ετερότητα, πολιτισμικότητα, υποκουλτούρες), 

οικογενειακούς (μορφές - λειτουργίες οικογένειας, προβλήματα ελληνικής 

οικογένειας), εργασιακούς (οικονομική βάση ελληνικής οικογένειας, καταμερισμός 

εργασίας), έμφυλους (κατασκευή φύλου, ρόλοι φύλων), οικονομικούς (οικονομία 

ελληνικής οικογένειας, καταμερισμός εργασίας), που συμπληρώνουν την έννοια της 

οικογένειας, της εκπαίδευσης και της διαπολιτισμικότητας και οδηγούν μέσα από την 

επεξεργασία των εννοιών αυτών στην αναζήτηση της σημασίας των τριών αυτών 

κοινωνικών θεσμών στην ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, στην κατάκτηση και στην 
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αποδοχή της σημαντικότητας του ρόλου τόσο της οικογένειας όσο και της 

εκπαίδευσης στην αναπαραγωγή και αλλαγή της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα. 

Ταυτόχρονα αναδεικνύεται και η σημασία της διαφορετικότητας, της 

διαπολιτισμικότητας και του αλληλοσεβασμού σε οτιδήποτε ξένο – διαφορετικό από 

τον οικείο πολιτισμό σε εμάς. Έννοιες πολύ σημαντικές σε μια χώρα που καλείται να  

συνυπάρξει με πολλές και διαφορετικές κουλτούρες.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω η ποσοστιαία συμμετοχή κάθε είδους κώδικα στο 

σύνολο των κωδίκων των τίτλων ενοτήτων, όπως προκύπτει από τον πίνακα 10, έχει 

ως εξής: 

 

Πίνακας 10: Ποσοστιαία συμμετοχή κωδίκων των τίτλων των ενοτήτων 

Κώδικες Αριθμός Κωδίκων
1
 Συχνότητα% 

Κοινωνικός 8 38,09% 

Εκπαιδευτικός 5 23,80% 

Πολιτισμικός 3 14,28% 

Οικογενειακός 2 9,53% 

Εργασιακός 1 4,77% 

Οικονομικός 1 4,77% 

Έμφυλος 1 4,77% 

1. Σε μερικούς τίτλους εμφανίζονται δύο κώδικες 

Συνοψίζοντας στο τελευταίο μέρος της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε η 

ανάλυση των πηγών του σχολικού εγχειριδίου όπου μαζί με τις εικόνες 

πραγματοποιήθηκε αντιστοιχία αυτών, με τους στόχους του Αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας για την διδασκαλία 

του μαθήματος της Κοινωνιολογίας της Γ΄ Λυκείου. Διαμέσου της αντιστοιχίας  

διαπιστώνουμε συνοπτικά:  

Ότι στο τέταρτο κεφάλαιο, οι περισσότερες εικόνες  και οι πηγές βοηθούν τους 

μαθητές να διακρίνουν τις λειτουργίες και τις  μορφές της οικογένειας  ως θεσμού στο 

παρόν και το πρόσφατο παρελθόν (εικ. 1,2,3,4) και πηγή (1), να συνδέουν τις αλλαγές στην 

οικογένεια με τις γενικότερες κοινωνικές μεταβολές (εικ.5,6,7,8,9,10,11) και πηγή (2 , 3). 

Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την καθοριστική σημασία της οικογένειας, της 

πρωτογενούς κοινωνικοποίησης, για την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά των ανθρώπων. 

(εικ.12,13,14,15,16). 
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Στο πέμπτο κεφάλαιο, οι περισσότερες εικόνες  και οι πηγές βοηθούν τους 

μαθητές να διακρίνουν το ρόλο και τα βασικά συστήματα παροχής  εκπαίδευσης ως θεσμού 

και ως παράγοντα δευτερογενούς κοινωνικοποίησης (εικ.1,2,3,5,6,7,8) και πηγή (1), να 

γνωρίσουν τις  λειτουργίες της εκπαίδευσης (εικ.4,9) ενώ  οι εικόνες (εικ. 10,11) και πηγές 

(2,3) βοηθούν τους μαθητές να αναλύουν την εκπαίδευση ως παράγοντα 

αλλαγής/επαναπροσανατολισμού της κοινωνίας και της κοινωνικής θέσης των ατόμων 

καθώς και ως παράγοντα αναπαραγωγής  της κοινωνίας και της ανισότητας. 

Στο δέκατο κεφάλαιο, οι περισσότερες εικόνες  και οι πηγές βοηθούν τους 

μαθητές να κατανοήσουν τις ποικίλες μορφές ετερότητας, τις  πολιτισμικές διαφορές  

που υπάρχουν στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία  καθώς και τα βασικά αίτια που τις 

προκάλεσαν (εικ.1,2,3). Να εξοικειωθούν με τις έννοιες: στερεότυπα, προκατάληψη, 

ρατσισμός, κοινωνικός ρατσισμός, σοβινισμός και τις διάφορες εκφάνσεις τους (εικ. 

4,5) και πηγή (3), να αναπτύξουν θετικές στάσεις για την πολιτισμική τους 

κληρονομιά (6,7,8,9) και πηγή (1), να σέβονται την ετερότητα, τις πολιτισμικές 

διαφορές και τα ανθρώπινα δικαιώματα (εικ.10,11) και πηγές (5,6,7,8) και να 

αναπτύξουν δεξιότητες για συμβίωση σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες (εικ.12) και 

πηγές (2,4).  

Διαπιστώνουμε ότι στο τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου 

υπερισχύουν οι εικόνες σε αριθμό των πηγών, ενώ στο δέκατο κεφάλαιο οι πηγές 

είναι διπλάσιες σε αριθμό σε σχέση με τα άλλα δύο κεφάλαια. Συνοψίζοντας 

διαφαίνεται ότι οι περισσότερες εικόνες και οι πηγές του σχολικού εγχειριδίου 

σχετίζονται με τους στόχους του Αναλυτικού προγράμματος σπουδών, ενισχύοντας 

και έχοντας περισσότερο ρόλο υποστηρικτικό στο θεωρητικό πλαίσιο.  

 Ολοκληρώνοντας, την παρούσα εργασία, θα επισημαίναμε ότι η επιστημονική 

ορθότητα τόσο των εικόνων όσο και των πηγών που ήταν το αντικείμενο της 

παρούσας έρευνας συμβαδίζει με την ηλικία των μαθητών και την αντίστοιχη 

αντιληπτική τους ικανότητα. Η χρήση σκίτσων, ρεαλιστικών εικόνων, μεταξοτυπίας 

και αγγειοπλαστικής δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να έρθουν σε επαφή  με 

πολλές μορφές τέχνης και τεχνοτροπίας. 

 Γίνεται επίσης αντιληπτό, πως οι εικόνες και οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν από 

τη συντακτική ομάδα έχουν ρόλο περισσότερο υποστηρικτικό στο θεωρητικό πλαίσιο 

του μαθήματος, με στόχο να προκαλέσει κινητήρια δύναμη για τον εκπαιδευτικό 

ώστε να θέσει προβληματισμούς, να αναζήτηση την κριτική σκέψη και τον διάλογο 



139 
 

με τους μαθητές σε σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας, με στόχο να τους 

ευαισθητοποιήσει και να τους καταστήσει ενημερωμένους πολίτες.  

Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, το οποίο ήδη 

έχει αναδειχθεί μέσα από την υπάρχουσα πλούσια βιβλιογραφία, αναφορικά με τη 

μελέτη και την ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων. Το εικαστικό μέρος, πέρα από 

την αισθητική πληρότητα που προσδίδει σε ένα εγχειρίδιο, αποτελεί και δίαυλο 

επικοινωνίας και  παροχής ερεθισμάτων. Η χρήση της εικόνας ως φορέα παροχής 

πληροφοριών, ιδεών και πολιτισμού θα πρέπει να αξιοποιηθεί στα πλαίσια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και να γίνει, στα χέρια των εκπαιδευτικών και των 

μαθητών, ένα εργαλείο που θα τους οδηγεί στη μάθηση και στην πληρέστερη 

κατανόηση των εννοιών. Οι μαθητές/μαθήτριες είναι οι κατεξοχήν θεατές οπτικών 

κειμένων και χρησιμοποιούν διαρκώς οπτικά μέσα επικοινωνίας όχι μόνο στη 

διάρκεια του ελεύθερου χρόνου τους, αλλά και σε κάθε προσπάθεια να οριοθετήσουν 

τη σχέση τους με τους/τις ενήλικες. Οι πραγματικές αλλά και οι εν δυνάμει ερμηνείες 

των εικόνων και των πηγών επεκτείνουν τα όρια του λόγου, μετατρέπουν το 

αφηρημένο λεκτικό από όργανο λειτουργίας και αναπαραγωγής σε αντισταθμιστικό 

εκπαιδευτικό εργαλείο.     
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