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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Αρ. πρωτ.: 8865/02-09-2014 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
  

Απόσπασμα Πρακτικού 53/02-09-2014 
 

Σήμερα, 02 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Γραφείο του 
Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36, Αθήνα, συνεδρίασε 
το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. 
Σωτηρίου Γκλαβά. 
 
Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση ο Αντιπρόεδρος 
του Ι.Ε.Π. κ. Ιωάννης Κουμέντος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: 
Παρασκευάς Γιαλούρης και Ηλίας Ματσαγγούρας. 
 
Απουσιάζουν οι κ.κ.: Ιωάννης Αντωνίου, Γεώργιος Τύπας και Θεμιστοκλής 
Παναγιωτόπουλος. 
 
Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Μάρθα Θωμοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός 

στο Ι.Ε.Π.. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

…………………………………………………………………………… 

Θέμα: Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των 

Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του Ι.Ε.Π. το οποίο 

αναφέρεται στην Αξιολόγηση – βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών των 

συμμετεχόντων στον Ανοικτό Τακτικό Διαγωνισμό (Α.Π. 3933/17.04.2014) 

για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ», 

προϋπολογισμένης δαπάνης μέχρι του ποσού 84.588,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.. 

 
O Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι Πρόεδρος της 

Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών 

Διαπραγμάτευσης του Ι.Ε.Π. κ. Γεώργιος Σκαλιάπας έχει καταθέσει προς έγκριση το 

Πρακτικό 23/25-08-2014 της Επιτροπής (αρ. πρωτ. Δ.Σ.: 2040/29-08-2014): 
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«ΠΡΑΞΗ 23/2014  

 

 Σήμερα, ημέρα Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014 και ώρα 08:30 π.μ. στον ένατο όροφο του 

Ι.Ε.Π. (Τσόχα 36, Αθήνα), συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των 

Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του  Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής,  η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 47/23.12.2013 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.(ΑΔΑ: 

ΒΙ6ΑΟΞΛΔ-ΣΧΣ) και τροποποιήθηκε με τις αρ. 7/10.2.2014 και 46/14.7.2014 Πράξεις του ΔΣ. 

του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΞΛΔ-ΞΓΑ και ΑΔΑ: 7Β8ΕΟΞΛΔ-Θ95), με Πρόεδρο τον κ. Γεώργιο 

Σκαλιάπα, Σύμβουλο Α΄ του Υ.ΠΑΙ.Θ..   

 Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος μετά από πρόσκληση, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής κ.κ. 

Ιωάννα Kατσούλη, αποσπασμένη εκπ/κός στο Ι.Ε.Π., Δημήτριος Μαγγιώρης, αποσπασμένος 

εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. Άγγελος Παπασακελλαρίου, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην 

Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. και ο Ιωάννης Νικόπουλος, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.  

 Χρέη γραμματέα άσκησε η κ. Μαρία Κωνσταντάκη, Διοικητική Υπάλληλος του Ι.Ε.Π.. 

 

    ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Αξιολόγηση – βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών των συμμετεχόντων στον Ανοικτό 

Τακτικό Διαγωνισμό (Α.Π. 3933/17.04.2014) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την επιλογή 

αναδόχου υλοποίησης της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ», προϋπολογισμένης δαπάνης μέχρι του ποσού 

84.588,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, άρχισε η συζήτηση του θέματος της ημερησίας 

διάταξης: 

Ο κ. Πρόεδρος, αφού πήρε το λόγο, είπε τα εξής:  Σας γνωρίζω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Ι.Ε.Π. με την Πράξη 48/21.7.2014 ενέκρινε τα δικαιολογητικά  συμμετοχής των 

υποψηφίων αναδόχων για την υλοποίηση του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ». Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 

16.2.1 και 16.2.2 της προκήρυξης οι τεχνικές προσφορές (βιβλία) διαβιβάστηκαν προς 

αξιολόγηση/βαθμολόγηση στις Επιστημονικές Επιτροπές Ποιοτικής Αξιολόγησης που 

συγκροτήθηκαν με τις Πράξεις 47/17.7.2014 (ΑΔΑ: 7ΥΨΣΟΞΛΔ-ΠΦΧ) και 49/28.7.2014 (ΑΔΑ: 

ΨΗΛΖΟΞΛΔ-ΕΙΡ). Οι συντονιστές των επιτροπών αξιολόγησης μας απέστειλαν κοινή έκθεση 

(πρακτικό) αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του 

πρακτικού μας. Τα προαναφερόμενα πρακτικά μοιράστηκαν έγκαιρα στα μέλη της 

Επιτροπής. Διαβάζω για κάθε βιβλίο το πρακτικό/κοινή έκθεση αξιολόγησης: 

 

1ο Τμήμα: Βιβλίο μαθητή για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» γενικής παιδείας Α΄ τάξης ΓΕ.Λ.  

Πρακτικό ποιοτικής επάρκειας και παιδαγωγικής καταλληλότητας του εκπαιδευτικού 

υλικού «Πολιτική Παιδεία» Α’ Λυκείου. 

Σήμερα Τετάρτη 20 Αυγούστου του 2014, η επιτροπή για την αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού υλικού «Πολιτική Παιδεία» της Α τάξης Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ, αφού 

έλαβε υπόψη της, τις οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση του Νέου Εκπαιδευτικού Υλικού 

Γενικού Λυκείου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της 3933/17-4-2014 πρόκλησης ανοικτού 

διαγωνισμού με κωδ. 5/2014 και  βάσει της παραγράφου «Προδιαγραφές Συγγραφής του 

εκπαιδευτικού υλικού για το μάθημα Πολιτική Παιδεία Α τάξης Λυκείου καθώς και τα 
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κριτήρια αξιολόγησης του εκπαιδευτικού υλικού,  βαθμολόγησε  το εν λόγω Εκπαιδευτικό 

υλικό. 

Η βαθμολογία των αξιολογητών/βαθμολογητών έχει ως εξής: 

Χρήστος Πατσός Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 10: Περιεχόμενο: 30 μονάδες, Δομή-

Οργάνωση: 15 μονάδες, Παιδαγωγική και διδακτική καταλληλότητα: 30 μονάδες, 

Λειτουργικότητα και αισθητική του εικαστικού μέρους: 15 μονάδες, Τεχνική Αρτιότητα: 10 

μονάδες, Τελική Βαθμολογία: 100 μονάδες. 

Αθανάσιος Ανδρέου Εκπαιδευτικός ΠΕ 09: Περιεχόμενο: 30 μονάδες, Δομή-

Οργάνωση: 15 μονάδες, Παιδαγωγική και διδακτική καταλληλότητα: 30 μονάδες, 

Λειτουργικότητα και αισθητική του εικαστικού μέρους: 15 μονάδες, Τεχνική Αρτιότητα: 10 

μονάδες,, Τελική Βαθμολογία: 100  μονάδες 

Γεώργιος Μπίκος Εκπαιδευτικός ΠΕ 13: Περιεχόμενο: 30 μονάδες, Δομή-Οργάνωση: 

15 μονάδες, Παιδαγωγική και διδακτική καταλληλότητα: 30 μονάδες, Λειτουργικότητα και 

αισθητική του εικαστικού μέρους: 15 μονάδες, Τεχνική Αρτιότητα: 10 μονάδες,, Τελική 

Βαθμολογία: 100 μονάδες. 

Η Γενική Τελική Βαθμολογία της Επιτροπής είναι ο Μ.Ο των τριών βαθμολογητών. 

Γενική Τελική Βαθμολογία Επιτροπής: 100 μονάδες 

 

Τα μέλη της Επιτροπής 

Χρήστος Πατσός      Αθανάσιος Ανδρέου       Γεώργιος Μπίκος 

 

2ο Τμήμα: Βιβλίο μαθητή για το μάθημα επιλογής «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης ΓΕΛ 

Εισήγηση Ποιοτικής παραλαβής του Νέου Εκπαιδευτικού υλικού Γενικού Λυκείου - 

Πρακτικό Ποιοτικής Επάρκειας και Παιδαγωγικής Καταλληλότητας 

Η Επιτροπή η οποία ορίστηκε με το έγγραφο αρ. πρωτ. 7700/18-7-2014 του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) (ΑΔΑ Χ4ΒΟΞΛΔ-ΙΛΦ) για την αξιολόγηση του εγχειριδίου 

«Εφαρμογές Πληροφορικής Α’ Γενικού Λυκείου» των Πανσεληνάς κ.α. που υποβλήθηκε στα 

πλαίσια της Προκήρυξης 05/2014 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» του ΙΕΠ, Αρ. πρωτ. 3933/17-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ1ΟΞΛΔ-

ΦΑΦ), παρέλαβε και αξιολόγησε το προαναφερόμενο εγχειρίδιο, σύμφωνα με τους όρους 

της προκήρυξης. 

 

Ο συντονιστής-αξιολογητής διαμόρφωσε και κοινοποίησε προς τους αξιολογητές σχετικές 

οδηγίες (συνημμένο: Οδηγίες σχετικά με την Αξιολόγηση του Νέου Εκπαιδευτικού Υλικού 

του Γενικού Λυκείου)  Κάθε μέλος της επιτροπής εργαζόμενο μεμονωμένα συνέταξε έκθεση 

αξιολόγησης του βιβλίου με συγκεκριμένο σχολιασμό ανά προδιαγραφή της προκήρυξης 

(σύμφωνα με το Άρθρο 10 της προκήρυξης), ενώ βαθμολόγησε ανά στοιχείο (σύμφωνα με 

το Άρθρο 15 της προκήρυξης) συνοδεύοντας τη βαθμολογία του με επαρκή αναλυτική 

αιτιολόγηση/τεκμηρίωσή της (συνημμένα: τρεις Εκθέσεις Αξιολόγησης). 

 

Η επιτροπή αποφαίνεται: 

Α1)  "ως προς τους όρους συμμετοχής της προκήρυξης", ως εξής: 

Εκτιμούμε ότι η σχετική μέριμνα έχει ληφθεί από την Επιτροπή Διενέργειας, πριν να 

προωθηθεί στην ΕΕΠΑ το σχετικό υλικό. Στο βαθμό που οι όροι αυτοί αφορούν τις 

προδιαγραφές του Άρθρου 10, παρέχεται σχετικός σχολιασμός σε κάθε μια από τις 

εκθέσεις αξιολόγησης. 
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Α2)  για "την καταλληλότητα να χρησιμοποιηθεί ως διδακτικό βιβλίο (σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές)", η  ΕΕΠΑ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το κρινόμενο εγχειρίδιο πληροί 

ικανοποιητικά τις οριζόμενες προδιαγραφές του Άρθρου 10 σύμφωνα με τα περιεχόμενα 

στην ενότητα Α της κάθε επιμέρους έκθεσης αξιολόγησης.  

 

Κατά την τελευταία τηλε-συνεδρίασή της τη Δευτέρα 18/8/2014, η ΕΕΠΑ συνέταξε το παρόν 

πρακτικό με τον ακόλουθο αξιολογικό πίνακα, όπου φαίνεται η βαθμολογία, σύμφωνα με 

το Άρθρο 15 της προκήρυξης. Οι ειδικοί σχολιασμοί που αναφέρονται στις 

επισυναπτόμενες εκθέσεις αξιολόγησης, παρέχουν την αναλυτική αιτιολόγηση/τεκμηρίωση 

της βαθμολογίας, σύμφωνα με την προκήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του 

παρόντος πρακτικού. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

 

Συντ. βαρ. Βαθμολογία ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 

15.2.1 Περιεχόμενο 30% 100,00 30,00 

15.2.2. Δομή - Οργάνωση 15% 100,00 15,00 

15.2.3. Παιδαγωγική και διδακτική καταλληλότητα 30% 100,00 30,00 

15.2.4. Λειτουργικότητα και αισθητική του εικαστικού μέρους  15% 100,83 15,13 

15.2.5. Τεχνική αρτιότητα 10% 100,00 10,00 

    

Bi= 100,13 

 

Τα μέλη της ΕΕΠΑ: 

Μαυρίδης Ιωάννης, Μέλος ΔΕΠ, Συντονιστής-Αξιολογητής 

Μανουσαρίδης Ζαχαρίας, Σχολικός Σύμβουλος κλ. ΠΕ19, Αξιολογητής 

Λαζαρίνης Φώτιος, Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ19, Αξιολογητής 

 

3ο Τμήμα: Βιβλίο μαθητή για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» Γενικής Παιδείας Β΄ τάξης ΓΕΛ 

 

ΚΟΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β’ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ- ΚΡΙΤΩΝ: 

Α) Κατσίρας Λεωνίδας, σχολικός σύμβουλος  κλ. ΠΕ13, Νομικών- 

Πολιτικών Επιστημών, 

Β) Καριοφύλλας Χαράλαμπος, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ09, 

Οικονομολόγος 

Γ) Μανταζή Στέλλα, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ10, Κοινωνιολόγος. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Α) Γενική εκτίμηση- αξιολογική κρίση. 

Β) Ειδική κατά κατηγορία κριτηρίου κρίση. 

 

Ως ομάδα αξιολογητών του υπό κρίση σχολικού εγχειριδίου θέλουμε να 

επιστήσουμε την προσοχή του/των συγγραφέα/φέων στις παρακάτω σχολαστικές και μετά 

από προσεκτική μελέτη παρατηρήσεις μας για τη συγγραφή ενός ενδιαφέροντος, 

σύγχρονου και παιδαγωγικά/διδακτικά αποτελεσματικού βιβλίου για το συγκεκριμένο 

μάθημα. 

Το υπό κρίση σχολικό εγχειρίδιο παρουσιάζει σχετικές δυσκολίες που συνδέονται 

με το ότι το Π.Σ. αποτελεί επανάληψη του ΑΠΣ του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής 

Αγωγής της Γ΄ Γυμνασίου, χωρίς να εισάγει περαιτέρω αποσαφηνίσεις ως προς τη 

διαφοροποίηση-εμβάθυνση του περιεχομένου των κοινών εννοιών-θεμάτων. 
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Συγκεκριμένα, το υπό κρίση σχολικό εγχειρίδιο παρουσιάζει-αναλύει στο μεγαλύτερο μέρος 

του θεματικές ενότητες, τις οποίες οι μαθητές έχουν διδαχθεί στην Γ΄ Γυμνασίου στα 

πλαίσια του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Θα περιμέναμε το υπό κρίση 

σχολικό εγχειρίδιο, αν και αναφέρεται σε μεγάλο ποσοστό σε παρόμοιες ή παρεμφερείς 

διδακτικές ενότητες, όπως Πολιτεύματα, Σύνταγμα, Λειτουργία κράτους, εκλογές, 

Ευρωπαϊκή  Ένωση), να διαφοροποιείται, εμβαθύνοντας και αναλύοντας περαιτέρω αυτές 

τις ενότητες.  

Η επιλογή της γνώσης  που αποτυπώθηκε στο υπό κρίση σχολικό εγχειρίδιο δεν 

φαίνεται να λαμβάνει υπόψη την προηγούμενη γνώση των μαθητών που διδάχτηκε στο 

Γυμνάσιο. 

Το νέο βιβλίο πρέπει να εξοικειώνει τον μαθητή με διάφορα εναλλακτικά 

περιβάλλοντα μάθησης (π.χ. κατανόηση βιβλιογραφικών πηγών, χρήση διαδικτύου, 

επικοινωνία με φορείς, διεξαγωγή έρευνας, ανάγνωση ιστογραμμάτων, στατιστικών 

πινάκων, αποτελεσμάτων έρευνας). 

Γενική εκτίμηση- αξιολογική κρίση 

Τα προβλήματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν περισσότερο είναι αφενός 

η επιλογή της σημαντικής σε οποιοδήποτε μάθημα γνώσης και αφετέρου ο τρόπος 

παρουσίασής της, τόσο από την άποψη της παιδαγωγικής και διδακτικής καταλληλότητας, 

όσο και της δυνατότητας να προωθεί ενδιαφέρουσες διαθεματικές συνδέσεις-

αναστοχασμούς και προβληματισμούς στο μαθητή, προκειμένου να γραφεί ένα  

παιδαγωγικά κατάλληλο, ενδιαφέρον, σύγχρονο και ελκυστικό διδακτικό εγχειρίδιο. 

  Το συγκεκριμένο υπό κρίση σχολικό εγχειρίδιο κρίνεται σύμφωνα με τα αλληλένδετα 

κριτήρια, που αναγράφονται στο τεύχος προκήρυξης (αρ. πρωτ. 3933/17.4.2014, σ. 48 επ.). 

Κύρια, όμως, συνιστώσα για την συγγραφή οποιουδήποτε σχολικού εγχειριδίου πρέπει να 

είναι το Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) του μαθήματος, που καλείται να υπηρετήσει, έτσι ώστε 

το  σχολικό εγχειρίδιο να καθίσταται «εργαλείο δουλειάς» για τον εκπαιδευτικό και τον 

μαθητή, ώστε οι μαθητές να μπορούν να κατακτούν την νέα γνώση, ακολουθώντας 

συγκεκριμένες και καλά σχεδιασμένες μαθησιακές οδούς.  

Στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο ακολουθείται μονότονα η παράθεση εννοιών, ορισμών 

και γνώσεων χωρίς να δίνονται εναλλακτικές και πολύπλευρες οδοί για την απόκτηση της 

γνώσης που αναλύεται. (π.χ. δραστηριότητες που να περιλαμβάνουν εργασίες ομάδων , 

έρευνα στοιχείων, ανάλυση δεδομένων κλπ).  

Το Π.Σ. αποτελεί την αφετηρία κάθε διαδικασίας μάθησης. Τι θέλουμε να μάθουμε, 

με ποιον τρόπο θα το μάθουμε, πως θα αξιολογήσουμε αυτό που μάθαμε. Το Π.Σ. της 

Πολιτικής Παιδείας Β΄ Γενικού Λυκείου είναι συγκεκριμένο και με βάση αυτό γράφτηκε το 

εν λόγω εγχειρίδιο.  

Αξιολογώντας το συγκεκριμένο εγχειρίδιο, αναφέρουμε ως ομάδα αξιολογητών ότι 

προσπαθεί, με τις όποιες δυσκολίες, να εκφράσει και αναλύσει - προσδιορίσει τις έννοιες 

που υπαγορεύει το Π.Σ. με την καλύτερη δυνατή ακρίβεια, πράγμα το οποίο το καταφέρνει 

μερικές φορές, ενώ σε άλλες περιπτώσεις καθίσταται δυσνόητο και προκαλεί επιστημονική 

σύγχυση στους δεκαεπτάχρονους μαθητές. 

Παρά ταύτα όμως, τις περισσότερες φορές το καταφέρνει, χωρίς να επηρεάζεται η 

επιστημονική ορθότητα και εγκυρότητα. Προσεγγίζει έναν αποδεκτό βαθμό παιδαγωγικής 

και διδακτικής καταλληλότητας. Θα μπορούσε να είναι βέβαια πολύ καλύτερο. 

Το βιβλίο γενικά είναι αρκετά πυκνογραμμένο με πολύ γνώση σε κάθε ενότητα, 

πράγμα που καθιστά τη διδασκαλία του μαθήματος αρκετά επίπονη. Σε κάθε διδακτική 

ενότητα υπάρχουν δύο πυκνογραμμένες σελίδες, τις οποίες καλείται ο μαθητής να τις 
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εμπεδώσει και ο καθηγητής να τις διδάξει μέσα σε 45 λεπτά. Η επιλογή της σημαντικής 

γνώσης από τους συγγραφείς/φέα είναι σημαντικός παράγοντας προς αυτή την 

κατεύθυνση.  Σ’ αυτό, βέβαια, ευθύνεται και το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος. 

Συμπερασματικά, συμπυκνώνουμε τις γενικές παρατηρήσεις που αφορούν το 

σύνολο του υπό κρίση σχολικού εγχειριδίου στα εξής:  

1. Διακρίνεται από συμβατότητα με το Π.Σ., η  δόμησή του είναι αντίστοιχη με το Π.Σ. και 

είναι ένα εγχειρίδιο που ικανοποιεί, σε αρκετά σημεία του, το αισθητικό και λειτουργικό 

μέρος. 

2. Προσφέρει σε ικανοποιητικό βαθμό στην κατανόηση της επιστημονικής σκέψης των 

θεματικών περιοχών που διαπραγματεύεται, αλλά δεν παροτρύνει ουσιαστικά στην 

εμβάθυνση της γνώσης, πράγμα που είναι απαραίτητο για την ηλικία των μαθητών 

Λυκείου.  

3. Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της επαγωγικής γνώσης, της μεταγνώσης και η 

αλληλεπίδραση επιστήμης – τεχνολογίας και κοινωνίας δεν είναι ευδιάκριτη στο υπό κρίση 

εγχειρίδιο ή στις περισσότερες των περιπτώσεων απουσιάζει εντελώς. 

4. Δεν περιλαμβάνονται περιλήψεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου. θα ήταν προτιμότερο να 

υπάρχει μια  ανακεφαλαίωση (όπως προβλέπεται στην προκήρυξη, σ. 49, η οποία, για 

παράδειγμα, θα μπορούσε να έχει τη μορφή ενός σχεδιαγράμματος ή αναφοράς σε κύριες 

έννοιες της διδακτικής ενότητας, ώστε ο μαθητής να ελέγξει τις γνώσεις του στη 

συγκεκριμένη ενότητα- κεφάλαιο. 

5. Οι παραπομπές που υπάρχουν στα παραθέματα και αφορούν σε δικτυακούς τόπους, 

που παραπέμπουν σε  Οργανώσεις ή Ευρωπαϊκές, Κυβερνητικές και Περιφερειακές 

Υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές, είναι σωστές. 

6. Οι ώρες συνολικά που αντιστοιχούν για τη διδασκαλία του μαθήματος είναι πενήντα 

δύο (52). Σε κάποια κεφάλαια μπορεί να κριθεί ως ικανοποιητικός ο χρόνος, όμως, στα 

περισσότερα από αυτά ο χρόνος δεν επαρκεί για πλήρη και διεξοδική παιδαγωγική και 

διδακτική προσέγγιση των θεματικών περιοχών και διδακτικών ενοτήτων. Το θέμα-

πρόβλημα, όμως, αυτό είναι και πρόβλημα του ΠΣ και ο/οι συγγραφέας/συγγραφείς του 

υπό κρίση σχολικού εγχειριδίου έχουν ένα επιπρόσθετο πρόβλημα, διότι θα πρέπει να 

επιλέξουν την πιο σημαντική γνώση, προκειμένου να καταστεί το σχολικό εγχειρίδιο 

παιδαγωγικά και διδακτικά  κατάλληλο για τους μαθητές. 

Επιπροσθέτως, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το βιβλίο ασχολείται με τρία διακριτά 

αντικείμενα (Οικονομία, Πολιτικοί θεσμοί & αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία), γεγονός που 

καθιστά τη διδασκαλία και την προετοιμασία αυτής πραγματικά επίπονη.   

7. Οι έννοιες και οι ορισμοί τους δεν είναι ευκρινώς διαχωρισμένες από το λοιπό κείμενο, 

γεγονός, που σε συνδυασμό με την απουσία της περίληψης-σχεδιαγράμματος, δυσχεραίνει 

το έργο της ημερήσιας, εβδομαδιαίας ή τριμηνιαίας ανακεφαλαίωσης. 

8. Η βασική ορολογία (γλωσσάρι), που παρατίθεται στο παράρτημα, είναι φτωχή σε σχέση 

με το πλήθος των εννοιών που αναλύονται στο βιβλίο. 

9. Δεν υποστηρίζει σε κανένα σημείο την προσπάθεια του εκπαιδευτικού να προσεγγίσει 

την παρατιθέμενη γνώση στο βιβλίο με παράλληλες και αλληλοσυμπληρούμενες δράσεις-

δραστηριότητες. Οι μαθητές θα πρέπει να αφομοιώνουν γρήγορα και με μία και μοναδική 

μέθοδο διδασκαλίας (μετωπική) τις γνώσεις που παρατίθενται. Τα παραθέματα πολλές 

φορές αντί να βοηθούν στην κατεύθυνση της καλύτερης ανάλυσης των εννοιών, 

χρησιμοποιούνται για να παραθέσουν και άλλες νέες έννοιες ή νέα γνώση, που δεν 

συμπεριλήφθηκαν στο κυρίως κείμενο και απαιτούν περαιτέρω ανάλυση από τον 

εκπαιδευτικό και σαφώς μεγαλύτερη προσπάθεια από τον μαθητή. 
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10. Σ’ ολόκληρο το κείμενο του βιβλίου παρατηρήθηκαν φιλολογικά λάθη (ορθογραφικά- 

έκφρασης-σύνταξης κλπ). Μερικές προτάσεις του κειμένου πρέπει να αναδομηθούν και να 

ξαναγραφούν. 

Ειδική κατά κατηγορία κριτηρίου κρίση. 

Ι. Περιεχόμενο  

 Επιλογή αξιόλογης και ουσιαστικής γνώσης: Το εγχειρίδιο καλύπτει τη συγκεκριμένη 

απαίτηση σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οι έννοιες που αναλύονται είναι ουσιαστικές για την 

κατανόηση των θεμάτων που διαπραγματεύεται. Σε ελάχιστα σημεία διακρίνεται παράθεση 

λεπτομερειών, που πολύ δύσκολα θα αφομοιωθούν από το μαθητή. Η ανάλυση είναι 

σχετική με τη σύγχρονη πραγματικότητα, ενώ θα μπορούσε να γίνει περισσότερη 

εμβάθυνση σε μερικά σημεία του εγχειριδίου. Ο τρόπος με τον οποίο παρατίθεται η γνώση 

είναι προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των μαθητών Λυκείου, όμως, σε πολλά σημεία είναι 

υπεραπλουστευμένες για το ηλιακό επίπεδο μαθητών Λυκείου, περισσότερο 

υπεραπλουστευμένες από εκείνες που δίδονται στα εγχειρίδια του Γυμνασίου. Το κείμενο 

του βιβλίου χρειάζεται γλωσσική και επιστημονική επιμέλεια. Σε άλλα σημεία τα 

παραθέματα ή το κείμενο είναι ασαφή και δυσνόητα.  

Συγκεκριμένα αναφέρουμε το παράθεμα της σ. 9, Έγκελς, Για την εργατική τάξη στην 

Αγγλία.  

Στο παράθεμα έχει επιλεγεί ένα απόσπασμα από το έργο του Έγκελς, το οποίο είναι 

δυσνόητο για τα παιδιά, ιδιαίτερα η τελευταία παράγραφος. Θα θέλαμε τα παραθέματα ή 

τα κείμενα να είναι σαφή και κατανοητά.  

 Επιστημονική ορθότητα: Οι έννοιες που διαπραγματεύεται το εγχειρίδιο είναι 

διατυπωμένες με επιστημονική ορθότητα και τις περισσότερες φορές δεν αφήνουν 

περιθώρια αμφισβήτησης της εγκυρότητάς τους. Υπάρχουν, όμως, και περιπτώσεις 

σφαλμάτων επιστημονικής εγκυρότητας. 

Συγκεκριμένα αναφέρουμε το 2ο κεφάλαιο του υπό κρίση εγχειριδίου, το οποίο 

παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα. 

Το Κεφάλαιο αυτό είναι αρκετά πυκνό σε ορολογία, ενώ είναι μικρό σε έκταση. 

Δηλαδή, ενώ αναφέρει αρκετές έννοιες, δεν στέκεται αρκετά και με απλό τρόπο στην 

αποσαφήνισή τους. Υπάρχει μια σύγχυση σε ορισμούς της § 2.1, οι οποίοι αναφέρονται στο 

ΑΕΠ. (ΑΕΠ είναι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ενώ εδώ αναφέρεται στο Ακαθάριστο 

Εθνικό Προϊόν. Και οι τρεις ορισμοί εθνικού Προϊόντος είναι λανθασμένοι ή χρειάζονται 

αναδιατύπωση).  

Επίσης ο Πίνακας 2.2 της σ. 39 αναφέρει όρους (Ισοζύγιο Κεφαλαιακών 

Μεταβιβάσεων), που δεν έχουν αναλυθεί στο εγχειρίδιο καθόλου. Στις δραστηριότητες της 

Β’ Ομάδας της σ. 42 προτείνεται συζήτηση για τα δημόσια και ημιδημόσια αγαθά, χωρίς 

προηγουμένως να αναλύεται ο όρος ημιδημόσια. Αν είναι προτροπή για περαιτέρω 

εμβάθυνση ίσως έπρεπε να διαχωρίζεται από τις άλλες ερωτήσεις. Και η ερώτηση 2β της σ. 

42 ανήκει στην παραπάνω κατηγορία.  

Στις παραγράφους 6.4-6.7, υπάρχουν λεπτομέρειες δυσνόητες πολλές φορές. Στην 

παράγραφο 8.7 υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες και αναφορές, που δεν θα ισχύσουν ή δεν 

ξέρουμε, αν θα ισχύουν στο μέλλον. Δεν τηρούνται, δηλαδή, οι αναγκαίες αποστάσεις από 

γεγονότα που συμβαίνουν τώρα, με αποτέλεσμα να ενσωματώνει πολύ νωπές 

διατυπώσεις, που δεν ξέρουμε καν αν θα αποτελούν γνώση στο μέλλον.   

Το ίδιο μπορούμε να αναφέρουμε στο κεφ. 6, όπου αναφέρονται τα συγκεκριμένα 

σημεία που χρειάζονται διόρθωση και επιστημονική αποσαφήνιση). 
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 Διάχυση της διαθεματικότητας με την αξιοποίηση των θεμελιωδών εννοιών και 

επινόηση διαθεματικών δραστηριοτήτων και σχεδίων εργασίας: Τα σχολικά εγχειρίδια θα 

πρέπει υπό το πρίσμα της διεπιστημονικής προσέγγισης να δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη 

μεταγνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων και γενικότερα στην ανάπτυξη της σκέψης των 

μαθητών/τριών, πέρα από τα όρια των αναγκών της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Η ύλη που πραγματεύεται αυτό το εγχειρίδιο αντλεί το περιεχόμενό της από 

τρεις διαφορετικές επιστημονικές περιοχές (Οικονομία, Πολιτικοί θεσμοί και αρχές Δικαίου 

και Κοινωνιολογία), άρα εκ των πραγμάτων εμπλέκει τους μαθητές/τριες σε μια παράλληλη 

ή σειριακή διαθεματική ενασχόληση. Το εγχειρίδιο από μόνο του, βέβαια,  δε φαίνεται να 

υποστηρίζει μια διαθεματική- διεπιστημονική προσέγγιση των ζητημάτων αυτών. Καμία 

δραστηριότητα που υπάρχει στο τέλος κάθε κεφαλαίου δεν υποστηρίζει τη διασταύρωση 

των γνώσεων, τόσο από προηγούμενα κεφάλαια του ίδιου βιβλίου, όσο και από άλλα 

επιστημονικά πεδία, πολύ περισσότερο. 

 Προώθηση ανάπτυξης δεξιοτήτων και στάσεων για αυτόνομη μάθηση: Στο 

συγκεκριμένο εγχειρίδιο ο κύριος τρόπος ανάπτυξης γνώσης γίνεται μέσα από την 

αποτύπωση και τον ορισμό εννοιών, μέσω των οποίων οι μαθητές/τριες μπορούν να 

αναπτύξουν την κριτική σκέψη και ικανότητα μάθησης και πολύ περισσότερο ανάλυσης. Οι 

ερωτήσεις – δραστηριότητες δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για περαιτέρω μάθηση και 

επεξεργασία. παρότρυνση για αυτόνομη μάθηση παρουσιάζεται μέσω των παραθεμάτων, 

στα οποία γίνονται αναφορές και παραπομπές σε Οργανισμούς, βιβλία ή δικτυακούς 

τόπους, χωρίς να αναφέρεται τι θα κάνουν οι μαθητές, αλλά εναπόκειται στο εκπαιδευτικό 

να επινοήσει διάφορες δραστηριότητες για περαιτέρω εμβάθυνση της συγκεκριμένης 

διδακτικής ενότητας ή κεφαλαίου.  Πολύ φοβούμεθα ότι οι παραπομπές στους δικτυακούς 

τόπους, έτσι όπως είναι δοσμένες, θα παραμείνουν ανενεργές και ανεκμετάλλευτες, 

πράγμα που θα μπορούσε, όμως, να αποτελέσει εργαλείο δουλειάς του εκπαιδευτικού για 

την τάξη. 

Συγκεκριμένα και ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το παράθεμα της σ. 75 (Σώμα 

Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης) με τις αναγραφόμενες διευθύνσεις κάτω από την εικόνα 

δεν αναφέρει πως μπορεί ο εκπαιδευτικός ή οι μαθητές, χρησιμοποιήσουν τον 

συγκεκριμένο δικτυακό τόπο η τι μπορούν να μάθουν από αυτόν. 

 Σύνδεση με το περιβάλλον, την κοινωνία, την τεχνολογία και την καθημερινή ζωή: Η 

θεματολογία του υπό κρίση εγχειριδίου εκ των πραγμάτων οδηγεί το μαθητή/τρια στην 

διαδικασία της αναζήτησης της αλληλεπίδρασης της τεχνολογίας, του περιβάλλοντος και 

της κοινωνίας. Οι τρεις θεματικές που αναλύονται έχουν ως αφετηρία και επίκεντρο τον 

άνθρωπο ως κοινωνικό ον. Το σύνολο των κεφαλαίων αναλύει πράξεις, συμπεριφορές και 

νοοτροπίες που χαρακτηρίζουν τελικά την έκβαση της καθημερινότητας.  

Αναλύοντας το βιβλίο συνολικά, αξιολογούμε ότι σε μακρο-επίπεδο πραγματοποιείται 

αυτή την συνεισφορά του, σε Μικρο-επίπεδο όμως, κάθε κεφάλαιο εμπεριέχει αναφορές, 

άλλοτε στη κοινωνία και το περιβάλλον και άλλοτε στη τεχνολογία, χωρίς να επενεργούν 

αυτά συνδυαστικά στη διαθεματική – διεπιστημονική προσέγγιση. 

 Συμβατότητα ερωτήσεων, ασκήσεων και δραστηριοτήτων με την αντίστοιχη θεματική 

ενότητα: Οι ερωτήσεις – ασκήσεις – δραστηριότητες, που παρατίθενται στο τέλος κάθε 

κεφάλαιο, αναφέρονται στο περιεχόμενο του κεφαλαίου, δηλαδή είναι συμβατές με την 

ύλη που έχει αναλυθεί. Το εύρος και η ποικιλία των δραστηριοτήτων, όμως, θα μπορούσε 

να είναι διαφορετικό. Μέσω των ερωτήσεων – ασκήσεων διαπιστώνεται μόνο η γνώση σε 

συγκεκριμένα σημεία του κεφαλαίου, που έχει προηγηθεί, αλλά εμφανώς, δεν 

υποστηρίζεται η δυνατότητα του μαθητή να συνδυάσει τις γνώσεις, που έμαθε, και να τις 

ΑΔΑ: 6ΩΒ6ΟΞΛΔ-4ΘΔ



 

Σελίδα 9 από 45 
 

συνθέσει δημιουργικά, εμβαθύνοντας με τον δικό του μοναδικό τρόπο περαιτέρω,  δηλαδή 

να καλλιεργήσει τη μεταγνώση. 

ΙΙ. Δομή – Οργάνωση 

 Διαβάθμιση και συνοχή των ενοτήτων, κεφαλαίων καθώς και οργάνωση και 

κατανομή τους στο βιβλίο ανάλογα με το διδακτικό χρόνο: Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο, 

όσον αφορά στην κατανομή των κεφαλαίων και του χρονικού προγραμματισμού για τη 

διδασκαλία των ενοτήτων, έχει γραφεί σε απόλυτη αντιστοιχία με το πρόγραμμα σπουδών 

όπως αυτό παρουσιάζεται στην 53250/Γ2, 07-04-2014 Υ.Α.. Καμία αλλαγή εκ μέρους 

του/των συγγραφέα/συγγραφέων έχει γίνει, ως εκ τούτου δε μπορώ να προβώ σε 

αξιολογική κρίση. Μπορώ να αναφέρω πως κατά τη γνώμη μου οι 52 ώρες που 

προβλέπονται για τη διδασκαλία του μαθήματος για το συγκεκριμένο εγχειρίδιο μπορεί να 

μην επαρκούν. Υπάρχουν κεφάλαια που ίσως θα χρειαζόταν περισσότερος χρόνος, γιατί 

έχουν πολλές τεχνικές έννοιες-όρους που απαιτούν αρκετή προσπάθεια εκ μέρους του 

εκπαιδευτικού, προκειμένου να γίνουν απόλυτα κατανοητές από τους μαθητές/τριες.  

 Σύνδεση με την προηγούμενη γνώση με βάση τα Π.Σ.: Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο 

αποτελεί συνέχεια της Πολιτικής Παιδείας Α’ Γενικού Λυκείου. Δεν χρησιμοποιεί ως 

προαπαιτούμενη κάποια γνώση από προηγούμενη τάξη. Δεν φαίνεται να υπάρχουν 

επικαλύψεις με άλλα Π.Σ. και ο μαθητής που θα έχει αφομοιώσει σε κάποιο βαθμό την ύλη 

της προηγούμενης τάξης δε θα έχει πρόβλημα στις θεματικές περιοχές, που αναλύονται σε 

αυτό το εγχειρίδιο. 

Το πρόβλημα όμως δεν είναι η επικάλυψη, αλλά η περαιτέρω εμβάθυνση σε θεματικές 

ενότητες που έχουν διδαχθεί οι μαθητές στο Γυμνάσιο, που, όπως προείπαμε, είναι η 

κοινωνικοποίηση, τα πολιτεύματα, κλπ., ενότητες στις οποίες το υπό κρίση βιβλίο, εκτός της 

υπεραπλούστευσης και του διαφορετικού στυλ γραφής, ουσιαστικά ελάχιστα προσφέρει 

στο Λύκειο. Το θέμα αυτό της επικάλυψης, όπως αναφέρεται και πιο πάνω,  είναι και θέμα 

προγράμματος Σπουδών, το οποίο οι συγγραφείς προσπάθησαν να το τηρήσουν. 

 Συνοχή των επιμέρους στοιχείων (κείμενα, εικόνες, παραθέματα, ασκήσεις, 

δραστηριότητες): Τα κείμενα, οι εικόνες και τα παραθέματα παρουσιάζουν σχετική συνοχή 

και αντιστοιχίζονται, κατά μεγάλος μέρος, με το κυρίως γνωσιακό περιεχόμενο. Οι 

περισσότερες ερωτήσεις – ασκήσεις – δραστηριότητες είναι γνώσεως και καμία από αυτές 

δεν έχει τον χαρακτήρα κρίσεως και συνθέσεως. ο  εκπαιδευτικός θα πρέπει να ανατρέξει 

στο ΠΣ, στο οποίο ενδεικτικά υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες σε ικανοποιητικό βαθμό. 

 Κατάλληλος αριθμός ερωτήσεων και ασκήσεων διαβαθμισμένης δυσκολίας: Όπως 

ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, οι ασκήσεις θα μπορούσαν να είναι διαφορετικές, 

στοχεύοντας  στην καλλιέργεια της δημιουργικής ικανότητας και κριτικής σκέψης των 

μαθητών, ενσωματώνοντας παράλληλα τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. Επιπλέον, δεν 

προτείνονται καθόλου ομαδικές δραστηριότητες – εργασίες που ενισχύουν την 

κοινωνικότητα και την ανάληψη ρόλων και ευθυνών από τους μαθητές και στοχεύουν στο 

ρόλο του ενεργού πολίτη, στα πλαίσια ενός τέτοιου διεπιστημονικού μαθήματος. 

 Προώθηση της ανάπτυξης πρωτοβουλιών και αυτενέργειας του μαθητή και του 

εκπαιδευτικού: το υπό κρίση διδακτικό εγχειρίδιο δεν αφήνει πολλά περιθώρια ανάπτυξης 

πρωτοβουλιών και αυτενέργειας. Ενώ, η φύση και το περιεχόμενο των επιστημών που 

πραγματεύεται το ΠΣ  του υπό κρίση εγχειριδίου ευνοούν το διάλογο, την αναζήτηση, τον 

προβληματισμό και την πρωτοβουλία. 

Εναπόκειται στον έμπειρο εκπαιδευτικό μπορεί να βρει το «χώρο» που θα χρειαστούν 

οι μαθητές και τα εναύσματα από το περιεχόμενο, προκειμένου να ενεργοποιήσει του 

μαθητές. 
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ΙΙΙ. Παιδαγωγική και διδακτική καταλληλότητα 

 Αναπλαισίωση της επιστημονικής γνώσης σε σχολική: Στο εγχειρίδιο οι έννοιες 

αναφέρονται, με την απαραίτητη προσαρμογή- διόρθωση, είναι απλοποιημένες, χωρίς να 

βλάπτεται, σε πολλά σημεία, η επιστημονική εγκυρότητα και αναλύονται με επαρκή και 

εύληπτο τρόπο. Σε μερικά όμως, σημεία δυσκολεύουν την κατανόηση των μαθητών, όπως 

στο κεφάλαιο 2 και στο κεφάλαιο 6. 

 Σαφήνεια στόχων: Οι στόχοι τίθενται πριν την έναρξη κάθε κεφαλαίου και 

εξυπηρετούνται από την ανάλυση που ακολουθεί. Άλλωστε, ακολουθείται, όπως ήδη έχει 

αναφερθεί το Π.Σ. που θέτει ούτως ή άλλως τους σκοπούς κάθε κεφαλαίου. 

 Αρμονική κάλυψη, γνωστικών, μεταγνωστικών, συναισθηματικών, ψυχοκινητικών, 

κοινωνικών και αξιακών τομέων: Πολλές φορές τα παραθέματα, μέσω ρητορικών 

ερωτήσεων ή παραδειγμάτων από την καθημερινότητα, προσπαθούν να βοηθήσουν προς 

αυτήν την κατεύθυνση, όμως, σε αυτή τους την προσπάθεια τις περισσότερες φορές κα 

καθίστανται δυσνόητα, ασαφή και προκαλούν σύγχυση στον μαθητή.  

 Τρόπος αξιοποίησης της προϋπάρχουσας εμπειρικο-βιωματικής γνώσης των 

μαθητών: Δεν είναι φανερό πως με συγκεκριμένους τρόπους επιδιώκεται να αξιοποιηθεί ή  

να ενθαρρυνθεί η βιωματική γνώση, με τη βοήθεια του εγχειριδίου. Με αφετηρία το 

εγχειρίδιο θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να προετοιμάσει τέτοιου είδους δράσεις. 

 Διαβάθμιση δραστηριοτήτων – εργασιών για διαφοροποιημένη και εξατομικευμένη 

μάθηση (ΑΜΕΑ, προικισμένα παιδιά, αλλοδαποί κλπ): Δεν υπάρχει κανενός τέτοιου είδους 

πρόβλεψη και σχεδιασμός στο παρόν εγχειρίδιο. Υπάρχει βέβαια  η δυσκολία να 

αναπτυχθεί κάτι τέτοιο, λόγω του συγκεκριμένου χρονικού προγραμματισμού και της 

διάταξης της ύλης. Όμως, θα μπορούσαν να παρατίθενται κάποιες έννοιες ή  

δραστηριότητες, όπως πίνακες, εννοιολογικοί χάρτες, κλπ., που καθιστούν την γνώση 

ευκολότερη για μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. 

 Μέθοδοι διδασκαλίας πολλαπλές και εναλλακτικές με έμφαση στις συλλογικές και 

διερευνητικές: Η διδασκαλία μπορεί δυνητικά να γίνει με πολλούς τρόπους. Το εύρος και η 

διαφορετικότητα των θεματικών, που αναπτύσσονται στο υπό εξέταση εγχειρίδιο, θα 

επέτρεπαν εναλλακτικές (εργαστήριο Η/Υ, επισκέψεις, ανάλυση στοιχείων, μελέτες 

περιπτώσεων). Το εγχειρίδιο δεν προβλέπει, αλλά ούτε και υποδεικνύει εναλλακτικές 

μεθόδους διδασκαλίας.  

Αυτές οι εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας, ομαδοσυνεργατικές, εννοιολογικοί χάρτες, 

φιλολογικά κείμενα, καταιγισμός ιδεών, μπορούν να υλοποιηθούν με αφετηρία το 

εγχειρίδιο και με την εξαιρετική προετοιμασία από τον εκπαιδευτικό. 

 Δραστηριότητες και εργασίες διαθεματικά αξιόλογες και υλοποιήσιμες στο διαθέσιμο 

χρόνο: Δεν προβλέπονται διαθεματικές εργασίες στο υπό κρίση εγχειρίδιο. 

 Γλωσσική συνοχή και νοηματική συνεκτικότητα: Υπάρχει γλωσσική συνοχή και επαρκής 

νοηματική συνεκτικότητα, εκτός μερικών περιπτώσεων όπου δημιουργείται νοηματική 

σύγχυση στη απόδοση επιστημονικών εννοιών. Ενδεικτικά αναφέρουμε σ. 99 (οικογένεια), 

όπου διακρίνεται η οικογένεια σε νόμιμη και παράνομη. Χρειάζεται καλύτερη νοηματική 

επιστημονική απόδοση στο συγκεκριμένο σημείο.  

  Χρήση επιπέδων γλώσσας ανάλογα με την ηλικία: Η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι 

υπεραπλουστευμένη σε αρκετά σημεία και δεν συνάδει με το επίπεδο της ηλικίας των 

μαθητών της Β’ Λυκείου. Σε αρκετά σημεία, βέβαια, υπάρχουν δυσνόητες ή πολύπλοκες και 

μακροσκελείς προτάσεις. Όμως, οι πραγματευόμενες στο εγχειρίδιο τρεις επιστήμες, 

προσφέρουν νέα ορολογία και θα μπορούσαν να συνεισφέρουν  στην ανάπτυξη και τον 
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εμπλουτισμό της γνώσης των μαθητών. Ενδεικτικά στη σ. 41 αναφέρεται ότι «έχοντας πάρει 

τα μαθήματα των παράλογων συμπεριφορών…», στη σ. 65 «αισθάνεται ως αφέντης και 

αντιμετωπίζει τον πολίτη ως δούλο».  

IV. Λειτουργικότητα και αισθητική του εικαστικού μέρους 

 Αισθητική παρουσία και ελκυστικότητα των απεικονίσεων: Οι απεικονίσεις διευκολύνουν 

τόσο τον εκπαιδευτικό, δίνοντάς του έναυσμα για να αναπτύξει εναλλακτικές μορφές 

διδασκαλίας, όσο και τους/τις μαθητές/τριες, διεγείροντάς τους την περιέργεια και την 

τάση για αυτενέργεια και δημιουργική σκέψη, συνδυάζοντας εικόνες και κείμενα με 

υπάρχουσες ή νέες σκέψεις. 

 Κατάλληλη και συνεπής χρήση χρωμάτων: Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι ήπια 

και εναλλασσόμενα στις διάφορες θεματικές περιοχές και δημιουργούν ευχάριστη διάθεση 

στον μαθητή. 

 Κατάλληλη συσχέτιση κειμένου με απεικονίσεις: Οι απεικονίσεις συσχετίζονται κατάλληλα 

με το κείμενο στο μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων, συνεισφέροντας στην κατανόηση 

και περαιτέρω ανάλυση των εννοιών. 

 Απεικονίσεις που διευκολύνουν τη μάθηση όλων των μαθητών: Οι απεικονίσεις βρίσκονται 

σε τέτοια θέση (κυρίως στο παράθεμα του βιβλίου, και σε μερικές περιπτώσεις στο κυρίως 

κείμενο), που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από όλους, αλληλεπιδρώντας με το κυρίως 

μέρος του κειμένου. Θα μπορούσαν, όπως αναφέραμε πιο πάνω, να είναι περισσότερο 

διαδραστικές και να καλλιεργούν την κριτική σκέψη. 

 Παράθεση και αξιοποίηση σκαπανέων των επιστημών και των τεχνών: Υπάρχουν 

παραθέματα διαφορετικών προσωπικοτήτων (κυρίως, όμως, κυριαρχούν αρχαίοι έλληνες 

συγγραφείς), που αναντίρρητα μπορούν να συνεισφέρουν στην συμπλήρωση της γνώσης ή 

να εμβαθύνουν σ’ αυτή. Η κατανόηση όμως, ορισμένων κειμένων των σκαπανέων της 

επιστήμης καθίσταται δυσχερής, με αποτέλεσμα, αφενός η περαιτέρω εμβάθυνση της 

γνώσης να μην επιτυγχάνεται επαρκώς, αφετέρου δε να μην συμπληρώνεται η γνώση, που 

αναλύεται στο κυρίως κείμενο. Αυτούς τους σκοπούς εξυπηρετεί η ύπαρξη παραθεμάτων. 

V. Τεχνική αρτιότητα 

 Τρόπος παρουσίασης: 

α) Στόχων κάθε ενότητας στην αρχή υπό τη μορφή προκαταβολικών οργανωτών: Στην αρχή 

κάθε κεφαλαίου παρουσιάζονται τα περιεχόμενα, οι στόχοι που πρέπει να εκπληρούνται 

μετά το πέρας της ύλης του κεφαλαίου, καθώς και μια σύντομη αναφορά στη βασική 

ορολογία, που θα συναντήσει ο αναγνώστης στη συνέχεια. Καλύπτονται έτσι οι βασικές 

απαιτήσεις του κεφαλαίου. Σε κάθε ενότητα όμως δεν υπάρχουν κατάλληλοι προοργανωτές 

(εισαγωγές), που να συνδέουν τη νέα γνώση με τα προηγούμενα κεφάλαια και την ήδη 

υπάρχουσα καθημερινή γνώση-προβληματισμό των μαθητών. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στη σ. 66 (ιστορία με τον μυλωνά) θα μπορούσε, εν 

μέρει, να λειτουργήσει ως προαργανωτής κατά κάποιον τρόπο [δεν αναφέρει βέβαια πηγή.. 

Επίσης, αυτό της σ. 46 (Καστοριάδης). Λείπουν, όμως, από τις λοιπές διδακτικές ενότητες.  

Γίνεται φιλότιμη προσπάθεια να μπουν προαργανωτές σε κάθε διδακτική ενότητα, 

χωρίς να συνδέουν όμως, την προηγούμενη γνώση, απαραίτητο στοιχείο του προαργανωτή. 

Έστω, εν μέρει. Άλλως να ενσωματωθεί σε παράθεμα της διδακτικής ενότητας. Δεν 

θεωρείται, όμως, και τελείως λάθος από τους συγγραφείς/φέα.  

β) εννοιών και λέξεων κλειδιών: Ο συγγραφέας έχει επιλέξει την έντονη γραφή για να 

τονίσει λέξεις ή έννοιες κλειδιά. 

Κατά τη γνώμη μας, θα μπορούσαν οι ορισμοί ή οι βασικές έννοιες να υπάρχουν σε όλο το 

βιβλίο με διακριτή, απόλυτα κατανοητή εμφάνιση. Αυτό θα βοηθούσε, αφενός τον 
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αναγνώστη να κατανοεί τη σημαντικότητα της έννοιας που παρατίθεται (με εξέχουσα ή 

λιγότερο εξέχουσα σημασία), αφετέρου θα υποβοηθούσε την προσπάθεια επανάληψης 

των κύριων σημείων της θεματικής ενότητας σε περίπτωση επανάληψης.  

Όπως, αναφέραμε και παραπάνω το πρόβλημα αυτό θα λυνόταν με έναν πίνακα, 

σχεδιάγραμμα βασικών εννοιών στο τέλος κάθε κεφαλαίου. 

γ) περιλήψεων στο τέλος των ενοτήτων: Δεν περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο περιλήψεις 

του εκάστοτε κεφαλαίου στο τέλος. 

 Επαρκής και σαφής διάκριση των ενοτήτων: Οι ενότητες παρατίθενται με σαφή διάκριση 

μεταξύ τους. Τηρούνται με συνέπεια οι κανόνες διάκρισης που αποφάσισε να εφαρμόσει 

ο/οι συγγραφέας/φεις. 

 Σαφής και συνεπής κωδικοποίηση των επιπέδων των τίτλων: Υπάρχει σαφής και συνεπής 

κωδικοποίηση των επιπέδων των τίτλων. 

 Αναγραφή τίτλου κεφαλαίου σε κάθε σελίδα: Ο τίτλος του κεφαλαίου δεν αναγράφεται σε 

κάθε σελίδα αλλά σε κάθε φύλλο. 

 Σαφής και συστηματική οργάνωση περιεχομένου σελίδας: Το περιεχόμενο κάθε σελίδας 

αποτελείται πάντα από δύο  μέρη, το κυρίως κείμενο και τα αντίστοιχα παραθέματα. Η 

εισαγωγική κάθε κεφαλαίου σελίδα καθώς και η σελίδα ερωτήσεων – ασκήσεων έχουν 

σαφή δομή και οργάνωση. 

 Έναρξη κεφαλαίου σε νέα σελίδα: Κάθε κεφάλαιο ξεκινά από νέα σελίδα. 

 Ύπαρξη παραρτήματος με βασικούς πίνακες: Υπάρχει παράρτημα με α) το Σύνταγμα της 

Ελλάδας και β) την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στα πλαίσια της 

υποχρέωσης από το έργο. 

Τις διορθώσεις που προτείνουμε θεωρούμε εντελώς απαραίτητες.  

Πρόθεσή μας δεν είναι η αρνητική κριτική, αλλά η εποικοδομητική και 

εμπεριστατωμένη κρίση μας για το συγκεκριμένο εγχειρίδιο του μαθητή, προκειμένου να 

δημιουργηθεί ένα χρήσιμο «εργαλείο δουλειάς» στην εκπαιδευτική κοινότητα. 

Ως εκ τούτου το υπό κρίση βιβλίο χρειάζεται γλωσσική και φιλολογική επιμέλεια και να 

διορθωθεί σε πολλά σημεία που προτείνουμε, προκειμένου να καταστεί ένα διδακτικά και 

παιδαγωγικά κατάλληλο σχολικό εγχειρίδιο. 

 

Σήμερα 20 Αυγούστου 2014 ως κριτές – αξιολογητές, [πράξη ορισμού 7972/29-07-2014, 

Πράξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, πρακτικό 49/28-07-2014], του υπό κρίση 

σχολικού εγχειριδίου Πολιτική Παιδεία (Οικονομία- Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και 

Κοινωνιολογία) της  Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου, μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη του 

παραπάνω εγχειριδίου, καταλήξαμε ως αξιολογική ομάδα στην παρακάτω αναλυτική 

βαθμολογία, όπως φαίνεται στον παρατιθέμενο πίνακα. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 30% 100 30 

ΔΟΜΗ- - ΟΡΓΑΝΩΣΗ 15% 100 15 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ 

30% 100 30 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ 

ΜΕΡΟΥΣ 

15% 100 15 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ 10% 100 10 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 

 

ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ- ΚΡΙΤΕΣ 

Α) Κατσίρας Λεωνίδας, σχολικός σύμβουλος  κλ. ΠΕ13, Νομικών- Πολιτικών Επιστημών, 

Β) Καριοφύλλας Χαράλαμπος, εκπαιδευτικός κλ.  ΠΕ09, Οικονομολόγος 

Γ) Μαντατζή Στέλλα, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ10, Κοινωνιολόγος. 

 

Για το 4ο Τμήμα: Βιβλίο μαθητή για το μάθημα προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών 

Σπουδών «Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» Β΄ τάξης ΓΕΛ 

 

ΚΟΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ του βιβλίου 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ   Β΄  τάξη ΓΕΛ 

4o Τμήμα: Βιβλίο μαθητή για το μάθημα προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών 

«Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» Β΄ τάξης ΓΕΛ (2 ωρών εβδομαδιαίως). 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ: 

Χριστίνα Βέικου, Μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ (Συντονίστρια) 

Ακριβή Γεωργούση, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ 13 

Χαράλαμπος Καριοφύλλας, Εκπαιδευτικός ΠΕ 09 Οικονομολόγος 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

І. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1.  ΑΡΧΕΣ – ΑΞΙΕΣ 

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο, όσον αφορά την κατανομή των κεφαλαίων και του χρονικού 

προγραμματισμού για τη διδασκαλία των ενοτήτων, έχει γραφεί σε απόλυτη αντιστοιχία με 

το πρόγραμμα σπουδών όπως αυτό παρουσιάζεται στην 53254/Γ2, 07-04-2014 Υ.Α. Δεν έχει  

επιχειρηθεί καμία μεταβολή εκ μέρους των συγγραφέων και είναι πλήρης ο βαθμός 

ανταπόκρισής του στους  σκοπούς της εκπαίδευσης και στις απαιτήσεις του γνωστικού 

αντικειμένου που καλύπτει, όπως ορίζονται στο άρθρο 16 του Συντάγματος και 

εξειδικεύονται στους Ν. 1566/1985 και Ν. 4186/2013 και στο αντίστοιχο Πρόγραμμα 

Σπουδών που δημοσιεύεται στην ως άνω  Υπουργική Απόφαση και παρατίθεται στο 

Παράρτημα της προκήρυξης του Ι.Ε.Π. υπ. αριθμ 05/ 2014/ 17. 04. 2014 στο πλαίσιο του 

Υποέργου 3 «Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα μαθήματα του Γενικού 

Λυκείου». 

2.  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Το εν λόγω βιβλίο ακολουθεί με ακρίβεια και συνέπεια το Πρόγραμμα Σπουδών του 

μαθήματος και το περιεχόμενο της διδακτικής ύλης, όπως και η διάρθρωσή της, συμφωνεί 

με το γενικό πλαίσιο και τους γενικούς στόχους του μαθήματος, όπως αυτοί περιγράφονται 

και εξειδικεύονται στο Πρόγραμμα Σπουδών και όπως υπαγορεύονται από το ωρολόγιο 

πρόγραμμα του μαθήματος. Παρουσιάζει με επιστημονικά έγκυρο λόγο και χωρίς 

μονομέρεια τις θεμελιώδεις γνώσεις και τις εξελίξεις των επικρατέστερων θεωριών και 

αντιλήψεων στα τρία, αλληλένδετα μεν αλλά διαφορετικά, επιστημονικά πεδία τα οποία 

πραγματεύεται, ενώ παράλληλα γίνονται αναφορές σε σύγχρονα, διεθνή και τοπικά, 

πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Ωστόσο δεν καθιστά εμφανώς αντιληπτή 

την σχέση  αλληλεπίδρασης μεταξύ επιστήμης και τεχνολογίας.  

Προσπαθεί, με τις όποιες δυσκολίες, να πραγματευτεί τις έννοιες που υπαγορεύει το Π.Σ. 

με την μεγαλύτερη δυνατή συνέπεια και, παρότι θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερο, 
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προσεγγίζει έναν αποδεκτό βαθμό παιδαγωγικής και διδακτικής καταλληλότητας. Αν και 

προσφέρει στην κατανόηση της επιστημονικής σκέψης των θεματικών περιοχών που 

πραγματεύεται, δεν παροτρύνει ουσιαστικά στην εμβάθυνση της γνώσης και την ανάπτυξη 

κριτικής σκέψης, επειδή ο κύριος τρόπος ανάπτυξης της γνώσης γίνεται μέσα από την 

αποτύπωση και την απομνημόνευση ορισμών και  εννοιών. Δεν μπορεί, τέλος, να μην 

αναφερθεί ότι παρουσιάζει ασάφειες που πρέπει να διορθωθούν, για να γίνει κατανοητό 

από τους εκπαιδευτικούς και  τους μαθητές. Επιπλέον πρέπει να τονίσουμε ότι η διδακτική 

κάλυψη ενός τόσο πυκνού, ποικίλου και σύνθετου περιεχομένου σε μόλις 52 ώρες 

διδασκαλίας, όπως προβλέπει το εκτεταμένο και μάλλον φιλόδοξο Πρόγραμμα Σπουδών, 

μπορεί να επιτευχθεί με πολύ μεγάλη δυσκολία και με εξαιρετική προσπάθεια από μέρους 

του διδάσκοντος και μόνον σε ευνοϊκό μαθητικό κοινό. Υπάρχουν κεφάλαια που 

χρειάζονται περισσότερο διδακτικό χρόνο, γιατί έχουν πολλές τεχνικές έννοιες-όρους που 

απαιτούν αρκετή προσπάθεια εκ μέρους του εκπαιδευτικού, προκειμένου να γίνουν 

απόλυτα κατανοητά από τους μαθητές/τριες.   Για παράδειγμα στα κεφάλαια 1, 2α και 3 

υπάρχει τόση συσσώρευση πληροφοριών, όρων, ορισμών και ονομάτων που καθιστά 

αδύνατη την διδασκαλία των συγκεκριμένων ενοτήτων χωρίς ανάλογες περικοπές ή 

συμπτύξεις. Επίσης στο κεφάλαιο 4 οι 14 ώρες δεν αρκούν για τη διδασκαλία του, τα 

κοινωνικά και οικονομικά συστήματα δεν μπορούν να προσεγγιστούν διδακτικά σε  7 μόνο 

ώρες και ειδικά στο Β΄ μέρος «Πολιτικές θεωρίες και ιδεολογίες» ο εκπαιδευτικός καλείται 

να διδάξει σε 7 ώρες 9 πολύ εκτεταμένες και κυρίως πολύ σημαντικές ενότητες.  

Έτσι ακυρώνεται η βασική αρχή του προγράμματος, που είναι «ο μαθητής να εμπεδώσει 

ένα σύνολο κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών εννοιών και κατηγοριών που θα τον 

βοηθήσουν να κατανοήσει την κοινωνική, οικονομική και πολιτική οργάνωση εντός της 

οποίας ζει και δραστηριοποιείται». Επιπλέον όμως δεν απομένει καθόλου χρόνος για 

επαναλήψεις εμπέδωσης της ύλης ούτε βέβαια για «ασκήσεις και δραστηριότητες» όπως 

απαιτεί το ήδη βεβαρυμμένο πρόγραμμα του μαθήματος. 

3.  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ / ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ   

Η ανάπτυξη του κειμένου και η διάρθρωση των περιεχομένων γίνεται   με σοβαρό 

επιστημονικό λόγο που παρέχει θεωρητικές γνώσεις και προσφέρει παραδείγματα 

ιστορικών και σύγχρονων φαινομένων, ώστε να συνδυάζει τη θεωρητική γνώση με την 

κοινωνική πραγματικότητα. Αναγνωρίζεται το ενιαίο αλλά και διακριτό περιεχόμενο των 

κοινωνικών επιστημών και επικρατεί η σύγχρονη άποψη της θεωρίας της επιστημονικής 

συναίνεσης των κοινωνικών επιστημών.  

Τα θέματα που συζητούνται, οι αναφορές σε σύγχρονα προβλήματα καθώς και οι ασκήσεις 

ανταποκρίνονται στα βιώματα, τις γνωστικές ικανότητες και την ηλικία μαθητών  της  Β΄ 

Λυκείου. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να συζητήσει με τους μαθητές για θέματα και  απόψεις 

των φιλοσοφικών σχολών της πολιτικής οικονομικής και κοινωνικής επιστήμης, μπορεί να 

παρουσιάσει τις επιστημονικές αντιθέσεις και ερμηνείες καθώς και να συνδέσει την 

θεωρητική γνώση με την κοινωνική πραγματικότητα. Σε μερικά, όμως,  από τα 

παραδείγματα  ή τα παραθέματα υπάρχουν προβλήματα ασάφειας ή χαλαρής σύνδεσης με 

το σχετικό κείμενο, τα οποία πρέπει να διορθωθούν. Ειδικά, όσον αφορά τα παραθέματα, 

επισημαίνεται ότι τα αποσπάσματα που παρατίθενται συνήθως έχουν πολύ μεγάλη έκταση, 

τέτοια που αποδιοργανώνει τον αναγνώστη από την κυρίως έννοια και τον αποκόπτει από 

την προσπάθεια κατανόησης του κυρίως κειμένου, στο οποίο το παράθεμα αναφέρεται. 

Βέβαια, η λειτουργία των παραθεμάτων είναι συμπληρωματική αλλά απαιτείται, για μια 

ακόμα φορά, η συνεισφορά του εκπαιδευτικού για μια ομαλή και επιλεκτική ανάλυση του 

κειμένου.  
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Η σύνθεση της ύλης γίνεται κατά το δυνατόν επαγωγικά, ακολουθώντας ιστορική εξελικτική 

αφήγηση σύμφωνα με την γραμμική χρονολογική εμφάνιση των θεωριών και των 

φαινομένων που παρατίθενται. Η αφήγηση είναι ρέουσα και κατανοητή και βασίζεται στις 

προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες που έχουν οι μαθητές από το μάθημα της Πολιτικής 

Παιδείας στην Α΄ Λυκείου. Γενικά δεν υπάρχουν «δύσβατα» σημεία στο βιβλίο, σε μερικές 

περιπτώσεις ωστόσο παρουσιάζεται ένα πλήθος από ακολουθίες εννοιών, οι οποίες 

συνοδεύονται από ορισμούς, όρους και ονόματα (π.χ. παράγραφοι 1.2, 1.3) και από μία 

συσσώρευση πολύ συνοπτικών και ατελών πληροφοριών (π.χ. βλ. σσ. 15-6, 77-85, 97-100, 

114-7)  που δύσκολα κατανοούνται και δυσκολότερα απομνημονεύονται.  

Ως προς την διαθεματική προσέγγιση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην διδακτέα 

ύλη, επισημαίνουμε ότι, παρόλο που τα τρία γνωστικά πεδία (οικονομία, κοινωνιολογία, 

πολιτική επιστήμη) είναι ιστορικά, θεματολογικά και ερευνητικά αλληλεξαρτώμενα, η 

πραγμάτευσή τους τόσο στο περιεχόμενο όσο και στις ασκήσεις του βιβλίου γίνεται με μία 

αυτονομία (που υπαγορεύεται βέβαια από το Πρόγραμμα Σπουδών) η οποία δεν αφήνει 

περιθώρια (λόγω του στενού ωρολογίου προγράμματος) για διαθεματικούς συσχετισμούς 

σε αντίστοιχες γνωστικές περιοχές (πλην τριών μόνον αναφορών στις σσ. 32, 116 και 130), 

έτσι ώστε τελικά δεν προωθείται η διαθεματική προσέγγιση των θεμάτων, ούτε 

προβλέπονται διαθεματικές εργασίες στο εγχειρίδιο,  αν και επιχειρείται η συζήτηση και ο 

διάλογος στην παρουσίαση των διαφορετικών ιδεολογιών (ουτοπικές και μη) που 

κυριάρχησαν στο χρόνο και τον τόπο καθ’ όλη την πορεία της δυτικής σκέψης. 

Επιφανειακός είναι ακόμη και ο βαθμός επίτευξης, πλην της διαθεματικότητας, και της 

εμβάθυνσης, της κριτικής και αναλυτικής σκέψης.  

Γενικά η συγγραφή αντιπαραθέτει τις θεωρητικές θέσεις προς τα αντίπαλα κριτικά 

επιχειρήματα και επιχειρεί να προωθήσει την βιωματική μάθηση, την συμμετοχή και τον 

προβληματισμό των μαθητών κυρίως με τα θέματα των ερωτήσεων/ασκήσεων στο τέλος 

των κεφαλαίων. Οι ερωτήσεις – ασκήσεις – δραστηριότητες που κλείνουν κάθε κεφάλαιο 

αναφέρονται στο περιεχόμενο του κεφαλαίου, δηλαδή είναι συμβατές με την ύλη που 

μόλις έχει αναλυθεί. Το εύρος και η ποικιλία τους, όμως, θα μπορούσε να είναι 

πλουσιότερα, επειδή δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για συνθετική μάθηση. Συνήθως 

διαπιστώνουν μόνο τη γνώση σε συγκεκριμένα σημεία του κεφαλαίου που έχει προηγηθεί, 

δεν υποστηρίζουν όμως τη δυνατότητα του εκπαιδευτικού να καταλάβει, εάν οι μαθητές 

έχουν κατανοήσει βαθύτερα το περιεχόμενο, αλλά και την ικανότητα των μαθητών να 

συνδυάσουν τις γνώσεις που πήραν και να συνθέσουν δημιουργικά, εμβαθύνοντας με τον 

δικό τους, μοναδικό τρόπο. Επιπλέον, δεν προτείνονται καθόλου ομαδικές δραστηριότητες 

– εργασίες, που θα ενίσχυαν την κοινωνικότητα και την ανάληψη ρόλων ευθυνών από τους 

μαθητές, στα πλαίσια ιδίως ενός τέτοιου διεπιστημονικού μαθήματος (π.χ. ανάλυση 

ευρημάτων ερευνών, μελέτη περίπτωσης, αναζήτηση εννοιών με τη βοήθεια του 

διαδικτύου σε εργαστηριακό χώρο κλπ.). Παρατηρείται, τέλος, σχετική έλλειψη εμπειρικών 

καθώς και διαβαθμισμένων δραστηριοτήτων ή εργασιών για διαφοροποιημένη και 

εξατομικευμένη μάθηση (ΑΜΕΑ, προικισμένα παιδιά, αλλοδαποί κτλ) Δεν υπάρχει κανενός 

τέτοιου είδους πρόβλεψη και σχεδιασμός στο παρόν βιβλίο. Ομολογουμένως, όμως, πολύ 

δύσκολα θα μπορούσε να αναπτυχθεί ένας τέτοιος σχεδιασμός με βάση τον συγκεκριμένο 

χρονικό προγραμματισμό και τη διάταξη της ύλης, για τα οποία εκ προοιμίου δεν φαίνεται 

να υπάρχει διαθέσιμος χρόνος του ωρολογίου προγράμματος, παρότι το Πρόγραμμα 

Σπουδών προτείνει ποικίλες συγκεκριμένες ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες 

μαθητών, τάξης και σχολείου «για την απόκτηση εμπειριών αλλά και κοινωνικής 

ΑΔΑ: 6ΩΒ6ΟΞΛΔ-4ΘΔ



 

Σελίδα 16 από 45 
 

συνείδησης και αλληλεγγύης, καθώς και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ατόμου 

προς την κοινωνία». 

4. ΔΟΜΗ / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  

Επισημαίνουμε ότι σε ένα μεγάλο μέρος του κειμένου υπάρχουν  ασαφείς διατυπώσεις, 

έτσι ώστε  οι μαθητές να μην μπορούν να κατανοήσουν κάποιες έννοιες. Ως προς τους 

ορισμούς, τις κύριες έννοιες, τους όρους και ορισμένα συμπεράσματα που περιέχονται στο 

κείμενο, θεωρούμε ότι θα πρέπει να διατυπωθούν με τρόπο πιο συνοπτικό και ευδιάκριτο 

μέσα στη συνέχεια του κειμένου, καθώς έννοιες και ορισμοί δεν είναι ευκρινώς 

διαχωρισμένα από το λοιπό κείμενο, γεγονός που σε συνδυασμό με την απουσία της 

περίληψης δυσχεραίνει το έργο της ημερήσιας, εβδομαδιαίας ή τριμηνιαίας 

ανακεφαλαίωσης - επανάληψης. Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε σχετικά ότι για το σύνολο 

του βιβλίου απαιτείται εκ νέου αισθητική, φιλολογική και εκτυπωτική επιμέλεια, επειδή 

υπάρχουν ακατάλληλα ή άσχετα εικαστικά παραθέματα, εκφραστικές ή συντακτικές 

δυσκολίες και ανομοιομορφίες στην διάκριση των στοιχείων ή των παραγράφων, τόσο στο 

κυρίως κείμενο όσο και στα παρακειμενικά πλαγιοσέλιδα σχόλια. Συχνά η παροχή των 

πληροφοριών είναι γραμμική με συνεχή αφήγηση που προτρέπει ασυνείδητα τον 

εκπαιδευτικό στη χρήση της μετωπικής διδασκαλίας και δεν τον βοηθά στην οργάνωση 

ομαδικής διδασκαλίας που συντελεί στη διερευνητική και συνεργατική μάθηση. 

Το βιβλίο περιέχει, εκτός του κειμένου, σε ειδικά διαμορφωμένο πλαγιοσέλιδο έγχρωμο 

πλαίσιο, ζωγραφικούς πίνακες, απόψεις ειδικών, αποσπάσματα από επιστημονικά έργα, με 

συμπληρωματικές πληροφορίες, και, εντός του κειμένου, διαφοροποιήσεις των στοιχείων 

με έντονα γράμματα στην αρχή των παραγράφων και όπου αλλού κρίνεται αναγκαίο. Τα 

διάφορα κεφάλαια ακόμη διακρίνονται εύκολα από τον διαφορετικό χρωματισμό των 

πλάγιων πλαισίων των σελίδων. Χρησιμοποιούνται επίσης τίτλοι και υπότιτλοι που 

αναδεικνύουν τις κεντρικές ιδέες του κειμένου. Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι δεν 

περιλαμβάνονται περιλήψεις/ανακεφαλαιώσεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου, οι οποίες 

απαιτούνται αλλά και βοηθούν τις στρατηγικές για την ανάπτυξη των διαφόρων μεθόδων 

διδασκαλίας. 

Επισημαίνουμε ότι το βιβλίο περιλαμβάνει πίνακες ζωγραφικής,  κυρίως ελλήνων 

ζωγράφων, οι οποίοι δεν συνδέονται με τις ενότητες  που διδάσκονται και κάποιοι είναι 

δύσληπτοι για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές ή δίνουν ασύμβατες πληροφορίες. 

Έτσι η θέση της εικόνας δεν βοηθά στην αφόρμηση, επεξήγηση και συγκεφαλαίωση των 

πληροφοριών. Απουσιάζουν, επίσης, φωτογραφίες, σκίτσα, διαγράμματα τα οποία θα 

ενίσχυαν και θα διευκόλυναν την οπτική αντίληψη των μαθητών. 

Στο περιθώριο περιλαμβάνονται παραθέματα τα οποία αναφέρονται σε απόψεις ειδικών, 

αποσπάσματα από σημαντικά βιβλία της επιστημονικής γνώσης, ιστορικές πηγές, άρθρα 

κτλ. Ειδικά τα συγκεκριμένα παρακειμενικά πλαγιοσέλιδα σχόλια πρέπει να ενιαιοποιηθούν 

και να γίνουν κατά το δυνατόν ομοιόμορφα σε διάταξη και περιεχόμενο, επειδή, ως έχουν 

τώρα, είναι ποικιλόμορφα και πολυειδή και οι μαθητές αμφιβάλουν για τον τρόπο με τον 

οποίο θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν επωφελώς. Τα τμήματα αυτά των σελίδων θα 

μπορούσαν να περιλαμβάνουν διαζευκτικά: 

α. μόνον αποσπάσματα από σχετικά/ανάλογα επιστημονικά άρθρα για εμπλουτισμό της 

συζήτησης, 

β. μόνον φωτογραφίες και σύντομα βιογραφικά των αναφερομένων επιστημόνων, 

γ. μόνον άμεσα σχετιζόμενους ζωγραφικούς πίνακες (σε καλή και ευανάγνωστη απόδοση) ή 

παραστάσεις και διαγράμματα με επεξηγητικά κείμενα. 
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Ακόμη τα σχόλια αυτά πάσχουν κυρίως στις επιλογές του  εικαστικού υλικού που 

συχνότατα είναι (π.χ. βλ. σσ. 20-1, 44-5, 51, 53, 55, 62-3, 77, 80-1 κτλ.) είτε δυσερμήνευτο, 

είτε άσχετο, είτε ακατάλληλο. 

Η γλώσσα του κειμένου είναι σαφής και κατανοητή σύμφωνα με την ισχύουσα γραμματική, 

υπάρχουν όμως σημεία με ασάφειες ή κακή διατύπωση. 

 Το βιβλίο επίσης περιλαμβάνει: 

α. εισαγωγικό ενημερωτικό σημείωμα προς τους μαθητές, 

β. στην πρώτη σελίδα κάθε κεφαλαίου τις διδακτικές ενότητες, τους διδακτικούς στόχους 

και βασική ορολογία του κεφαλαίου, μία διαγραμματική σελίδα που είναι πράγματι 

χρήσιμη τόσο για μία αρχική εποπτεία της διδακτέας ύλης όσο και για μία τελική 

επανάληψη εμπέδωσής της, 

γ. λεξικό βασικών όρων στο τέλος του βιβλίου. Ωστόσο το συγκεκριμένο λεξικό είναι 

ελλιπές και ανεπαρκές και θα πρέπει να συμπληρωθεί με όλους τους όρους που 

αναφέρονται στις αρχικές διαγραμματικές σελίδες του βιβλίου (σσ. 11, 25, 59, 93, 127) 

καθώς και με όσους νέους όρους απαντούν εντός του κειμένου , 

δ. βασική βιβλιογραφία (μία σελίδα, στο τέλος), 

ε. ερωτήσεις, ασκήσεις και δραστηριότητες (2-3 σε κάθε διδακτική ενότητα), διαφορετικών 

κατηγοριών: κατανόησης, που η απάντησή τους βρίσκεται στο βιβλίο, συνδυαστικές, που 

προϋποθέτουν συγκριτική αξιοποίηση πληροφοριών, κριτικής σκέψης, που απαιτούν 

αφαιρετική και συνθετική σκέψη, ελεύθερης ανάπτυξης, αντικειμενικού τύπου (Σωστό- 

Λάθος, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης κτλ.). 

 Οι περισσότερες ερωτήσεις, όμως, είναι μηχανιστικού τύπου (Σωστού-Λάθους, πολλαπλής 

επιλογής, αντιστοίχισης) και ζητείται ακριβής απάντηση- (αποστήθιση) σε ερωτήματα που 

τίθενται. Αυτό δεν καλύπτει τη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών, αφού 

δεν περιλαμβάνονται στις ασκήσεις και ερωτήσεις πολλαπλών δεξιοτήτων 

(διαφοροποιημένης διδασκαλίας, πολλαπλής νοημοσύνης κτλ.) Επίσης, μετά την 

ολοκλήρωση των ενοτήτων, δεν προσεγγίζονται διαθεματικά κάποια θέματα. Τέλος, στις  

δραστηριότητες υπάρχει παρέκκλιση στην ποικιλία των δραστηριοτήτων του ΑΠΣ και στις 

ερωτήσεις αξιολόγησης του μαθητή και εμπέδωσης της νέας γνώσης, στο τέλος κάθε 

κεφαλαίου,  απουσιάζει η δυνατότητα μεταγνωστικής δεξιότητας των μαθητών και φυσικά 

το βιβλίο δεν αφορά τους μαθητές με ιδιαίτερες μαθησιακές ικανότητες. 

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι απουσιάζει παντελώς από το βιβλίο η παραπομπή σε 

σχετικούς με τα θέματά του ιστότοπους, ενώ είναι διδακτικά βοηθητική η χρήση του  

διαδικτύου, με την δέουσα βέβαια προσοχή στην επιλογή έγκυρων, διεθνώς 

πιστοποιημένων και ελεγχόμενων ιστοτόπων.  

Επισημαίνεται ακόμη ότι καλό θα ήταν να προστεθεί (αν και δεν προβλέπεται από την 

σχετική προκήρυξη της συγγραφής) ένα συνοπτικό βιογραφικό λεξικό όλων των κύριων 

αναφερομένων επιστημόνων για την καλύτερη και ευκολότερη ενημέρωση των μαθητών. 

5. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ  

Ο σχεδιασμός του βιβλίου έχει γίνει όπως ορίζεται από το διαγωνισμό και καλύπτονται 

όλες οι βασικές απαιτήσεις σχετικά με την μορφή κάθε ενότητας, τους τίτλους των 

κεφαλαίων, τις έννοιες, τους ορισμούς τις ασκήσεις και τα παραρτήματα, με μόνη 

παρατήρηση την απουσία περιλήψεων στο τέλος κάθε κεφαλαίου. Οι διαστάσεις του 

βιβλίου είναι, όπως απαιτείται από την προκήρυξη συγγραφής, 20,5 εκ. x 27,5 εκ. Στον 

σχεδιασμό της εκτύπωσης υπάρχει συμμετρική διάταξη του κειμένου και των απεικονίσεων 

καθώς επίσης καλή αναλογία και ποικιλία στοιχείων και εικόνων. Η αισθητική των σελίδων 

είναι καλή και το σχήμα τους ευανάγνωστο. Αποφεύγονται ακόμη οι επαναλήψεις και οι 
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επικαλύψεις τόσο στο περιεχόμενο όσο και στην εμφάνιση. Έμφαση αποδίδεται με το 

μέγεθος των πεζών στοιχείων και των στοιχείων των τίτλων αλλά και με την διαφοροποίηση 

των χρωμάτων των κεφαλαίων.  Ένα πράγμα  όμως που πρέπει  να διορθωθεί είναι η 

επιλογή των στοιχείων στα σύντομα παραθέματα που υπάρχουν στην αρχή των κεφαλαίων 

(σσ. 27, 31, 35, 37, 39, 41, 63, 67, 85) – τα στοιχεία τους πρέπει να είναι λίγο μικρότερα και 

διαφορετικά από εκείνα του κειμένου. Ο σχεδιασμός και η διάταξη  της σελίδας του 

βιβλίου και των  υποστηρικτικών πληροφοριών (τίτλοι, επικεφαλίδες, παράγραφοι, 

υποπαράγραφοι κτλ.) καθώς και το μέγεθος των γραμμάτων είναι αναγνωστικά κατάλληλος 

και συστηματικός. Επισημαίνεται ωστόσο ότι σε όλα τα παραθέματα δεν αναφέρονται οι 

μεταφραστές των κειμένων. Οι γραμμές του κειμένου κάθε σελίδας είναι +/_ 45 και το 

κείμενο κατέχει περίπου το 60% της σελίδας. Η έκταση του βιβλίου για το συγκεκριμένο 

2ωρο μάθημα είναι συμβατή με τα οριζόμενα στην προκήρυξη της συγγραφής ( 130-140 

σελίδες διδακτέα ύλη, συν 10-12 σελίδες όλα τα υπόλοιπα) καθώς η διδακτέα ύλη καλύπτει 

134 σελίδες και 15 σελίδες όλα τα υπόλοιπα.  

6. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ / ΕΙΚΟΝΕΣ, ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι εικόνες δεν ανταποκρίνονται στην παιδευτική τους 

αναγκαιότητα. Η απουσία διαγραμμάτων-πινάκων, που αποτελεί μαθησιακό στόχο των 

φυσικών επιστημών, εμποδίζει την ανάπτυξη του επιστημονικού εγγραμματισμού. Σοβαρό 

πρόβλημα, επίσης, υπάρχει με την όλη εικαστική υποστήριξη του κειμένου. Η απεικόνιση 

γνωστών ζωγραφικών έργων ως υποστηρικτικός σχολιασμός του κειμένου είναι καλό και 

χρήσιμο διδακτικό εργαλείο, όταν γίνεται με την δέουσα φροντίδα για την καλή και 

ευανάγνωστη αναπαραγωγή της εικόνας, την στενή σχέση και αντιστοίχισή της με τα 

αναφερόμενα στοιχεία του κειμένου και την κατάλληλη αξιοποίηση του προσφερόμενου 

χώρου. 

Τα επιλεχθέντα ζωγραφικά έργα πολύ συχνά δίνουν την εντύπωση ότι τοποθετήθηκαν 

απλώς για να καλύψουν τον κενό χώρο, η συσχέτισή τους με το αντίστοιχο κείμενο είναι 

πολύ χαλαρή ή και ανύπαρκτη και η ποιότητα της αναπαραγωγής τους, λόγω του πολύ 

μικρού μεγέθους τους, είναι κακή και καθίσταται δυσανάγνωστη και δυσερμήνευτη (π.χ. 

βλ. σσ. 20-1, 29, 44-5, 49, 51, 53, 55, 62-3, 66, 77, 81, 87, 89, 104, 109, 123, 129, 131, 136-7).  

Επίσης τα παρατιθέμενα έργα δεν σχολιάζονται με βοηθητικές λεζάντες και ακόμη λείπουν 

στις ανάλογες θέσεις οι φωτογραφίες σημαντικών προσωπικοτήτων των κοινωνικών 

επιστημών. Τέλος, στις κεντρικές σελίδες που εισάγουν τα κεφάλαια (σσ. 12, 24, 26, 60, 92, 

94, 126, 128 και 144 παρατίθενται ασχολίαστα ζωγραφικά έργα που καλύπτουν μάλιστα 

ολόκληρη την σελίδα  χωρίς να συνοδεύονται από καμία ερμηνευτική λεζάντα που να 

δικαιολογεί την παρουσία τους στο συγκεκριμένο σημείο. Ως εκ τούτου θεωρούμε 

αναγκαίο να γίνει εκ νέου επιλογή εικαστικών έργων κατάλληλων και κυρίως σχετικών με 

τα αντίστοιχα κείμενα. 

 

ІІ.   ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Κατόπιν όλων των παραπάνω σχολίων, κρίσεων και παρατηρήσεων της ομάδας 

αξιολόγησης σχετικά με το περιεχόμενο, τη δομή/παρουσίαση, την παιδαγωγική/διδακτική 

καταλληλότητα  και την αισθητική/ τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου βιβλίου «ΒΑΣΙΚΕΣ 

ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» για την Β΄  τάξη Γ.Ε.Λ, η κοινή ομόφωνη βαθμολογία του 

βιβλίου έχει ως εξής:     

            ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
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1. Περιεχόμενο              100          30 

2. Δομή - Οργάνωση              100          15 

3. Παιδαγωγική και  Διδακτική Καταλληλότητα              100          30 

4. Λειτουργικότητα και αισθητική του  

εικαστικού μέρους         

             

             100 

 

         15 

5. Τεχνική Αρτιότητα              100          10 

    

 ΣΥΝΟΛΟ                      100 

                    

   Αθήνα, 20-8-2014 

 

 

 

5ο Τμήμα (βιβλίο μαθητή για το μάθημα «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 

Γενικής Παιδείας Β΄ τάξης ΓΕ.Λ.) 

(Πρακτικό ποιοτικής επάρκειας και παιδαγωγικής καταλληλότητας) 

της Επιστημονικής Επιτροπής Ποιοτικής Αξιολόγησης (ΕΕΠΑ) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού.  

(Βιβλίο μαθητή) (σχολικό εγχειρίδιο) για το μάθημα  «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης 

των Η/Υ», Γενικής Παιδείας, Β τάξης ΓΕ.Λ. 

 

Λαμία, 07-08-2014 

Σήμερα, 07-08-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στη Λαμία, και στο Γραφείο του 

Συντονιστή-Αξιολογητή, κ. Βαρζάκα Παναγιώτη, συνήλθε σε Συνεδρίαση, η Επιστημονική 

Επιτροπή Ποιοτικής Αξιολόγησης (Ε.Ε.Π.Α.) με όλα τα μέλη της παρόντα, με σκοπό τη 

σύνταξη του Πρακτικού ποιοτικής επάρκειας και παιδαγωγικής καταλληλότητας για την 

αξιολόγηση/βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων στον Ανοικτό 

Τακτικό Διαγωνισμό (Α.Π. 3933/17-04-2014) για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της 

Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΛΥΚΕΙΟΥ» και για το μάθημα «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ», Γενικής 

Παιδείας Β τάξης ΓΕ.Λ.. Η Ε.Ε.Π.Α. συστάθηκε σύμφωνα με την Πράξη 47/17-07-2014 του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και αποτελείται 

από τα μέλη: Δρ. Βαρζάκας Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, 

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. (Συντονιστής-Αξιολογητής) (1ος Αξιολογητής), Δρ. 

Τζελέπη Σοφία, Σχολική Σύμβουλος Κλάδου ΠΕ19 (Αξιολογητής) (2ος Αξιολογητής),  και  Δρ. 

Ματζάκος Α. Πέτρος M.Sc., M.Ed., Πληροφορικός, Διευθυντής Λυκείου Φιλοθέης 

(Αξιολογητής) (3ος Αξιολογητής). 

      Η ΕΕΠΑ έχει παραλάβει από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των 

Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, τις τεχνικές προσφορές που υποβλήθηκαν στο 

διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες στον Ανοικτό Τακτικό Διαγωνισμό (Α.Π. 3933/17-04-2014) 

για το μάθημα «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ», Β/ τάξης ΓΕΛ παρουσιάζονται 

στο επόμενο Πίνακα: 

 

A/A ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.Π. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. Σ.ΠΑΤΑΚΗΣ ΑΕΕΔΕ 5Ο ΤΜΗΜΑ 7610/17.7.2014 

2. ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΛΛΗΣ 5Ο ΤΜΗΜΑ 7638/17.7.2014 
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3. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 5Ο ΤΜΗΜΑ 7640/17.7.2014 

4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΩΓΟΥΛΟΣ 5Ο ΤΜΗΜΑ 7687/18.7.2014 

 

H ΕΕΠΑ λαμβάνοντας υπόψη της, τις Εκθέσεις Αξιολόγησης κάθε ενός από τα μέλη 

της και την αντίστοιχη βαθμολογία τους σε κάθε ένα από τα Κριτήρια Αξιολόγησης, 

ομόφωνα συντάσσει Αξιολογικό Πίνακα, για κάθε βιβλίο (τεχνική προσφορά) ξεχωριστά, 

όπου παρουσιάζεται η βαθμολογία του κάθε Αξιολογητή για κάθε ένα κριτήριο, η 

σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε Αξιολογητή για κάθε ένα κριτήριο, ο μέσος όρος των 

σταθμισμένων βαθμολογιών για κάθε ένα κριτήριο και ο Τελικός Βαθμός Τεχνικής 

Αξιολόγησης (Βi) (άθροισμα των μέσων όρων των σταθμισμένων βαθμολογιών των 

κριτηρίων), όπως και η αιτιολόγηση/τεκμηρίωση της βαθμολογίας κάθε Αξιολογητή και οι 

παρατηρήσεις σε σχέση με τους όρους συμμετοχής της προκήρυξης και τη καταλληλότητα 

χρησιμοποίησης ως διδακτικό βιβλίο, σύμφωνα με το άρθρο 15 της  3933/17-04-2014: 

1. Σ.ΠΑΤΑΚΗΣ ΑΕΕΔΕ (Α.Π. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 7610/17.7.2014)                 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

Σ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ        

1
ου 

Αξιολογητή 

 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

1
ου 

Αξιολογητή 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ             

2
ου 

Αξιολογητή 

 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

Α  ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ       

2
ου

 

Αξιολογητή 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

Α  ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ             

3
ου 

Αξιολογητή 

 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ            

3
ου

 Αξιολογητή 

 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ  

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ        

Περιεχόμενο 30% 90 27 100 30 76,67 23 26,66 

1. Δομή-

Οργάνωση 

15% 90 13,5 100 15 66,67 10 12,83 

2. Παιδαγωγική 

& Διδακτική 

Καταλληλότητα 

30% 90 27 100 30 66,67 20 25,66 

2. Λειτουργι-

κότητα και 

αισθητική του 

εικαστικού 

μέρους 

15% 90 13,5 100 15 86,67 13 13,83 

 4. Τεχνική 

Αρτιότητα 

10% 90 9 110 11 100 10 10 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

ΜΕΣΩΝ ΟΡΩΝ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ)  

        

Bi=88,98 

 

Αιτιολόγηση/τεκμηρίωση της βαθμολογίας-Παρατηρήσεις σε σχέση με τους όρους 

συμμετοχής της προκήρυξης και τη καταλληλότητα χρησιμοποίησης ως διδακτικό βιβλίο: 

1ος Αξιολογητής: 

Περιεχόμενο: Η ανάπτυξη του περιεχομένου του βιβλίου πραγματοποιείται, γενικά, σε 

ιδιαίτερα μεγάλης έκτασης παραγράφους. Επίσης, παρουσιάζονται σημεία στο βιβλίο στα 

οποία δεν αναπτύσσεται πλήρως το επιστημονικό αντικείμενο. Για παράδειγμα, στην 
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υποενότητα 3.3.2, δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά ή ανάπτυξη, σε σχέση με τη 

κατηγοριοποίηση των δικτύων βάσει των μέσων μετάδοσης ή των τεχνικών προώθησης της 

πληροφορίας, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) του μαθήματος. Επίσης, για 

παράδειγμα, στην υποενότητα 2.1.4 («Διαδικασίες επίλυσης (υπολογιστικού) 

προβλήματος»), απουσιάζουν και δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στους όροι 

«Αφαίρεση», «Κατηγοριοποίηση» και «Γενίκευση». Βαθμολογία:90. 

 

Δομή-Οργάνωση: Η δομή και οργάνωση του βιβλίου παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα 

τα οποία σχετίζονται κυρίως με τη χρησιμοποίηση από τους συγγραφείς, μεγάλης έκτασης 

προτάσεων και παραγράφων. Το γεγονός αυτό, καθιστά το βιβλίο ιδιαίτερα κουραστικό για 

ένα μαθητή και για τη διδασκαλία ενός 1ωρο μαθήματος. Παράλληλα, παρουσιάζονται 

υποενότητες, όπως για παράδειγμα η υποενότητα 2.3.1, πολύ μεγάλης έκτασης (16 

σελίδες) σε αντίθεση με της μικρής έκτασης υποενότητα 2.3.2 (σελίδες 2). Τέλος, 

εμφανίζεται ανακολουθία με τον τίτλο της ενότητας 2.3 («Γλώσσες Προγραμματισμού») σε 

σχέση με αυτόν που αναφέρεται στο Π.Σ. του μαθήματος, δηλαδή, «Προγραμματισμός». 

Βαθμολογία:90. 

 

Παιδαγωγική και διδακτική καταλληλότητα: Κύριο μειονέκτημα που παρουσιάζει το βιβλίο 

είναι η μη ύπαρξη δραστηριοτήτων σε όλες τις ενότητές του και η μη ισοκατανομή αυτών 

σε όλη την έκταση του βιβλίου. Για παράδειγμα, δεν καταγράφονται δραστηριότητες των 

μαθητών, στις υποενότητες 2.2.5 έως και 2.2.10 αλλά μόνο εργαστηριακές εφαρμογές. 

Δηλαδή, γενικά, στο βιβλίο δεν αναπτύσσονται δραστηριότητες και εργασίες με 

διαβάθμιση και διαθεματικά αξιόλογες. Επίσης, σε συγκεκριμένα σημεία του βιβλίου 

απουσιάζουν κατάλληλα επιλεγμένα παραδείγματα. Για παράδειγμα, στις σελίδες 18 και 

19,  δεν δίνονται παραδείγματα με τα οποία να αναδεικνύονται από τους μαθητές τα 

χαρακτηριστικά των αλγορίθμων και στη σελίδα 27 δεν δίνεται οποιοδήποτε παράδειγμα 

για τις «δυναμικές δομές δεδομένων». Θα πρέπει να αναφερθεί επίσης, ότι η 

αναπλαισίωση της επιστημονικής γνώσης σε σχολική δεν είναι σε όλη την έκταση του 

βιβλίου ιδιαίτερα επιτυχής όπως, για παράδειγμα στις σελίδες 15 έως και 17, στις οποίες 

δεν αναδεικνύονται επαρκώς και κυρίως με σαφήνεια για τους μαθητές, οι φάσεις 

επίλυσης ενός προβλήματος. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι στόχοι που 

καταγράφονται στην αρχή του κεφαλαίου θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πιο συνοπτικά, 

δηλαδή, με τη χρησιμοποίηση μικρότερων προτάσεων. Βαθμολογία:90. 

 

Λειτουργικότητα και αισθητική του εικαστικού μέρους: Οι απεικονίσεις που 

χρησιμοποιούνται από τους συγγραφείς, δεν παρουσιάζονται με ελκυστικότητα διότι δεν 

διαθέτουν υψηλή ευκρίνεια και κατάλληλο μέγεθος της χρησιμοποιούμενης 

γραμματοσειράς (όπως για παράδειγμα στα σχήματα των δραστηριοτήτων 6η και 7η στη 

σελίδα 86 του βιβλίου). Επίσης, παρατηρείται το φαινόμενο της μη χρησιμοποίησης τίτλων 

σε όλες τις απεικονίσεις του βιβλίου, όπως για παράδειγμα, στη σελίδα 85 για τις 

τοπολογίες δικτύων, στη σελίδα 83 για τις μονάδες μεταγωγής ή στη σελίδα 89 για τα 

νευρωνικά δίκτυα. Τέλος, υπάρχει η έλλειψη κατάλληλων απεικονίσεων που θα 

διευκολύνουν τη μάθηση όλων των μαθητών όπως για παράδειγμα, δεν δίνεται μία 

κατάλληλη απεικόνιση που θα αναπαριστά την έννοια του λειτουργικού συστήματος. 

Βαθμολογία:90. 
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Τεχνική αρτιότητα: Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι στόχοι του κάθε κεφαλαίου στο βιβλίο, 

παρουσιάζονται με τη χρησιμοποίηση μεγάλων προτάσεων αλλά θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο 

να είχαν αναπτυχθεί με πιο σύντομο τρόπο. Επίσης, το πλήθος των προτεινόμενων εννοιών 

και λέξεων κλειδιών είναι μεγάλο ενώ θα μπορούσε να περιοριστεί, με κατάλληλη επιλογή, 

σε ένα μικρότερο και πιο λειτουργικό πλήθος τόσο από παιδαγωγικής όσο και από τεχνικής 

άποψης. Τέλος, είναι ιδιαίτερο σημαντικό να τονισθεί ότι απουσιάζουν οι περιλήψεις στο 

τέλος των ενοτήτων του βιβλίου, στοιχείο πολύ σημαντικό για τη μελέτη του βιβλίου από 

ένα μαθητή. Βαθμολογία:90. 

 

2ος Αξιολογητής: 

Γενική Εκτίμηση: Μονάδες 101/110 

Πάρα πολύ συμπυκνωμένο κείμενο με αναφορές σε έννοιες και όρους που δεν 

αναγράφονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και δεν εξυπηρετούν τους 

παιδαγωγικούς και διδακτικούς σκοπούς του μαθήματος. Το βιβλίο δεν χαρακτηρίζεται σε 

αρκετά σημεία από μία ισορροπημένη παρουσίαση και ανάλυση  των νέων όρων και 

εννοιών με απλά παραδείγματα διαβαθμισμένης δυσκολίας από την καθημερινότητα και 

τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις. Απευθύνεται περισσότερο σε μαθητές με 

προχωρημένη γνώση σε θέματα θεωρητικής και εφαρμοσμένης πληροφορικής. Ορισμένες 

δραστηριότητες ξεφεύγουν από τους σκοπούς του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, 

παρουσιάζουν σημαντική δυσκολία και είναι μη υλοποιήσιμες στον διαθέσιμο διδακτικό 

χρόνο. Οι ασκήσεις εξαντλούνται σε ερωτήσεις σωστού-λάθους και αντιστοίχισης και 

ορισμών. Τέλος, παρατηρείται δυσαρμονία στην παρουσίαση και παράθεση των εικόνων 

και των διαφόρων πλαισίων.  

Περιεχόμενο: Μονάδες 100 * 0,30 = 30 

Πάρα πολύ συμπυκνωμένο κείμενο, δυσνόητο σε ορισμένα σημεία, με αναφορές σε έννοιες 

και όρους που δεν αναγράφονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και δεν εξυπηρετούν 

τους παιδαγωγικούς και διδακτικούς σκοπούς του μαθήματος και ειδικότερα στα θέματα 

της Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Η/Υ. Για παράδειγμα, οι περιπτώσεις της εκτενής 

παρουσίασης των ευφυών πρακτόρων και των νευρωνικών δικτύων στην υποενότητα 

Τομείς Εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης καθώς και των επιμέρους χαρακτηριστικών 

της πολυπλοκότητας των αλγορίθμων ξεφεύγουν από τους σκοπούς του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών για μια σφαιρική αντίληψη και γνώση της νέας τεχνολογίας 

σύμφωνα με το ηλικιακό και γνωστικό επίπεδο των μαθητών. Οι προτεινόμενες 

δραστηριότητες στηρίζονται σε θεματικές ενότητες ή σε εξειδικευμένη χρήση λογισμικών 

που είναι άγνωστες στους μαθητές σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών. Γενικότερα, 

δεν παρατηρείται μία συνοχή μεταξύ της διδακτέας ύλης και των δραστηριοτήτων και 

απαιτείται περισσότερος χρόνος για την κάλυψη της διδακτέας ύλης. 

Δομή - Οργάνωση: Μονάδες 100 * 0,15 = 15 

Η έκταση του βιβλίου, που είναι 95 σελίδες, είναι σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 

προδιαγραφές που ορίζουν την έκταση της διδακτέας ύλης σε 70-80 σελίδες συν 10-12 

σελίδες όλα τα υπόλοιπα (εισαγωγικές σελίδες, πίνακας περιεχομένων, παράρτημα, λεξικό 

βασικών όρων και βιβλιογραφία). Η κατανομή των ενοτήτων στο βιβλίο είναι σύμφωνα με 

τον διδακτικό χρόνο. Στην υποενότητα Αναφορά σε Γλώσσες Προγραμματισμού του 

κεφαλαίου Προγραμματισμός δεν γίνεται αναφορά στα προγραμματιστικά υποδείγματα. Η 

πλειονότητα των προτεινόμενων ερωτήσεων - δραστηριοτήτων με εξαίρεση αυτών της 

υποενότητας Γλώσσες Προγραμματισμού περιορίζεται σε τυποποιημένες ερωτήσεις 
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ανάκλησης και κατανόησης. Απουσιάζουν οι ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες 

διερεύνησης και επίλυσης προβλήματος που αναπτύσσουν την κριτική σκέψη των μαθητών 

και προωθούν την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και αυτενέργειας μαθητών και εκπαιδευτικών.    

Παιδαγωγική και διδακτική καταλληλότητα: Μονάδες 100 * 0,30 = 30 

Αρκετά συμπυκνωμένο κείμενο, δυσνόητο σε ορισμένα σημεία, χωρίς να διαχωρίζεται σε 

επιμέρους παραγράφους, με αναφορές σε έννοιες και όρους που δεν αναγράφονται στο 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και δεν εξυπηρετούν τους παιδαγωγικούς και διδακτικούς 

σκοπούς του μαθήματος, όπως για παράδειγμα οι παράγραφοι που αναφέρονται στο 

λειτουργικό σύστημα Mac OS (σελίδα 77), στην διαχείριση των χρηστών (σελίδα 76), στον 

βαθμό προτεραιότητας των εφαρμογών (σελίδα 74), στην αρχιτεκτονική τριών επιπέδων 

(σελίδα 78), στο σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (σελίδα 79), στα 

στοιχεία δικτύου (σελίδες 82 και 83) και στους ευφυείς πράκτορες (σελίδα 88). Άσκοπη 

ανάλυση σε γνωστές έννοιες για την εισαγωγή ενός καινούριου όρου, όπως για παράδειγμα 

αυτή των οδηγών (drivers) (σελίδα 76). 

Σε αρκετά σημεία, κρίνεται αναγκαία γνώση που δεν έχει διδαχτεί σύμφωνα με τα 

αναλυτικά προγράμματα σπουδών, όπως για παράδειγμα στην ενότητα των Δικτύων, όπου 

γίνεται  αναφορά στα χαρακτηριστικά των διαποδιαμορφωτή (modem) και δρομολογητή 

(router).   Στις ενότητες Αλγόριθμοι και Προγραμματισμός περισσότερη βαρύτητα δίνεται 

στην ενδελεχή περιγραφή της δομής και του συντακτικού δύο σύνθετων 

προγραμματιστικών γλωσσών όπως είναι η C και η Pascal και λιγότερο στην ανάλυση και 

κατανόηση βασικών αλγοριθμικών δομών μέσω απλών ενδεικτικών παραδειγμάτων 

διαβαθμισμένης δυσκολίας. Ο προβλεπόμενος διδακτικός χρόνος δεν αρκεί για την κάλυψη 

των παραπάνω. 

Ορισμένες δραστηριότητες ξεφεύγουν από τους σκοπούς του αναλυτικού προγράμματος 

σπουδών, δεν έχουν περιγραφεί στις αντίστοιχες διδακτικές ενότητες του βιβλίου, 

παρουσιάζουν σημαντική δυσκολία, αναφέρονται σε ύλη μη διδακτέα και είναι μη 

υλοποιήσιμες στον διαθέσιμο διδακτικό χρόνο, όπως για παράδειγμα η 3η δραστηριότητα 

της ενότητας των Λειτουργικών Συστημάτων που αναφέρεται στην εγκατάσταση και 

διερεύνηση του λογισμικού Cygwin (σελίδα 77), η 5η δραστηριότητα της ενότητας των 

Πληροφοριακών Συστημάτων που αναφέρεται στην δημιουργία και διαχείριση μιας βάσης 

δεδομένων σε Access (σελίδα 81), η 7η και 8η δραστηριότητα της ενότητας των Δικτύων 

Υπολογιστών που αναφέρεται στην προσομοίωση μετάδοσης πληροφορίας (σελίδες 86 και 

87) και η 9η δραστηριότητα της ενότητας των Γλωσσών Προγραμματισμού που αναφέρεται 

στην ανάπτυξη ενός σύνθετου προγράμματος σε Scratch  (σελίδα 34).  

Λειτουργικότητα και αισθητική του εικαστικού μέρους: Μονάδες 100 * 0,15 = 15 

Αρκετές εικόνες δεν είναι ευκρινείς, ενώ απουσιάζουν και οι αντίστοιχοι τίτλοι, όπως για 

παράδειγμα αυτές στις σελίδες 80, 81 και 74 από το περιβάλλον διαχείρισης της Access και 

της εφαρμογής Windows Task Manager αντίστοιχα . Απουσία τίτλων στις εικόνες 

παρατηρείται γενικότερα στις περισσότερες εικόνες των ενοτήτων Δίκτυα, και 

Πληροφοριακά Συστήματα. Τα πολλά διαφορετικά χρώματα, η χρήση των κεφαλαίων 

γραμμάτων και τα μεγάλα σχετικά κενά που παρατηρούνται στα πλαίσια και στις εικόνες 

δυσχεράνουν το διάβασμα. Σε αρκετά σημεία και κυρίως στις ενότητες των Αλγορίθμων και 

του Προγραμματισμού, το βιβλίο παρουσιάζεται «μπουκωμένο» από πλαίσια, εικόνες και 

σχήματα. 

Τεχνική αρτιότητα: Μονάδες 110 * 0,10 = 11 
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Στην αρχή του κάθε κεφαλαίου παρουσιάζονται οι στόχοι του κάθε κεφαλαίου καθώς και 

μία σειρά από έννοιες και όρους τους οποίους αναπτύσσει στη συνέχεια. Κάθε ενότητα 

κλείνει με την παράθεση προτεινόμενων μαθησιακών δραστηριοτήτων. Το βιβλίο 

χαρακτηρίζεται από συστηματική οργάνωση περιεχομένου σελίδας με σαφή διάκριση των 

ενοτήτων και συνεπή κωδικοποίηση των επιπέδων των τίτλων. Κάθε νέο κεφάλαιο ξεκινά 

από νέα σελίδα. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται ικανοποιητική βιβλιογραφία και λεξικό 

βασικών αγγλικών όρων της Πληροφορικής.  

Διορθώσεις – Επισημάνσεις στην επιμέλεια 

Στις σελίδες 36 και 37, στην επεξήγηση του κώδικα δεν γίνεται αναφορά στις σωστές 

ονομασίες των μεταβλητών. Λάθη στον υπολογισμό του ελάχιστου και του μέγιστου 

παρουσιάζονται και στους κώδικες της σελίδας 63. Στον κώδικα της σελίδας 34  καλό θα 

ήταν να υπάρχει η εντολή μηδενισμού της μεταβλητής άθροισμα πριν την έναρξη της 

επανάληψης.  

 

3ος Αξιολογητής: 

Περιεχόμενο  76,77% 

Σημεία που θέλουν βελτίωση είναι: 

  να εξαλειφτούν ασάφειες ( 1.2. Έννοιες που χρειάζονται επεξηγήσεις όπως …. πραγματικός 

υπολογιστής, ο τρόπος που θα εκτελεστεί ένα πρόγραμμα, πραγματικές εφαρμογές 

υπολογιστών. 1.3. Έννοιες που χρειάζονται επεξηγήσεις όπως… η εφαρμοσμένη επιστήμη 

των υπολογιστών στοχεύει στην εύρεση εννοιών της επιστήμης των υπολογιστών 

(παράδειγμα;). Τα παραδείγματα εφαρμογών πως συνδέονται με τα προηγούμενα που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1.3 Στη σελίδα 20, παράγραφος 6η όπου αναφέρεται η 

παράλληλη επεξεργασία, λείπει ένα παράδειγμα στην παράλληλη επεξεργασία. Στη σελίδα 

21, 2.2.5  ποιες είναι οι φάσεις υλοποίησης στις οποίες αναφέρονται οι συγγραφείς; Στη 

σελίδα 24,  στίχος 4ος από το τέλος, ο νέος όρος «δομημένος προγραμματισμός», απαιτεί 

επεξήγηση. Οι συγγραφείς –σε κάποιες περιπτώσεις- χρησιμοποιούν πρώτο πληθυντικό 

πρόσωπο δίνοντας την εντύπωση ότι εμείς ή οι μαθητές κάνουμε και όχι ο υπολογιστής 

ακολουθώντας εντολές του αλγορίθμου. Π.χ.  

σελ 34 στίχος 6   κάνουμε πρόσθεση αντί γίνεται πρόσθεση   

σελ 35 στίχος 5  δεσμεύουμε αντί δεσμεύονται  

σελ 35 στίχος 22 εκτελέσαμε αντί εκτελέστηκαν   

σελ 36 στίχος 1  επαναλαμβάνουμε αντί επαναλαμβάνεται 

κ.λ.π.,                                                                                                                                           σελ 36  

αντί της λέξης key να χρησιμοποιηθεί η λέξη Δείκτης, Σελ 46. Στίχος 10. Κακή διατύπωση.    

 να ακολουθηθεί το Π.Σ. σε κάποια επιπλέον σημεία. Στη σελίδα 7, ο στόχος δεξιότητας δεν 

είναι ζητούμενος σύμφωνα με ο Α.Π.Σ. αλλά δεν είναι και μετρήσιμος (ατυχής διατύπωση 

στόχου δεξιότητας). Στη σελίδα 11, δεν αναφέρονται γνωστικοί στόχοι που να αφορούν 

στην παράγραφο «2.1 Πρόβλημα», οι οποίοι αναφέρονται στο ΑΠΣ. Στη σελίδα 15, η 

παράγραφος 2.1.4. δεν είναι γραμμένη σύμφωνα με το ΑΠΣ. Επίσης υπάρχουν εννοιολογικά 

κενά γιατί δεν επεξηγούνται οι έννοιες «διαδικασίες επίλυσης» και «μέθοδοι επίλυσης» 

προβλημάτων. Δεν καλύπτεται η ορολογία του ΑΠΣ (Κατανόηση, Ανάλυση -  αφαίρεση, 

Σύνθεση, Κατηγοριοποίηση, Γενίκευση). Δεν εκπληρώνεται η απαίτηση του ΑΠΣ «Μέσω 

αυθεντικών παραδειγμάτων (από τον πραγματικό κόσμο) να παρουσιαστεί ο τρόπος 

λειτουργίας των αντίστοιχων δομών δεδομένων». Λείπει το κομμάτι –σύμφωνα με το ΑΠΣ- 

περί ανοιχτού ή μη κώδικα. (Η αναφορά στη σελίδα 77 δεν επεξηγεί τι σημαίνει ανοιχτός 
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κώδικας όσον αφορά το κόστος, τη συντήρηση, την υποστήριξη)). Δεν καλύφθηκε-βάσει του 

ΑΠΣ- η αναφορά στα «Προγραμματιστικά Υποδείγματα» (προστακτικός, δηλωτικός, λογικός 

και λοιπά πρότυπα προγραμματισμού). 

 

Δομή - Παρουσίαση  66,7% 

Σημεία που θέλουν βελτίωση είναι: 

 Για να ικανοποιηθεί η απαίτηση της προκήρυξης η οποία αναφέρεται στον κατάλληλο 

αριθμό ερωτήσεων και ασκήσεων θα πρέπει να γίνεταιω ένας επαναπροσδιορισμός του τι 

πρέπει να διδαχθεί, όσον αφορά τις σελίδες 46 μέχρι 64, οι οποίες σύμφωνα με το ΑΠΣ, 

πρέπει να γίνουν μέσα σε 6 διδακτικές εργαστηριακές ώρες. Γιατί μέσα σε αυτές τις 6 

διδακτικές ώρες, σύμφωνα με τους συγγραφείς, πρέπει να παρουσιαστούν οι γλώσσες C 

και Pascal, να κατέβουν από τους σχετικούς ιστότοπους, να διερευνηθούν και να γίνουν οι 

εργαστηριακές εφαρμογές από την 6η μέχρι και την 17η. Επίσης, μέσα στις προηγούμενες 

διδακτικές ώρες πρέπει να λυθούν, συζητηθούν κάποιες από τις προτεινόμενες ασκήσεις 

της σελίδας 70. Πράγμα πολύ φιλόδοξο για εργαστηριακό μάθημα με 16-20 μαθητές ανά 

τάξη και ανά διδάσκοντα με γλώσσες προγραμματισμού με ξενόγλωσσο ρεπερτόριο 

εντολών. Ακόμα στις σελίδες 87-89, οι δραστηριότητες 7,8,9 είναι εκτός πνεύματος Β 

Γενικού Λυκείου, η δε 9η δραστηριότητα παραπέμπει σε ξενόγλωσση διεύθυνση. Αδόκιμο 

για τα σχολεία όλης της επικράτειας.  

 Σε αρκετά σημεία του βιβλίου η γλώσσα του κειμένου θέλει βελτίωση (π.χ. στον τελευταίο 

στίχο της σελ 9 οι συγγραφείς αναφέρονται στις εφαρμογές της εφαρμοσμένης επιστήμης 

των υπολογιστών ή στην επιστήμη των υπολογιστών;  Δυσνόητος ο ορισμός του 

πληροφοριακού συστήματος , τι είναι το οργανωμένο πλάνο (σελ 10); Η έννοια του 

Αλγορίθμου δεν δίνεται με κατανοητό τρόπο (σελ 18). Μήπως θα έπρεπε αντί να γραφεί τα 

«εκτελέσιμα βήματα του αλγορίθμου» να γράφανε «τον αλγόριθμο», ή να ήτανε διακριτά 

τα βήματα στα οποία γίνεται αναφορά στο τέλος του 15ου στίχου από το τέλος της σελίδας 

18. Τα χαρακτηριστικά αλγορίθμου δεν δίνονται με απλό τρόπο. Στο χαρακτηριστικό 

«περατότητα» αναφέρεται ο όρος «υπολογιστική διαδικασία» (τι είναι;) ως ο αλγόριθμος 

που δεν τερματίζεται, και αλλού.) 

 Να χρησιμοποιηθούν περιθώρια στις σελίδες ώστε στα κατάλληλα σημεία να 

συμπληρώνεται το κείμενο του βιβλίου (π.χ. στη σελίδα 16 θα μπορούσε να προστεθεί στο 

περιθώριο ποιες είναι οι διαδικασίες επίλυσης και ποιες οι μέθοδοι επίλυσης 

προβλημάτων, στη σελίδα 20 να δοθεί παράδειγμα παράλληλης επεξεργασίας, στη σελίδα 

21 να δοθούν οι φάσεις ενός αλγορίθμου, στη σελίδα 24 στο τέλος της να γίνει αναφορά 

στο δομημένο προγραμματισμό, στη σελίδα 75, να γίνει αναφορά στην ακεραιότητα 

δεδομένων, και αλλού). 

 Θα βοηθούσε ακόμα, στην πρώτη σελίδα κάθε κεφαλαίου (προδιαγραφές υλικού) να 

υπάρχουν προερωτήσεις.   

  

Παιδαγωγική και διδακτική καταλληλότητα. 66,67% 

Αναφέρεται εκτός άλλων και στην αναπλαισίωση της επιστημονικής γνώσης σε σχολική, στη 

σαφήνεια των στόχων, διαθεματικές δραστηριότητες.  

Στο υπό κρίση βιβλίο: 

 Δεν προωθείται επαρκώς η διαθεματική προσέγγιση των θεμάτων μια και η πλειονότητα 

των παραδειγμάτων αναφέρονται σε μαθηματικά προβλήματα.  
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 Σελ 20. 6ος στίχος από το τέλος. Ο υπολογισμός του ν παραγοντικού δεν είναι γνωστός σε 

μαθητές γενικής παιδείας.  

 Σελ 21. Δραστηριότητα 4η. Πολύ δύσκολη. Σύμφωνα με το βιβλίο δεν έχουν διδαχθεί ακόμα 

οι μαθητές «αναπαράσταση αλγορίθμου».  

 Σελ 21. Δραστηριότητα 5η . Πολύ δύσκολη για μαθητές γενικής παιδείας. 

 Χρήσιμο θα ήτανε να δίνεται επιλογή σε ποια γλώσσα προγραμματισμού θα γίνουν οι 

εργαστηριακές εφαρμογές και να μην υποδεικνύονται και η Γλωσσομάθεια και  ο 

Διερμηνευτής της Γλώσσας και το Scratch και ίσως λίγο παρακάτω η γλώσσα C και/ή η 

γλώσσα Pascal (σύμφωνα με τον τελευταίο στόχο δεξιοτήτων της σελίδας 11). Οι μαθητές 

είναι μαθητές Γενικής Παιδείας! 

 Εργαστηριακή εφαρμογή 10 και 11. Πολύ δύσκολες για μαθητές Β Λυκείου Γενικής Παιδείας 

και για ένα μάθημα 10 ωρών στους αλγορίθμους.    

 Σελ 46. 6η Δραστηριότητα. Παραπέμπει σε ξενόγλωσση ιστοσελίδα. Αδόκιμο για τα σχολεία 

όλης της επικράτειας.  

 Σελ 46. 6η Δραστηριότητα. Γίνεται αναφορά στη γλώσσα C. Πολύ προχωρημένο για Β 

Γενικού Λυκείου.  

 Σελ 77. 3η Δραστηριότητα.  Παραπέμπει σε ξενόγλωσση διεύθυνση. Αδόκιμο για τα σχολεία 

όλης της επικράτειας. Το ζητούμενο «προσπαθήστε να εκτελέστε εντολές Unix” είναι 

άστοχο.   

 Σελ 81. Η 4η Δραστηριότητα παραπέμπει σε ξενόγλωσση διεύθυνση. Αδόκιμο για τα σχολεία 

όλης της επικράτειας. 

 

Το βιβλίο, σε πολλά τμήματα του- απευθύνεται για μαθητές με προσανατολισμό της 

επιστήμες της πληροφορικής και γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και όχι σε μαθητές Β 

Λυκείου Γενικής Παιδείας που φοιτούν σε σχολεία της Ελληνικής επικράτειας. Αν οι 

συγγραφείς ήθελαν να ικανοποιήσουν και τους πλέον ενδιαφερόμενους μαθητές και 

ρύθμιζαν ώστε να μην υπερβούν τις απαιτούμενες από τις προδιαγραφές σελίδες, θα 

μπορούσαν να αφήσουν τις υπάρχουσες δραστηριότητες αλλά να συμπεριλάβουν και άλλες 

απευθυνόμενες στο πνεύμα μαθητών Γενικής Παιδείας χωρίς απαραίτητα να γνωρίζουν την 

Αγγλική Γλώσσα (δεν είναι ζητούμενο ή δεδομένο των προδιαγραφών).  

 

Λειτουργικότητα και αισθητική του εικαστικού μέρους.  86.67% 

 Σύμφωνα με τις προδιαγραφές προτείνεται ποικιλία χρωμάτων, δηλαδή όχι πλήρης 

ομοιομορφία, έμφαση να δίνεται κυρίως με το μέγεθος και το χρώμα, το κείμενο να 

καταλαμβάνει το 60% της σελίδας, στοιχεία που δεν παρατηρούνται στο βιβλίο που σε 

γενικές γραμμές είναι «πολύ γεμάτο και μαυρόασπρο». Κύρια χρωματική επισήμανση 

έχουν οι δραστηριότητες και τα παραδείγματα, ενώ προτιμότερο θα ήτανε να έχουν οι νέες 

έννοιες, οι ορισμοί, κ.λ.π.. 

 

Τεχνική αρτιότητα. 100% 

 Έχουν καλυφθεί επακριβώς οι απαιτήσεις της προκήρυξης.  

 

 

2. ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΛΛΗΣ (Α.Π. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 7638/17.7.2014)        
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σ  

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ        

1
ου 

Αξιολογητή 

 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ           

1
ου 

Αξιολογητή 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ             

2
ου 

Αξιολογητή 

 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ       

2
ου

 Αξιολογητή 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ             

3
ου 

Αξιολογητή 

 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕ

ΝΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟ

ΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ            

3
ου

 

Αξιολογητή 

 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ  

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ        

Περιεχόμενο 30% 95 28,5 110 33 76,67 23 28,16 

1. Δομή-

Οργάνωση 

15% 95 14,25 107 16,05 
86,67 13 

14,43 

2.Παιδαγωγικ

ή & 

Διδακτική 

Καταλληλότη

τα 

30% 100 30 109 32,7 

70,00 21 

27,9 

3.Λειτουργι-

κότητα και 

αισθητική 

του 

εικαστικού 

μέρους 

15% 95 14,25 109 16,35 

80,00 12 

14,2 

 4.Τεχνική 

Αρτιότητα 

10% 90 9 110 11 
100,00 10 

10 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

ΜΕΣΩΝ ΟΡΩΝ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ)  

        

Bi=94,69 

 

Αιτιολόγηση/τεκμηρίωση της βαθμολογίας-Παρατηρήσεις σε σχέση με τους όρους 

συμμετοχής της προκήρυξης και τη καταλληλότητα χρησιμοποίησης ως διδακτικό βιβλίο: 

1ος Αξιολογητής: 

Περιεχόμενο: Σχετικά με το περιεχόμενο του βιβλίου αυτό κρίνεται, γενικά, επιστημονικά 

ορθό και έχει επιλεγεί αξιόλογη γνώση. Οπωσδήποτε πρέπει να τονισθεί ότι, η ανάπτυξη 

κάποιων ενοτήτων διαφέρει σε έκταση σε σχέση με το Π.Σ. Για παράδειγμα, η ενότητα 

«Αλγόριθμοι» αναπτύσσεται σε 44 σελίδες αντί σε 30 σελίδες όπως αναφέρεται στο Π.Σ. 

του μαθήματος και η ενότητα «Προγραμματισμός» αναπτύσσεται σε 10 σελίδες αντί για 20 

σελίδες σύμφωνα με το Π.Σ. Επίσης, παρουσιάζονται σημεία στο βιβλίο στα οποία δεν 

αναπτύσσεται πλήρως το επιστημονικό αντικείμενο ή εισάγονται έννοιες που δεν γνωρίζει 

απαραίτητα ο μαθητής. Για παράδειγμα, στην ενότητα 3.3, παρουσιάζονται μόνο δύο από 

τις υπάρχουσες τοπολογίες δικτύων, στη σελίδα 12 εισάγεται η έννοια της «εντολής» που 

δεν γνωρίζει ο μαθητής από τις προηγούμενες ενότητες ή στη ενότητα 3.2 δεν 

αναπτύσσεται η «Δομή» των «Βάσεων Δεδομένων». Βαθμολογία:95. 
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Δομή-Οργάνωση: Στο βιβλίο παρουσιάζεται το φαινόμενο μη επακριβή αναγραφή των 

τίτλων των υποενοτήτων, όπως αυτοί αναφέρονται στο Π.Σ. του μαθήματος. Για 

παράδειγμα, στην 2.2.3 καταγράφεται «Ανάλυση Αλγορίθμων» αντί «Ανάλυση Αλγορίθμων, 

Θεωρία Υπολογισμού, Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων, Υπολογισιμότητα Αλγορίθμων», στη 

2.3.1. καταγράφεται «Γλώσσες προγραμματισμού και Προγραμματιστικά Υποδείγματα» 

αντί «Αναφορά σε γλώσσες προγραμματισμού και Προγραμματιστικά Υποδείγματα» ή στη 

3.3. καταγράφεται «Δίκτυα Υπολογιστών» αντί για «Δίκτυα». Βαθμολογία:95. 

 

Παιδαγωγική και διδακτική καταλληλότητα: Γενικά, το βιβλίο παρουσιάζεται παιδαγωγικό 

και διδακτικό κατάλληλο σε μεγάλο βαθμό. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να επισημανθούν τα 

εξής προβληματικά του σημεία. Για παράδειγμα, στη σελίδα 15, δεν αναλύεται επαρκώς και 

διδακτικά κατάλληλα, η έννοια της «υπολογισιμότητας των αλγορίθμων» ή στη σελίδα 15, η 

«σειριακή και παράλληλη επεξεργασία» δεν αναλύονται ώστε η επιστημονική γνώση να 

μετατραπεί σε σχολική και δεν δίνονται κατάλληλα παραδείγματα, οικεία προς τους 

μαθητές. Βαθμολογία:100. 

 

Λειτουργικότητα και αισθητική του εικαστικού μέρους: Σε σχέση με τις απεικονίσεις του 

βιβλίου, αυτές θα ήταν χρήσιμο να ήταν πιο ευκρινείς με τη χρησιμοποίηση 

γραμματοσειρών κατάλληλου μεγέθους και αν είναι δυνατόν, με τη χρησιμοποίηση 

πολλαπλών χρωμάτων, και πιο ελκυστικές. Επίσης, στο βιβλίο δεν αναλύονται τα βοηθητικά 

σύμβολα και οι απεικονίσεις που χρησιμοποιούνται για τις «Ερωτήσεις-Δραστηριότητες», 

«Ορισμός», κ.α. Επίσης, δεν αναγράφονται τίτλοι σε όλες τις απεικονίσεις του βιβλίου, 

όπως για παράδειγμα, στα σχήματα 2.2.31, 2.2.33, 2.2.34, 2.2.46, 2.2.48 κ.α. 

Βαθμολογία:95. 

 

Τεχνική αρτιότητα: Στο βιβλίο παρουσιάζεται η απουσία περιλήψεων στο τέλος των 

ενοτήτων του βιβλίου, στοιχείο πολύ σημαντικό για τη ροή της μελέτης του βιβλίου από 

ένα μαθητή. Στο βιβλίο, επίσης,   παρουσιάζονται ορθογραφικά λάθη, όπως στη σελίδα 67 

στην οποία αναγράφεται «Οροί» και όχι «Όροι» ή στη σελίδα 23 στην οποία απουσιάζει η 

λέξη «πίνακας» στην αρχή της 5ης παραγράφου. Τέλος, αναφέρεται ότι, η βιβλιογραφία και 

οι διευθύνσεις διαδικτύου, επεκτείνονται συνολικά σε τέσσερις σελίδες ενώ θα ήταν 

δυνατόν να περιοριστούν σε μία ή δύο σελίδες. Βαθμολογία:90.   

 

2ος Αξιολογητής: 

Γενική Εκτίμηση: Μονάδες 109,1/110 

Καλογραμμένο στο σύνολό του, απλό, εύκολο, κατανοητό κείμενο που εστιάζει στις βασικές 

έννοιες και αρχές της Επιστήμης των Η/Υ με αναφορές σε σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις 

που προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών. Στοχευμένα παραδείγματα 

διαβαθμισμένης δυσκολίας συνοδεύουν την περιγραφή και ανάλυση των νέων εννοιών. 

Ισορροπημένη ανάπτυξη της νέας γνώσης με έμφαση στην καλλιέργεια της λογικής της 

υπολογιστικής σκέψης. Οι προτεινόμενες αυθεντικές, παιγνιώδεις, βιωματικές, 

ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες επίλυσης ανοικτών προβλημάτων ενισχύουν την 

κριτική σκέψη των μαθητών. Το βιβλίο μπορεί να προσεγγιστεί τόσο από μαθητές θετικής 

κατεύθυνσης όσο και από μαθητές θεωρητικής κατεύθυνσης, μαθαίνοντάς τους τα 

ουσιώδη και χωρίς να γίνεται κουραστικό με περιττές λεπτομέρειες και επεκτάσεις σε 

απλές και τετριμμένες έννοιες.  
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Περιεχόμενο: Μονάδες 110 * 0,30 = 33 

Το βιβλίο περιλαμβάνει αξιόλογη, ουσιαστική και επιστημονικά ορθή γνώση με στοχευμένα 

παραδείγματα από τον σύγχρονο κόσμο της Πληροφορικής που έχουν άμεση σχέση με την 

καθημερινότητα των μαθητών και κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους, όπως για παράδειγμα 

αυτό της λειτουργίας της μηχανής αναζήτησης της Google στην σελίδα 5. Οι προτεινόμενες 

αυθεντικές, παιγνιώδεις, βιωματικές, ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες επίλυσης 

ανοικτών προβλημάτων είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και ενισχύουν την κριτική σκέψη 

των μαθητών. Το βιβλίο μπορεί να προσεγγιστεί τόσο από μαθητές θετικής κατεύθυνσης 

όσο και από μαθητές θεωρητικής κατεύθυνσης, μαθαίνοντάς τους τα ουσιώδη και χωρίς να 

γίνεται κουραστικό με περιττές λεπτομέρειες και επεκτάσεις σε απλές και τετριμμένες 

έννοιες.  

 

Δομή - Οργάνωση: Μονάδες 107 * 0,15 = 16,05 

Η έκταση του βιβλίου, που είναι 90 σελίδες, είναι σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 

προδιαγραφές που ορίζουν την έκταση της διδακτέας ύλης σε 70-80 σελίδες συν 10-12 

σελίδες όλα τα υπόλοιπα (εισαγωγικές σελίδες, πίνακας περιεχομένων, παράρτημα, λεξικό 

βασικών όρων και βιβλιογραφία). Παρατηρείται σύνδεση της προηγούμενης γνώσης με 

βάση τα προγράμματα σπουδών, όπως για παράδειγμα η αναφορά στα logo-like 

περιβάλλοντα για την εισαγωγή στην έννοια του οπτικού προγραμματισμού (σελίδα 58) 

καθώς και συνοχή μεταξύ των κειμένων, των ασκήσεων και των δραστηριοτήτων. Οι 

προτεινόμενες δραστηριότητες είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και διατρέχουν όλα τα 

στάδια της γνωστικής ταξινομίας του Bloom και λαμβάνουν υπόψη τους τα ενδιαφέροντα 

των μαθητών και το κοινωνικό/πολιτιστικό τους υπόβαθρο. Είναι μικρής έκτασης και 

υλοποιήσιμες στον προβλεπόμενο διδακτικό χρόνο. Ενισχύουν την δημιουργικότητα και την 

ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης. Αξιοποιούν τα σύγχρονα ομαδοσυνεργατικά εργαλεία 

Web 2.0. Στην υποενότητα Αλγόριθμοι οι 45 σελίδες του βιβλίου ξεπερνούν τις 

προβλεπόμενες από τον διαγωνισμό 30 σελίδες. Η υποενότητα Προγραμματισμός 

εκτείνεται σε 11 σελίδες ενώ οι προτεινόμενες από τον διαγωνισμό είναι 20 σελίδες. Στην 

υποενότητα Πληροφοριακά Συστήματα δεν γίνεται αναφορά στην αρχιτεκτονική 

αποθήκευσης άμεσης πρόσβασης (σελίδα 73). 

 

Παιδαγωγική και διδακτική καταλληλότητα: Μονάδες 109 *0,30 = 32,7 

Το κείμενο είναι γραμμένο με απλό και κατανοητό τρόπο για τους μαθητές. Κάθε 

επιστημονικός όρος παρουσιάζεται με σαφήνεια και λιτότητα λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών 

όσο και το κοινωνικό/πολιτιστικό τους υπόβαθρο. Εισάγει τις θεμελιώδεις έννοιες της 

Πληροφορικής με παιγνιώδη τρόπο για την ενεργοποίηση των εσωτερικών κινήτρων 

μάθησης και σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις. Χαρακτηριστική 

περίπτωση αποτελεί η αξιοποίηση ενός κινέζικου παιχνιδιού για την ανάδειξη της σημασίας 

της κάθε φάσης για την επίλυση ενός υπολογιστικού προβλήματος (σελίδες 9 και 10) καθώς 

και των διαδικτυακών chatrobots για τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να ασκήσει η τεχνητή 

νοημοσύνη σε κάθε τομέα της ζωής μας (σελίδα 82). Τα παραπάνω αποτελούν ενδεικτικές 

περιπτώσεις που εξάπτουν την φαντασία και την περιέργεια των μαθητών και αποτελούν 

το έναυσμα για περεταίρω διερεύνηση και συζήτηση.   

Οι προτεινόμενες ερωτήσεις – δραστηριότητες,  όπως για παράδειγμα αυτές των σελίδων 6, 

65 και 66, χαρακτηρίζονται από καινοτομία, διαθεματικότητα και ομαδοσυνεργατικότητα. 
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Καλλιεργούν την κριτική σκέψη των μαθητών δίνοντας τους την δυνατότητα να 

εφαρμόσουν τις γνώσεις τους για την επίλυση ανοικτών αυθεντικών προβλημάτων. 

Συνδέουν την σχολική γνώση με θέματα της καθημερινότητας, της τεχνολογίας και της 

κοινωνίας όπως για παράδειγμα η τέταρτη δραστηριότητα της υποενότητας Δίκτυα 

Υπολογιστών (σελίδα 80) και η τρίτη δραστηριότητα της υποενότητας Κύκλος Ζωής 

Εφαρμογής Λογισμικού (σελίδα 65).  

Στην υποενότητα Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων για την καλύτερη κατανόηση της 

δομής της και της σύνταξης της γλώσσας XML θα μπορούσε να δοθεί για παράδειγμα 

κατάλληλο τμήμα κώδικα σε γλώσσα XML. Στο αντικειμενοστραφές υπόδειγμα του 

κεφαλαίου Προγραμματισμός δεν γίνεται αρκετά σαφής ο διαχωρισμός μεταξύ κλάσης και 

αντικειμένου (σελίδα 58). Ίσως ένα παράδειγμα θα μπορούσε να βοηθήσει. Περισσότερα 

παραδείγματα σε Python συνοδευόμενα και από το αντίστοιχο βασικό συντακτικό της 

γλώσσας θα ήταν επιθυμητά για περισσότερη εξοικείωση με τον προγραμματισμό.    

  

Λειτουργικότητα και αισθητική του εικαστικού μέρους: Μονάδες 109*0,15 = 16,35 

Οι εικόνες που παρουσιάζονται στο βιβλίο χαρακτηρίζονται από ικανοποιητική 

ελκυστικότητα, αισθητική αρτιότητα και διευκολύνουν την μάθηση των μαθητών. Οι τίτλοι 

στις εικόνες είναι δηλωτικοί για το περιεχόμενο των εικόνων.  

 

Τεχνική αρτιότητα: Μονάδες 110 *0,10 = 11 

Στην αρχή του κάθε κεφαλαίου παρουσιάζονται οι στόχοι του κάθε κεφαλαίου καθώς και 

μία σειρά από έννοιες και όρους τους οποίους αναπτύσσει στη συνέχεια. Κάθε ενότητα 

κλείνει με την παράθεση προτεινόμενων μαθησιακών δραστηριοτήτων και χρήσιμων 

ιστοσελίδων με αξιόλογο εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές που θα ήθελαν να 

εμβαθύνουν περισσότερο στις υπό μελέτη έννοιες σύμφωνα με τις νέες τεχνολογικές 

εξελίξεις, όπως για παράδειγμα η ιστοσελίδα του MIT με υποστηρικτικό υλικό για την 

ανάπτυξη εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές με λειτουργικό android (σελίδα 71). Το βιβλίο 

χαρακτηρίζεται από συστηματική οργάνωση περιεχομένου σελίδας με σαφή διάκριση των 

ενοτήτων και συνεπή κωδικοποίηση των επιπέδων των τίτλων. Κάθε νέο κεφάλαιο ξεκινά 

από νέα σελίδα. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται ικανοποιητική βιβλιογραφία και 

γλωσσάρι λέξεων.  

 

Διορθώσεις – Επισημάνσεις στην επιμέλεια 

Στην ενότητα των Λειτουργικών Συστημάτων στις σελίδες 69 και 70 στην αρίθμηση των 

βασικών εργασιών λειτουργικών συστημάτων δεν χρησιμοποιείται το ίδιο στυλ κουκίδας. 

Παρατηρούνται κάποια λάθη γραμματικής σε ορισμένα σημεία όπως για παράδειγμα στο 

τρίτο πρόσωπο ρημάτων παθητικής φωνής (σελίδα 74). Σε ορισμένα σημεία, οι εσοχές 

αριστερά, που αντιστοιχούν σε αριθμήσεις, δεν είναι ομοιόμορφες, όπως για παράδειγμα 

στις σελίδες 68 και 69. 

3ος Αξιολογητής: 

Περιεχόμενο  76,67% 

Σημεία που θέλουν βελτίωση είναι: 

  να εξαλειφτούν ασάφειες (Παράγραφος 1. Στη σελίδα 4 δεν αποσαφηνίζεται αν η 

Πληροφορική και η Επιστήμη των υπολογιστών είναι όροι ταυτόσημοι ώστε να μπορεί να 

απαντηθεί η Ερώτηση 1 της σελίδας 6. Το παράδειγμα της σελίδας 5 – για να γίνει 

κατανοητός ο διαχωρισμός της επιστήμης των υπολογιστών στα δύο υποσύνολα- είναι 
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ασαφές. Χρησιμοποιεί δε όρους που αναλύονται αργότερα (αλγόριθμος) αλλά και 

άγνωστους όρους όπως θεωρία γράφων. Η γλώσσα προγραμματισμού που υπονοείται ότι 

ανήκει στο δεύτερο υποσύνολο «Εφαρμοσμένη επιστήμη υπολογιστών» δεν αναφέρεται 

στη σχετική θεωρία. Στο τέλος της σελίδας 5 υπάρχει ασάφεια (στο PageRank), π.χ. 

ποιότητα υπερσυνδέσμων. Στη παράγραφος 2, στη σελίδα 7, ο πέμπτος στόχος είναι 

ασαφής. (Έχει γίνει αντιγραφή από το Α.Π.Σ. χωρίς όμως το σχετικό προσδιορισμό). Στην 

παράγραφο 2.1, χρησιμοποιείται νωρίτερα η έννοια του αλγορίθμου. Οι προδιαγραφές 

αναφέρουν 6 σελίδες και οι συγγραφείς διαθέτουν λιγότερες. Θα μπορούσαν να 

συμπεριλάβουν και άλλο ένα πρόβλημα αναλυμένο εύστοχα  όπως αυτό του Nim Game 

αναλύοντας τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επίλυση ενός προβλήματος. Στις 

σελίδες 12,13 μπερδεύονται η έννοια της αποδοτικότητας με της πολυπλοκότητας. Θα 

έπρεπε στους παράγοντες της αποδοτικότητας –σελ 12 κάτω κάτω- να αναφερθεί «ο 

χρόνος εκτέλεσης για το ίδιο πλήθος δεδομένων».  Στη παράγραφο 2.2.4., στο στίχο 12 

υπάρχει ασάφεια. Ο ανθρώπινος λόγος (γραπτός ή προφορικός) αντί ανθρώπινη ομιλία. Στη 

σελίδα 15, δεν εισάγεται δόκιμα ή έννοια της παράλληλης δραστηριότητας. Π.Χ. θα 

μπορούσε να αναφερθεί στην εξυπηρέτηση ενός αυτοκινήτου όταν μπει σε αν σταθμό 

αυτοκινήτων για να αλλάξει λάδια, να βάλει βενζίνη και να ελέγξουν τον αέρα στα λάστιχά 

του. Στη σελίδα 15, στην πέμπτη παράγραφο, δεν διαχωρίζεται ο αλγόριθμος αλλά ο 

αλγόριθμος διαχωρίζει, ακόμα η λέξη δηλαδή είναι περιττή και ο επεξεργαστής δεν θα 

«κάθεται» αλλά δεν θα εξυπηρετεί ή θα είναι ανενεργός…  Απαιτούνται πιο δόκιμοι και 

επιτυχημένοι όροι. Στη σελίδα 16 στο στίχο 10, ο αναδρομικός αλγόριθμος είναι δυσνοήτως 

διατυπωμένος.   Λίγο παρακάτω..  «κόστος μνήμης» τι είναι;  Στο στίχο 27 υπάρχει κακή 

διατύπωση. Άρα με μια επαναληπτική διαδικασία βλέπουμε τον…  Δηλαδή πρέπει να 

κάνουμε μια επαναληπτική διαδικασία για να δούμε…; Στη σελίδα 18 στην ερώτηση 1 δεν 

υπάρχει ρήμα. Στη σελίδα 28 στους τελευταίους δύο στίχους υπάρχει ασάφεια, κ.λ.π.. 

Οπωσδήποτε απαιτείται φιλολογική επιμέλεια και κριτική ανάγνωση για να διορθωθούν 

ασάφειες, ελλείψεις λέξεων κ.λ.π..   

 

 να ακολουθηθεί το Π.Σ. σε κάποια επιπλέον σημεία. Δεν καλύπτεται η ορολογία 

Κατανόηση, Ανάλυση -  αφαίρεση, Σύνθεση, Κατηγοριοποίηση, Γενίκευση. Δεν υπάρχει 

αναφορά σε εγγραφές και αρχεία.  Δεν γίνεται αναφορά στις συναρτήσεις και 

υποπρογράμματα. 

 

Δομή - Παρουσίαση 86,67% 

Σημεία που θέλουν βελτίωση είναι: 

 

 Σε αρκετά σημεία του βιβλίου η γλώσσα του κειμένου θέλει βελτίωση (π.χ. σελ 15. στην 

πέμπτη παράγραφο…δεν διαχωρίζεται ο αλγόριθμος αλλά ο αλγόριθμος διαχωρίζει…Η λέξη 

δηλαδή είναι περιττή και ο επεξεργαστής δεν θα «κάθεται» αλλά δεν θα εξυπηρετεί ή θα 

είναι ανενεργός ή άεργος.  Απαιτούνται πιο δόκιμοι και επιτυχημένοι όροι. Στη σελίδα 17 

είανι πολύ δυσνόητο το παράδειγμα του αναδρομικού αλγορίθμου (Βήμα 4 επέστρεψε στο 

προηγούμενο επίπεδο;). στη σελίδα  20, στη 2η παράγραφος λείπουν ρήματα. Π.Χ. Το 

σχήμα της έλλειψης χρησιμοποιείται για να δηλώσει….. Το παραλληλόγραμμο (και όχι 

παραλληλόγραμμα) χρησιμοποιείται…. Το ορθογώνιο χρησιμοποιείται  …το σχήμα του 

ρόμβου χρησιμοποιείται). Η σελίδα 56 είναι δυσνόητη και προχειρογραμμένη: Η γλώσσα 

προγραμματισμού αποτελεί το εργαλείο….  Ασύντακτο. Τα πρώτα χρόνια…  λείπει το 

αντικείμενο (αυτή περιορίστηκε ως εργαλείο της φάσης της υλοποίησης  τίνος;  φάση 
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σχεδιασμού …τίνος;). Προγραμματιστικά υποδείγματα είναι ένα σύνολο από έννοιες ….της 

λύσης  τίνος;  και αλλού.) 

 Όσον αφορά τις ερωτήσεις – ασκήσεις – δραστηριότητες: Η ερώτηση 2 της σελίδας 6 δεν 

έχει σχέση με το κεφάλαιο (υπάρχει κεφάλαιο που αναφέρεται στους αλγορίθμους). Στην 

παράγραφο 2.2.3. το 2ο ερώτημα του ερωτήματος δύο δεν  μπορεί να απαντηθεί από ό,τι 

έχει διαβάσει ο μαθητής. Στη σελίδα 24, στο παράδειγμα-σχήμα δεν φαίνεται ότι οι 

γραμμές είναι οι μαθητές και οι στήλες οι μήνες. Οι ερωτήσεις και οι δραστηριότητες στη 

σελίδα 43 είναι πολύ λίγες. Αν οι συγγραφείς έβαζαν 2-3 ακολουθώντας τις προδιαγραφές, 

έπρεπε  να δημιουργήσουν αλλιώς την κατανομή της ύλης του κεφαλαίου 2 ώστε να 

δώσουν τουλάχιστον 2 ασκήσεις για κάθε δομή που ανέπτυξαν στην παράγραφο 2.2.7.. 

Στην παράγραφο 2.2.8. λείπει παράδειγμα αλγορίθμου σε προσπέλαση λίστας. Στην 

παράγραφο 2.3.1. και στην 2.3.2. δεν υπάρχουν δραστηριότητες, και σε άλλα σημεία του 

βιβλίου υπάρχουν παρόμοιες παρατηρήσεις.  

 Στην σελίδα 59 η τεκμηρίωσή που προτείνεται αναφέρεται σε προσωπική ιστοσελίδα που 

δεν είναι αποδεκτή τεκμηρίωση σύμφωνα με την  προκήρυξη (σελ 27 περίπτωση 3). 

 Δεν υπάρχει εισαγωγικό σημείωμα απευθυνόμενο προς τους μαθητές (σελ 25 προκήρυξης). 

Το υπάρχον απευθύνεται μάλλον προς την κριτική επιτροπή ή το διδάσκοντα.  

Παιδαγωγική και διδακτική καταλληλότητα. 70% 

Αναφέρεται εκτός άλλων και στην αναπλαισίωση της επιστημονικής γνώσης σε σχολική, στη 

σαφήνεια των στόχων.  

Στο υπό κρίση βιβλίο: 

 Όσον αφορά τους στόχους: Στην παράγραφο 2.2.4 αναφέρονται οι τύποι αλγορίθμων αλλά 

δεν εκπληρώνεται ο στόχος 6  (σελ 7) «να αιτιολογούν την ύπαρξη διαφόρων τύπων 

αλγορίθμων» (στόχος δεξιότητας). Εκπληρώνεται μόνο ο στόχος γνώσεων «να αναφέρετε 

τους διάφορους τύπους αλγορίθμων..». Λείπουν δραστηριότητες κατά τις οποίες οι 

μαθητές θα επέλεγαν τον κατάλληλο τύπο αλγορίθμου για να επιλύσουν το αντίστοιχο 

πρόβλημα. Στην παράγραφο 2.2.5 αναφέρονται οι μορφές αναπαράστασης αλγορίθμων 

αλλά δεν εκπληρώνεται ο στόχος 7  (σελ 7) «να επιλέγουν την πλέον κατάλληλη μορφή 

αναπαράστασης…(στόχος δεξιότητας). Εκπληρώνεται μόνο ο στόχος γνώσεων «να 

αναγνωρίσουν τις διάφορες μορφές ...». Λείπουν δραστηριότητες κατά τις οποίες οι 

μαθητές θα επέλεγαν την πλέον κατάλληλη μορφή αναπαράστασης. Οι τρείς τελευταίοι 

στόχοι (σελ 7) δεν επιτυγχάνονται από την προτεινόμενη ύλη και τις προτεινόμενες 

δραστηριότητες-ασκήσεις.  

 Η αναπλαισίωση της επιστημονικής γνώσης σε σχολική δεν γίνεται πάντα πολύ 

επιτυχημένα ( Στην σελίδα 68, δεν γίνεται σαφές ότι το λειτουργικό σύστημα εξυπηρετεί 

ένα ή περισσότερους χρήστες. Αρχικά οι συγγραφείς αναφέρονται σε ένα χρήστη (γνώριμο 

περιβάλλον εργασίας και λειτουργίας για τους μαθητές) και ακολούθως αναφέρονται σε 

πολλούς χρήστες. Επίσης στο 12ο στίχο από το τέλος, αναφέρονται σε λειτουργικά 

συστήματα αλλά στους επόμενους στίχους αναφέρονται σε λειτουργικό σύστημα. Στη 

σελίδα 69, χρησιμοποιούνται όροι χωρίς να εξηγούνται (σύστημα αρχείων, αρχιτεκτονική 

υπολογιστή), στην παράγραφο «Διαχείριση Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας» η τελευταία 

πρόταση δεν κάνει αναφορά στο μεταξύ ποιών διαμοιράζεται η ΚΜΕ, στη σελίδα 72-73, τα 

SAN  είναι ειδικό δίκτυο; Είναι συσκευές αποθήκευσης; Έχουν πρόσβαση σε εξυπηρετητές ή 

οι εξυπηρετητές έχουν πρόσβαση σε αυτά; Το κόστος είναι αυτό που επιτρέπει την 

ευρύτερη υιοθέτησή τους; Στην παράγραφο 2.3.2. στους στίχους 1-2 το πρόγραμμα είναι 

διαφορετικό από τον αλγόριθμο και η μετατροπή του αλγορίθμου σε πρόγραμμα 
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ονομάζεται κωδικοποίηση. Στο στίχο 4: Η κωδικοποίηση είναι τρόπος περιγραφής 

αλγορίθμου. Χρειάζεται ξαναγράψιμο-επαναδιατύπωση. Στίχος 8: αναφέρεται ότι ο 

δομημένος προγραμματισμός είναι ένα από τα υποδείγματα χωρίς να αναφέρεται στην 

2.3.1., και αλλού.  

 

Λειτουργικότητα και αισθητική του εικαστικού μέρους.  80% 

(Σχεδιασμός – Τυπογραφικός Κάναβος- Εικόνες Πίνακες Διαγράμματα).   

 Σε κάποια σχήματα λείπει λεζάντα (2.2.5, 2.2.6, 2.2.33, 2.2.34, 2.2.36, 2.2.37, 2.2.38, κ.λ.π), 

κάποια έχουν λάθος αρίθμηση π.χ. σελίδα 29, 30 δύο σχήματα έχουν αριθμό 2.2.16., 

σελίδα 29, 30 το διπλανό σχήμα μάλλον δεν είναι διπλανό αλλά παρακάτω;;;; και το 

παραπάνω είναι παρακάτω. Σελίδα 32 η αρίθμηση ξεκινάει από ένα αντί να είναι 4, Σελίδα 

43, στίχος 1,  λάθος αριθμός σχήματος, στη σελίδα 68 οι εσοχές της αρίθμησης δεν είναι 

ορθές, και αλλού.  

 Θα χάριζε επί πλέον πόντους στο βιβλίο αν η κύρια χρωματική επισήμανση εστιαζότανε 

στις νέες έννοιες και η σκίαση με έντονα χρώματα χρησιμοποιείτο για να επισημανθούν 

κύρια σημεία. Σε κάθε περίπτωση η υπάρχουσα επιλογή  και χρήση χρωμάτων ικανοποιεί 

επακριβώς τις απαιτήσεις της προκήρυξης.   

 

Τεχνική αρτιότητα. 100 % 

 Έχουν καλυφθεί επακριβώς οι απαιτήσεις της προκήρυξης.  

 

3.ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (Α.Π. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 7640/17.7.2014)     

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣ

ΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤ

ΑΣ 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ        

1
ου 

Αξιολογητή 

 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕ

ΝΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

Α  

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ           

1
ου 

Αξιολογητή 

  

ΒΑΘΜΟΛΟ

ΓΙΑ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ             

2
ου 

Αξιολογητή 

 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕ

ΝΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

Α  ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ       

2
ου

 

Αξιολογητή 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓ

ΙΑ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ             

3
ου 

Αξιολογητή 

 

ΣΤΑΘΜΙΣΜ

ΕΝΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓ

ΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ            

3
ου

 

Αξιολογητή 

 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ  

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕ

ΝΗΣ  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

ΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ        

Περιεχόμενο 30% 100 30 100 30 109 32,7 30,9 

1. Δομή-

Οργάνωση 

15% 105 15,75 102 15,3 110 16,5 15,85 

2.  

Παιδαγωγική & 

Διδακτική 

Καταλληλότητα 

30% 100 30 100 30 109 32,7 30,9 

3.  

Λειτουργικότητα 

και αισθητική του 

εικαστικού 

μέρους 

15% 110 16,5 110 16,5 110 16,5 16,5 

 5.Τεχνική 

Αρτιότητα 

10% 100 10 110 11 110 11 10,66 
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ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

ΜΕΣΩΝ ΟΡΩΝ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ)  

        

Bi=104,81 

 

Αιτιολόγηση/τεκμηρίωση της βαθμολογίας-Παρατηρήσεις σε σχέση με τους όρους 

συμμετοχής της προκήρυξης και τη καταλληλότητα χρησιμοποίησης ως διδακτικό βιβλίο: 

1ος Αξιολογητής: 

Περιεχόμενο: Το περιεχόμενο του βιβλίου αξιολογείται επιστημονικά ορθό και πλήρες. 

Οπωσδήποτε, η ανάπτυξη κάποιων ενοτήτων διαφέρει σε έκταση σε σχέση με το Π.Σ. Για 

παράδειγμα, η ενότητα «Αλγόριθμοι» αναπτύσσεται σε 36 σελίδες αντί σε 30 σελίδες όπως 

αναφέρεται στο Π.Σ. του μαθήματος. Επίσης, θα ήταν χρήσιμο σε κάποιες ενότητες να 

υπάρχει μεγαλύτερη ανάπτυξη και ενδεικτικά παραδείγματα όπως στην ενότητα 3.3.2 

(«Στοιχεία δικτύων»). Επιπλέον, στο 2Ο κεφάλαιο, το πλήθος των «ερωτήσεων-θέματα προς 

συζήτηση-Δραστηριότητες» είναι σημαντικά μεγάλο (48). Αντίθετα, στην υποενότητα 

2.3.1.3, θα ήταν χρήσιμο να συμπεριληφθούν περισσότερα παραδείγματα σχετικά με το 

δομημένο προγραμματισμό. Τέλος, στην ενότητα 3.3.3, οι συγγραφείς θα μπορούσαν να 

αναφέρουν και πρακτικά παραδείγματα σχετικά με τη κατηγοριοποίηση των δικτύων ενώ 

στην υποενότητα 3.4.4 δεν αναφέρεται καμία άλλη γλώσσα προγραμματισμού στην 

Τεχνητή Νοημοσύνη εκτός από τη γλώσσα Prolog. Βαθμολογία:100. 

 

Δομή-Οργάνωση: Η δομή και οργάνωση του βιβλίου αξιολογείται, γενικά, αρκετά 

ικανοποιητική. Οπωσδήποτε, θα πρέπει να αναφερθεί ότι παρουσιάζεται το φαινόμενο 

μεγάλου πλήθους ερωτήσεων-δραστηριοτήτων (όπως, για παράδειγμα, στο 2ο κεφάλαιο) ή 

της έλλειψης ικανοποιητικού αριθμού παραδειγμάτων σε κάποιες υποενότητες του βιβλίου 

(όπως για παράδειγμα, στην υποενότητα 2.3.1.3). Βαθμολογία:105. 

 

Παιδαγωγική και διδακτική καταλληλότητα: Το βιβλίο είναι επιστημονικά πλήρες και 

εμπεριέχει πολλά επιστημονικά στοιχεία. Η επιλογή, σε ορισμένες ενότητες,  μεγάλου 

πλήθους δραστηριοτήτων και εργασιών, καθιστά αυτές οριακά υλοποιήσιμες. Τέλος, θα 

ήταν ιδιαίτερα σκόπιμο να συμπεριληφθούν σε ορισμένες ενότητες του βιβλίου, επιπλέον 

παραδείγματα κατάλληλα επιλεγμένα, και όχι ιδιαίτερης δυσκολίας, ώστε οι μαθητές να 

κατανοήσουν τις αντίστοιχες έννοιες, χωρίς να αφιερώσουν πολύ χρόνο και κυρίως για να 

μη συναντήσουν δυσκολία στην ερμηνεία επιστημονικά εξειδικευμένων εννοιών και 

στοιχείων. Βαθμολογία:100. 

 

Λειτουργικότητα και αισθητική του εικαστικού μέρους: Το εικαστικό μέρος του βιβλίου 

είναι εξαιρετικά λειτουργικό και ελκυστικό διότι χρησιμοποιούνται κατάλληλα χρώματα, οι 

απεικονίσεις είναι ευκρινείς και υπάρχουν κατάλληλα επιλεγμένοι τίτλοι στις απεικονίσεις. 

Συνολικά, το εικαστικό μέρος του βιβλίου είναι λειτουργικό, ελκυστικό και διευκολύνει τη 

μελέτη και τη μάθηση όλων των μαθητών. Οπωσδήποτε, θα ήταν χρήσιμο το πλήθος των 

ενθέτων (με ιστορικά στοιχεία, πρόσωπα κ.α.) να είναι περιορισμένο. Βαθμολογία:110. 
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Τεχνική αρτιότητα: Σχετικά με την τεχνική αρτιότητα του βιβλίου, σημειώνεται ότι οι 

«λέξεις-κλειδιά» καταγράφονται στη τελευταία σελίδα του κάθε κεφαλαίου αντί της 

πρώτης σελίδας του κεφαλαίου. Στο βιβλίο, η βιβλιογραφία είναι σωστά επιλεγμένη και 

κατάλληλης έκτασης, το λεξικό βασικών όρων («Γλωσσάρι») αξιολογείται ως πλήρες και 

επιστημονικά σωστό, η διάκριση των ενοτήτων είναι σαφής και επαρκής. Συνολικά, το 

βιβλίο παρουσιάζεται τεχνικά άρτιο χωρίς σημαντικές ατέλειες ή παραλείψεις. 

Βαθμολογία:100. 

 

2ος Αξιολογητής: 

Γενική Εκτίμηση: Μονάδες 102,8/110 

Πυκνογραμμένο κείμενο με αναφορές σε πολλά εξειδικευμένα θέματα που δεν ζητούνται 

από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και είναι αδύνατο να καλυφθούν στον 

προβλεπόμενο διδακτικό χρόνο. Προϋποθέτει σε ορισμένα σημεία πρότερη γνώση των 

μαθητών σε έννοιες και όρους που δεν τις έχουν διδαχτεί. Οι ασκήσεις συγγραφής κώδικα 

έχουν σαφή προσανατολισμό σε προχωρημένες μαθηματικές έννοιες. Οι ερωτήσεις 

ανάκλησης και κατανόησης καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των προτεινόμενων 

δραστηριοτήτων. Δεν λαμβάνεται υπόψη σε ένα βαθμό τόσο στο θεωρητικό όσο και στο 

εργαστηριακό κομμάτι το γνωστικό/πολιτιστικό υπόβαθρο των μαθητών. 

 

Περιεχόμενο: Μονάδες 100*0,30 = 30 

Το βιβλίο παραπέμπει περισσότερο σε ένα επιστημονικό σύγγραμμα που αναπτύσσει 

εξειδικευμένες αρχές και έννοιες και λιγότερο σε ένα βιβλίο για την διδασκαλία ενός 

μονόωρου μαθήματος γενικής παιδείας της Β’ τάξης Λυκείου που αποσκοπεί στην 

διδασκαλία Βασικών Αρχών της Επιστήμης των Υπολογιστών.  Το κείμενο είναι 

πυκνογραμμένο  με αναφορά σε λεπτομερείς έννοιες και όρους που δεν κινητοποιούν το 

ενδιαφέρον των μαθητών. Προϋποθέτει σε ορισμένα σημεία πρότερη γνώση των μαθητών 

σε έννοιες και όρους που δεν τις έχουν διδαχτεί σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα 

σπουδών, όπως για παράδειγμα στις υποενότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης και της 

Πολυπλοκότητας των Αλγορίθμων.  

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες στο 2ο κεφάλαιο δεν καλύπτουν ικανοποιητικά την 

διδακτέα ύλη, όπως για παράδειγμα αυτής της ανάλυσης και της πολυπλοκότητας των 

αλγορίθμων.  Η μεγάλης έκτασης εξειδικευμένες ασκήσεις στην ενότητα Προγραμματισμός 

απευθύνονται περισσότερο σε ένα μάθημα κατεύθυνσης παρά σε ένα μονόωρο μάθημα 

γενικής παιδείας.  

 

Δομή - Οργάνωση: Μονάδες 102 * 0,15 = 15,3 

Η έκταση του βιβλίου, που είναι 109 σελίδες, ξεπερνάει τις προβλεπόμενες που 

κυμαίνονται σε 70-80 σελίδες διδακτέα ύλη συν 10-12 σελίδες όλα τα υπόλοιπα 

(εισαγωγικές σελίδες, πίνακας περιεχομένων, παράρτημα, λεξικό βασικών όρων και 

βιβλιογραφία).   

Στην υποενότητα Αλγόριθμοι οι 36 σελίδες του βιβλίου ξεπερνούν τις προβλεπόμενες από 

τον διαγωνισμό 30 σελίδες, αν λάβει κανείς υπόψη του επιπλέον ότι βασικό τμήμα της 

διδακτέας ύλης της ενότητας αυτής παρουσιάζεται και στο περιθώριο. Γενικά, δίνεται 

περισσότερη βαρύτητα και έκταση στα θέματα της θεωρητικής επιστήμης των υπολογιστών 

σε σχέση με αυτών της εφαρμοσμένης τα οποία παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο χωρίς 

να λαμβάνονται υπόψη οι προηγούμενες γνώσεις σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών, 
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εμπειρίες και νοητικές ικανότητες των μαθητών, όπως για παράδειγμα οι έννοιες που 

παρουσιάζονται στην υποενότητα Γλώσσες Ερωτοαποκρίσεων (SQL, XML)  στις σελίδες 85 

και 86. 

Η πλειονότητα των προτεινόμενων ερωτήσεων - δραστηριοτήτων με εξαίρεση αυτών της 

υποενότητας Αλγόριθμοι περιορίζεται σε ερωτήσεις ανάκλησης, κατανόησης και 

αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο. Απουσιάζουν οι ομαδοσυνεργατικές 

δραστηριότητες που αναπτύσσουν την κριτική σκέψη των μαθητών και προωθούν την 

ανάπτυξη πρωτοβουλιών και αυτενέργειας μαθητών και εκπαιδευτικών.    

  

Παιδαγωγική και διδακτική καταλληλότητα: Μονάδες 100 * 0,30 = 30 

Το κείμενο είναι πυκνογραμμένο με αναφορές σε έννοιες και όρους που δεν έχουν διδαχθεί 

οι μαθητές της Β’ τάξης Λυκείου, όπως η πολυπλοκότητα αλγορίθμων – τάξη αλγορίθμου 

(O(logx)) στις σελίδες 24 και 25. Οι βασικές αρχές της επιστήμης των υπολογιστών 

παρουσιάζονται με σύνθετο και πολύπλοκο τρόπο όπως για παράδειγμα στην υποενότητα 

της Εξέλιξης της Τεχνητής Νοημοσύνης στις σελίδες 94 και 95. Σε πολλές περιπτώσεις τα 

παραδείγματα κώδικα που χρησιμοποιούνται βασίζονται σε μαθηματικές έννοιες 

δυσνόητες για μαθητές, όπως για παράδειγμα στις σελίδες 36 και 37 με τον τύπο του 

Ήρωνα και με τον υπολογισμό του ΜΚΔ με τον επαναληπτικό αλγόριθμο του Ευκλείδη στις 

σελίδες 43 και 65. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να εστιάσουν οι μαθητές περισσότερο στην 

κατανόηση μαθηματικών εννοιών παρά στην κατανόηση των βασικών αλγοριθμικών 

δομών, που είναι και ο βασικός στόχος του μαθήματος. Γίνεται αναφορά σε πληροφορίες 

τόσο στο κύριο κείμενο όσο και στο περιθώριο που δεν ζητούνται από το αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών και δεν εξυπηρετούν τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος, όπως 

για παράδειγμα στις σελίδες 56 και 57 με την αναφορά στην ιστορική εξέλιξη των γλωσσών 

προγραμματισμού. Θα μπορούσε ο χώρος αυτός να αξιοποιηθεί στην επόμενη ενότητα 

αυτής των Προγραμματιστικών Υποδειγμάτων με την παράθεση ενδεικτικών 

παραδειγμάτων από τον αντικειμενοστραφή και λογικό προγραμματισμό. Στην υποενότητα 

Σχεδίασης και Συγγραφής Κώδικα στη σελίδα 62 σημειώνεται αντίφαση μεταξύ του 

κείμενου του περιθωρίου και του κειμένου της κύριας σελίδας που αφορά τον ρόλο του 

μεταγλωττιστή. 

Στο κεφάλαιο του προγραμματισμού στην υποενότητα της Σχεδίασης και Συγγραφής 

Κώδικα παρατίθενται πολύπλοκα τμήματα κώδικα σε ένα αρκετά συμπυκνωμένο κείμενο 

από διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, όπως Pascal, Scratch, Micro Worlds Pro, Logo, 

ViALGOL η δομή και η σύνταξη ορισμένων από αυτών δεν είναι σε όλους τους μαθητές 

γνωστή σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Τα τμήματα κώδικα είναι 

μακροσκελή, υλοποιούν δυσνόητες μαθηματικές έννοιες όπως αυτή του υπολογισμού του 

ΜΚΔ με τον επαναληπτικό αλγόριθμο του Ευκλείδη και δεν αξιοποιούν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της κάθε γλώσσας προγραμματισμού. Για παράδειγμα, η γλώσσα 

προγραμματισμού Scratch είναι μία γλώσσα εκμάθησης βασικών αλγοριθμικών δομών 

κατάλληλη περισσότερο για συγγραφή κώδικα animation, αφήγησης εμπλουτισμένων 

ιστοριών και αλληλεπίδρασης παρά για επίλυση δευτεροβάθμιας εξίσωσης.   

Μέρος της βασικής διδακτέας ύλης περιλαμβάνεται στο περιθώριο, όπως για παράδειγμα 

στην ενότητα των Προγραμματιστικών Υποδειγμάτων. Ο ρόλος του περιθωρίου καλό είναι 

να έχει περισσότερο συμπληρωματικό χαρακτήρα με κατάλληλες αναφορές σε απόψεις 

ειδικών, αποσπάσματα από άρθρα και ιστότοπους με επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό.  
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Λειτουργικότητα και αισθητική του εικαστικού μέρους: Μονάδες 110 * 0,15 = 16,5 

Οι εικόνες που παρουσιάζονται στο βιβλίο χαρακτηρίζονται από ικανοποιητική 

ελκυστικότητα, αισθητική αρτιότητα και διευκολύνουν την μάθηση των μαθητών. Οι τίτλοι 

στις εικόνες είναι δηλωτικοί για το περιεχόμενο των εικόνων.  

 

Τεχνική αρτιότητα: Μονάδες 110 * 0,10 = 11 

Στην αρχή του κάθε κεφαλαίου παρουσιάζονται οι στόχοι της κάθε ενότητας και μία σειρά 

από προερωτήσεις στο περιθώριο ως κατευθυντήριος οδηγός για την ενεργοποίηση των 

μαθητών. Κάθε κεφάλαιο κλείνει με την ανακεφαλαίωση βασικών σημείων και ακολουθούν 

οι προτεινόμενες μαθησιακές δραστηριότητες. Η παράθεση λέξεων κλειδιών εμφανίζεται 

στο περιθώριο στο τέλος του κάθε κεφαλαίου. Το βιβλίο χαρακτηρίζεται από συστηματική 

οργάνωση περιεχομένου σελίδας με σαφή διάκριση των ενοτήτων και συνεπή 

κωδικοποίηση των επιπέδων των τίτλων. Κάθε νέο κεφάλαιο ξεκινά από νέα σελίδα. Στο 

τέλος του βιβλίου παρατίθεται ικανοποιητική βιβλιογραφία και γλωσσάρι λέξεων.  

Διορθώσεις - Επισημάνσεις στην επιμέλεια 

Οι αλγόριθμοι Όζον1 και Όζον2 στη σελίδα 37 παρουσιάζουν λάθη. 

 

3ος Αξιολογητής: 

Περιεχόμενο  109% 

Πολύ καλογραμμένο βιβλίο, καλύπτει πλήρως το ΑΠΣ. Δεν περιέχει ανακρίβειες ή 

ασάφειες. Οι ορισμοί που περιέχει είναι σαφείς και κατανοητοί. Επικεντρώνεται στις 

θεμελιώδεις, ουσιώδεις και σημαντικές γνώσεις του γνωστικού αντικείμενου. Ενισχύει τη 

συνεργατική μάθηση.  

 

Δομή - Οργάνωση  110% 

Είναι γραμμένο σε γλώσσα σαφή και κατανοητή από τους μαθητές στους οποίους 

απευθύνεται. Δημιουργεί ερεθίσματα και κίνητρα για αξιοποίηση και άλλων πηγών. Οι 

δραστηριότητες είναι ποικίλες και ικανές ώστε οι καθηγητές να έχουν τη δυνατότητα να 

επιλέγουν ανάλογα με τις δυνατότητες των μαθητών. Οι στόχοι είναι στην αρχή των 

κεφαλαίων σαφώς διατυπωμένοι, η δε ύλη που εκτίθεται ακολούθως καλύπτει πλήρως 

τους προαναφερόμενους στόχους.    

Παιδαγωγική και διδακτική καταλληλότητα 109%  

Η αναπλαισίωση της επιστημονικής γνώσης σε σχολική γίνεται πολύ πετυχημένα. Έχει 

γλωσσική συνοχή και νοηματική συνεκτικότητα. Υπάρχουν πληθώρα παραδειγμάτων πολύ 

καλά διατυπωμένα και επεξηγημένα.  Οι σελίδες 19 μέχρι 54, σύμφωνα με το ΑΠΣ, πρέπει 

να γίνουν μέσα σε 10 διδακτικές εργαστηριακές ώρες. Δηλαδή πρέπει να παρουσιαστούν, 

να διερευνηθούν και να γίνουν 31 παραδείγματα. Επίσης, μέσα στις προηγούμενες 

διδακτικές ώρες πρέπει να λυθούν, συζητηθούν κάποιες από τις 48 προτεινόμενες ασκήσεις 

των σελίδων 51-54. Αυτό θα μπορούσε να φαίνεται ως μειονέκτημα αλλά είναι τόσα καλά 

διατυπωμένα τα παραδείγματα αλλά και ανεξάρτητα μεταξύ τους που δίνουν βαθμούς 

ελευθερίας στους διδάσκοντες να επιλέξουν να κάνουν κάποια από όλα μέσα στο 

διαθέσιμο 10ώρο χωρίς να χάνεται η συνοχή του βιβλίου.  

Λειτουργικότητα και αισθητική του εικαστικού μέρους 110%  
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Πολύ καλές οι χρωματικές επιλογές, ελκυστικές οι απεικονίσεις, η αξιοποίηση των εικόνων 

δένει πολύ καλά με τις σχετικές αναφορές μέσα στο κείμενο και οι αναφορές σε σκαπανείς 

των επιστημών δίνουν επιπλέον πληροφορίες και ερεθίσματα.  

Τεχνική αρτιότητα  110% 

Πολύ πετυχημένοι οι τρόποι παρουσίασης της ύλης.  

Διορθώσεις - Επισημάνσεις στην επιμέλεια 

Στη σελίδα 26 να επαναδιατυπωθεί ο ορισμός του επαναληπτικού αλγορίθμου.  

Στη σελίδα 29-30 να προστεθεί ένα καλογραμμένο παράδειγμα δομής δεδομένων. Οι 

συγγραφείς παρουσιάζουν με σαφήνεια το σύνολο των εννοιών. Θα βοηθούσε λοιπόν πολύ 

ένα παράδειγμα της μορφής: ¨Μια μορφή δεδομένων είναι ένας πίνακας ή ένα αρχείο ή 

μια ουρά κατά την οποία τα δεδομένα δομούνται … και στα οποία δεδομένα μπορούν να 

γίνουν οι παρακάτω ενέργειες. Αναλυτικότερα στην παράγραφό 2.2.8. θα 

αναπτυχθούν…..».   

Η σελίδα 98 λείπει (να συμπεριληφθεί).  

 

4.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΩΓΟΥΛΟΣ (Α.Π. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 7687/18.7.2014)        

       

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ   

1
ου 

Αξιολογητή 

 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  1
ου 

Αξιολογητή 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ             

2
ου 

Αξιολογητή 

 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 2
ου

 

Αξιολογητή 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ             

3
ου 

Αξιολογητή 

 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ            

3
ου

 Αξιολογητή 

 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ  

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ        

Περιεχόμενο 30% 100 30 110 33 100 30 31 

1. Δομή-

Οργάνωση 
15% 95 14,25 110 16,5 100 15 15,25 

2. Παιδαγωγική 

& Διδακτική 

Καταλληλότητα 

30% 100 30 110 33 90 27 30 

4. Λειτουργι-

κότητα και 

αισθητική του 

εικαστικού 

μέρους 

15% 100 15 110 16,5 100 15 15,5 

5. Τεχνική 

Αρτιότητα 

10% 90 9 110 11 100 10 10 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

ΜΕΣΩΝ ΟΡΩΝ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ)  

        

Bi=101,75 

 

Αιτιολόγηση/τεκμηρίωση της βαθμολογίας-Παρατηρήσεις σε σχέση με τους όρους 

συμμετοχής της προκήρυξης και τη καταλληλότητα χρησιμοποίησης ως διδακτικό βιβλίο: 

1ος Αξιολογητής: 
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Περιεχόμενο: Το περιεχόμενο του βιβλίου αξιολογείται, γενικά, επιστημονικά ορθό και 

οριακά πλήρες. Οπωσδήποτε, σε συγκεκριμένες υπο-ενότητές του, υπάρχει αναντιστοιχία 

με το πλήθος των σελίδων του Π.Σ. του μαθήματος. Για παράδειγμα, η ενότητα 

«Αλγόριθμοι» αναπτύσσεται σε ένα σύνολο 33 σελίδων (κατά 3 σελίδες επιπλέον από το 

Π.Σ. του μαθήματος) ενώ η ενότητα «Προγραμματισμός» αναπτύσσεται σε 7 σελίδες 

λιγότερες από το Π.Σ. του μαθήματος. Παρατηρείται ακόμη, η παντελής απουσία 

δραστηριοτήτων ‘η ερωτήσεων ή ασκήσεων στο 1Ο κεφάλαιο του βιβλίου. Θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι, στο βιβλίο χρησιμοποιούνται όλες οι επόμενες εκφράσεις: «Ασκήσεις-

Προβλήματα», «Ερωτήσεις για συζήτηση», «Ερωτήσεις-Θέματα για συζήτηση» και 

«Ασκήσεις» και όχι αποκλειστικά μία μόνο έκφραση, γεγονός το οποίο μπορεί να 

δημιουργήσει σύγχυση στον αναγνώστη. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί η μικρής έκτασης 

ανάπτυξη της ενότητας «Τεχνητή Νοημοσύνη», συνολικά, και η ανάγκη για πληρέστερη και 

πιο αναλυτική αναφορά στις γλώσσες προγραμματισμού στη Τεχνητή Νοημοσύνη. 

Βαθμολογία:100. 

 

Δομή-Οργάνωση: Σε σχέση με τη δομή και οργάνωση του βιβλίου, θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι, στα περιεχόμενα του βιβλίου απουσιάζει ο τίτλος της υποενότητας 2.2.6 («Δεδομένα 

και αναπαράστασή τους»). Επίσης στο βιβλίο, αναπτύσσεται αρχικά η ενότητα 3.2 

(«Δίκτυα») και στη συνέχεια η ενότητα «Πληροφοριακά Συστήματα», ενώ το Π.Σ. του 

μαθήματος προτείνει την αντίστροφη σειρά. Η δομή και οργάνωση του βιβλίου είναι 

ικανοποιητική σε σχέση με τη σύνδεση με τη προηγούμενη γνώση των μαθητών. 

Βαθμολογία:95. 

 

Παιδαγωγική και διδακτική καταλληλότητα: Στο βιβλίο, η αναπλαισίωση της επιστημονικής 

γνώσης σε σχολική αξιολογείται πολύ θετικά δεδομένου ότι, δεν χρησιμοποιούνται 

εξαιρετικά εξειδικευμένες γνώσεις και επιστημονικά στοιχεία, για ένα μαθητή. Οι 

δραστηριότητες και ασκήσεις είναι αξιόλογες και υλοποιήσιμες στο διαθέσιμο χρόνο αλλά 

θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο το βιβλίο να περιλαμβάνει ένα μεγαλύτερο αριθμό από 

δραστηριότητες των μαθητών και ασκήσεων διαβαθμισμένης δυσκολίας. Επίσης, κρίνεται 

απαραίτητο να εισαχθούν δραστηριότητες ή ασκήσεις στο 1ο κεφάλαιο του αλλά και 

διαφορετικών ειδών ερωτήσεις και δραστηριότητες όπως κριτικής σκέψης και 

αντικειμενικού τύπου (Σωστό-Λάθος, Πολλαπλής Επιλογής, Αντιστοίχισης κ.λ.π.) ώστε να 

ληφθούν υπόψη και οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Βαθμολογία:100. 

 

Λειτουργικότητα και αισθητική του εικαστικού μέρους: Σε σχέση με τις απεικονίσεις και το 

εικαστικό μέρος του βιβλίου, οι απεικονίσεις του βιβλίου θα ήταν σκόπιμο να είχαν 

μεγαλύτερο μέγεθος (για παράδειγμα στη σελίδα 70, Εικόνα 3-7) και τα χρώματα που θα 

χρησιμοποιούνταν να ήταν πολλαπλά. Δηλαδή, στα τρία κεφάλαια του βιβλίου 

χρησιμοποιούνται αντίστοιχα τα χρώματα πράσινο, μπλε και κόκκινο ενώ περισσότερα 

χρώματα με εναλλαγή αυτών θα καθιστούσε τις απεικονίσεις περισσότερο ελκυστικές. 

Οπωσδήποτε όμως, οι απεικονίσεις διευκολύνουν τη μάθηση, δεν κουράζουν το μαθητή 

και οι τίτλοι τους έχουν επιλεγεί σωστά. Βαθμολογία:100. 

 

Τεχνική αρτιότητα: Σημαντικό σημείο σε σχέση με τη τεχνική αρτιότητα του βιβλίου είναι η 

απουσία περιλήψεων στο τέλος των ενοτήτων του. Επίσης, συναντώνται ορθογραφικά ή 

τυπογραφικά λάθη, όπως, για παράδειγμα, ίδια αρίθμηση των Εικόνων των σελίδων 70 και 

71, στη σελίδα 32 ορθογραφικό λάθος στην έκφραση «Ερωτήσεις-Θέματα προς συζήτηση», 
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στη σελίδα 19, αναφέρεται «Στο προηγούμενο κεφάλαιο» ενώ θα έπρεπε «σε προηγούμενη 

ενότητα». Η επιλογή από τους συγγραφείς των στόχων κάθε ενότητας, των λέξεων 

«κλειδιά» και η διάκριση των ενοτήτων, είναι αρκετά επιτυχής. Τέλος, η βιβλιογραφία είναι 

επιλεγμένη σωστά και με κατάλληλη έκταση ενώ το λεξικό βασικών όρων αξιολογείται ως 

πλήρες και επιστημονικά σωστό αλλά σε αυτό απουσιάζουν οι αγγλικοί όροι. 

Βαθμολογία:90.  

 

2ος Αξιολογητής: 

Γενική Εκτίμηση: Μονάδες 110/110 

Καλογραμμένο, απλό, κατανοητό κείμενο που εστιάζει στις βασικές έννοιες και αρχές της 

Επιστήμης των Η/Υ με αναφορές σε σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και σε θέματα της 

καθημερινότητας που προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών. Το βιβλίο ακολουθεί τις 

σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις και ξεχωρίζει για την φροντισμένη επιμέλεια του 

καθώς και για την ορθολογική χρήση κειμένων, εικόνων και παραθεμάτων. Οι 

προτεινόμενες αυθεντικές, βιωματικές, ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες επίλυσης 

ανοικτών προβλημάτων ενισχύουν την κριτική σκέψη των μαθητών. Το βιβλίο μπορεί να 

προσεγγιστεί τόσο από μαθητές θετικής κατεύθυνσης όσο και από μαθητές θεωρητικής 

κατεύθυνσης με διαφορετικό γνωστικό/πολιτιστικό υπόβαθρο στον προβλεπόμενο 

διδακτικό χρόνο, μαθαίνοντάς τους τα ουσιώδη και χωρίς να γίνεται κουραστικό με 

περιττές λεπτομέρειες και επεκτάσεις σε απλές και τετριμμένες έννοιες.  

 

Περιεχόμενο: Μονάδες 110 * 0,30 =  33 

Το βιβλίο περιλαμβάνει αξιόλογη, ουσιαστική και επιστημονικά ορθή γνώση με στοχευμένα 

παραδείγματα από τον σύγχρονο κόσμο της Πληροφορικής που έχουν άμεση σχέση με την 

καθημερινότητα των μαθητών και κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους, όπως το παράδειγμα της 

παρομοίωσης της λειτουργίας ενός εστιατορίου με τις βασικές εργασίες ενός λειτουργικού 

συστήματος στην σελίδα 67 καθώς και το παράδειγμα των αυτόνομων αυτοκινήτων της 

Google στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης (σελίδα 86). Οι εισαγωγικές ερωτήσεις από τον 

χώρο της τεχνολογίας και της σύγχρονης καθημερινής ζωής, που συνδέουν την σχολική 

γνώση με την σύγχρονη πραγματικότητα, όπως για παράδειγμα οι εισαγωγικές ερωτήσεις 

του κεφαλαίου 2 στην σελίδα 12, αποτελούν ένα εναρκτήριο έναυσμα για περαιτέρω 

διερεύνηση και προβληματισμό. Η διδασκαλία των διδακτικών ενοτήτων του βιβλίου 

μπορεί να καλυφτεί στον προβλεπόμενο διδακτικό χρόνο. Η συνοχή μεταξύ των διδακτικών 

ενοτήτων και η ομαλή μετάβαση από την μία διδακτική ενότητα στην επόμενη 

χαρακτηρίζουν τα περιεχόμενα του βιβλίου. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί το βιβλίο είναι 

απλή και προσαρμοσμένη στο ηλικιακό και γνωστικό επίπεδο των μαθητών. Κύριο 

χαρακτηριστικό του βιβλίου αποτελεί η ισορροπημένη και ομοιόμορφη κατανομή στην 

παρουσίαση των νέων εννοιών και όρων σε μορφή κείμενου, εικόνων και παραθεμάτων. 

Γίνεται αναφορά σε σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις με κατανοητό τρόπο, όπως στην 

περίπτωση της χρήσης γλωσσών προγραμματισμού σε εφαρμογή ιστού που παρουσιάζεται 

στη σελίδα 55.   

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες περιλαμβάνουν ερωτήσεις διαφορετικών κατηγοριών και 

ακολουθούν τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις. Ξεφεύγουν συνήθως από τα 

τετριμμένα του στυλ σωστού – λάθους και αντιστοίχισης.  Καλούνται οι μαθητές, 

εργαζόμενοι σε ομάδες να επιλύσουν ανοικτά αυθεντικά προβλήματα, συνδυάζοντας τις 

γνώσεις τους από διάφορους τομείς και εφαρμόζοντας αυτά που έχουν διδαχτεί στην τάξη 

σε θεματικές ενότητες άμεσα συνδεδεμένες με την τεχνολογία και την καθημερινή ζωή. 
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Δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους μαθητές με διαφορετικό γνωστικό και πολιτιστικό 

υπόβαθρο μέσα από τον προβληματισμό και την διερεύνηση, να ξεδιπλώσουν τα ταλέντα 

τους, να δημιουργήσουν και να καινοτομήσουν. Ο λογικός αριθμός των ασκήσεων και 

συγκεκριμένα των ενοτήτων Αλγόριθμοι και Προγραμματισμός, που αποτελούν το 

εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, απευθύνονται στον μέσο μαθητή και βασίζονται σε 

θέματα τα οποία έχουν αναπτυχτεί προηγουμένως μέσα στο βιβλίο. 

 

Δομή - Οργάνωση: Μονάδες 110 * 0,15 = 16,5 

Η έκταση του βιβλίου, που είναι 89 σελίδες, είναι σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 

προδιαγραφές που ορίζουν την έκταση της διδακτέας ύλης σε 70-80 σελίδες συν 10-12 

σελίδες όλα τα υπόλοιπα (εισαγωγικές σελίδες, πίνακας περιεχομένων, παράρτημα, λεξικό 

βασικών όρων, πηγές on-line και βιβλιογραφία). Παρατηρείται συνοχή μεταξύ των 

κειμένων, των ασκήσεων και των δραστηριοτήτων. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες σε 

στυλ project οι περισσότερες είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και διατρέχουν όλα τα 

στάδια της γνωστικής ταξινομίας του Bloom και λαμβάνουν υπόψη τους τα ενδιαφέροντα 

των μαθητών και το κοινωνικό/πολιτιστικό τους υπόβαθρο. Είναι μικρής έκτασης και 

υλοποιήσιμες στον προβλεπόμενο διδακτικό χρόνο. Ενισχύουν την δημιουργικότητα και την 

ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης. Το τέλος της κάθε ενότητας κλείνει με την 

αυτοαξιολόγηση των μαθητών σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια.  

 

Παιδαγωγική και διδακτική καταλληλότητα: Μονάδες 110 * 0,30 =  33 

Το κείμενο είναι γραμμένο με απλό και κατανοητό τρόπο για τους μαθητές. Κάθε 

επιστημονικός όρος παρουσιάζεται με σαφήνεια και λιτότητα λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών 

όσο και το κοινωνικό/πολιτιστικό τους υπόβαθρο. Συνοδευτικά παραδείγματα μέσα από 

την καθημερινή ζωή των μαθητών βοηθούν στην κατανόηση και αποσαφήνιση των νέων 

εννοιών. Η διδακτέα ύλη παρουσιάζεται με οργανωμένο και δομημένο τρόπο που επιτρέπει 

στους μαθητές να κατανοήσουν και να συνδέσουν την νέα γνώση με την προϋπάρχουσα. Το 

περιθώριο περιλαμβάνει ουσιαστικές συμπληρωματικές πληροφορίες χωρίς να γίνεται 

κουραστικό. Η κατάλληλη και ορθολογική χρήση των πλαισίων και η έντονη γραφή βασικών 

εννοιών διευκολύνει τους μαθητές να κατηγοριοποιήσουν την νέα γνώση και να 

επικεντρωθούν στα ουσιώδη.  

Εισάγει τις θεμελιώδεις έννοιες της Πληροφορικής συνδέοντας τα με καθημερινά γεγονότα 

για την ενεργοποίηση των εσωτερικών κινήτρων μάθησης και σύμφωνα με τις σύγχρονες 

παιδαγωγικές αντιλήψεις. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν τα παραδείγματα από την 

καθημερινή ζωή της Ελένης στις σελίδες 35 και 39 για την ανάδειξη της σημασίας της 

σειράς εκτέλεσης των εντολών καθώς και της κατανόησης της δομής επανάληψης 

αντίστοιχα. Τα παραπάνω αποτελούν ενδεικτικές περιπτώσεις που προσελκύουν το 

ενδιαφέρον των μαθητών και αποτελούν το έναυσμα για περεταίρω διερεύνηση και 

συζήτηση.   

Στην υποενότητα Ανάλυση Αλγορίθμων θα μπορούσε να αποφευχθεί η αναφορά στον όρο 

O(logn) διότι βασίζεται σε θεωρία που δεν έχουν διδαχθεί οι μαθητές σύμφωνα με τα 

αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Περισσότερη βαρύτητα θα έπρεπε να δοθεί στο 

σχεσιακό μοντέλο δεδομένων καθώς και στη γλώσσα XML της υποενότητας Πληροφοριακά 

Συστήματα για την καλύτερη κατανόηση της διδακτέας ύλης.    
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Λειτουργικότητα και αισθητική του εικαστικού μέρους: Μονάδες 110 * 0,15 = 16,5 

Οι εικόνες που παρουσιάζονται στο βιβλίο χαρακτηρίζονται από ελκυστικότητα, αισθητική 

αρτιότητα και διευκολύνουν την μάθηση των μαθητών. Η ομοιομορφία στα χρώματα και η 

ισορροπημένη κατανομή της νέας γνώσης σε μορφή εικόνων και κειμένου καθιστά το 

διάβασμα ξεκούραστο. Οι τίτλοι στις εικόνες είναι δηλωτικοί για το περιεχόμενο των 

εικόνων.  

 

Τεχνική αρτιότητα: Μονάδες 110 * 0,10 = 11 

Στην αρχή του κάθε κεφαλαίου παρουσιάζονται οι στόχοι του κάθε κεφαλαίου, οι έννοιες 

και οι όροι τους οποίους αναπτύσσει στη συνέχεια καθώς και μία σειρά από εισαγωγικές 

ερωτήσεις ενδεικτικές της διδακτέας ύλης που θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Κάθε ενότητα 

κλείνει με την παράθεση προτεινόμενων μαθησιακών δραστηριοτήτων καθώς και με τις 

ικανότητες που θα πρέπει να έχουν καλλιεργήσει οι μαθητές. Το βιβλίο χαρακτηρίζεται από 

συστηματική οργάνωση περιεχομένου σελίδας με σαφή διάκριση των ενοτήτων και συνεπή 

κωδικοποίηση των επιπέδων των τίτλων. Βασικά σημεία ενδιαφέροντος τόσο στο κυρίως 

κείμενο όσο και στο περιθώριο βρίσκονται σε πλαίσιο για περισσότερη έμφαση. Κάθε νέο 

κεφάλαιο ξεκινά από νέα σελίδα. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται ικανοποιητική 

βιβλιογραφία και γλωσσάρι λέξεων.  

Διορθώσεις – Επισημάνσεις στην επιμέλεια 

Η ενότητα Πληροφοριακά Συστήματα έπρεπε να παρουσιαστεί πριν από την ενότητα των 

Δικτύων σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.  

 

3ος Αξιολογητής: 

Περιεχόμενο  100% 

Σημεία που θέλουν βελτίωση είναι: 

 να εξαλειφτούν ασάφειες (Π.Χ. Στη σελίδα 16-17, στην αναλυτική μεθοδολογία επίλυσης 

προβλημάτων –οι συγγραφείς- δίνουν ένα παράδειγμα πολύ βοηθητικό. Στις άλλες δύο 

μεθοδολογίες δεν αναφέρονται παραδείγματα και ο μαθητής θα μένει με την απορία πως 

εφαρμόζονται οι δύο τελευταίες μεθοδολογίες. Στη σελίδα 16 ο στίχος 19 δεν τελειώνει 

σωστά. Στη σελίδα 24, στίχος 26:  Η πολυπλοκότητα …..Ασάφεια: σε ποιο τομέα αναφέρεται 

η δεύτερη περίοδος. Ασάφεια του τι είναι υπολογισιμότητα, πολυπλοκότητα, θεωρία 

υπολογισμού. Στη σελίδα 52, η παράγραφος 2.3.1, στις αναφορές στα προγραμματιστικά 

υποδείγματα, είναι γραμμένη χωρίς παραδείγματα και άρα δυσνόητη για μαθητές Γενικής 

Παιδείας. Στη σελίδα 72, λείπει η εξήγηση τι σημαίνει «ανοιχτού κώδικα».  

να ακολουθηθεί το Π.Σ. σε κάποια επιπλέον σημεία. Δεν καλύπτεται η ορολογία του ΑΠΣ 

(Κατανόηση, Ανάλυση -  αφαίρεση, Σύνθεση, Κατηγοριοποίηση, Γενίκευση). Στη σελίδα 30,  

παράγραφος 2.2.6. Δεν αναφέρονται οι συγγραφείς στις δομές δεδομένων που 

αναφέρονται στο ΑΠΣ. 

Παρά τις προηγούμενες παρατηρήσεις στο σύνολο του το περιεχόμενο του βιβλίου είναι 

ικανοποιητικότατο γι’ αυτό και αξιολογείται με 100 αλλά όχι με επί πλέον μονάδες.  

Δομή - Παρουσίαση 100% 

Καλύπτει επακριβώς τους όρους της προκήρυξης, εμφανίζοντας άριστη (100%) δομή και 

παρουσίαση.  

 

Παιδαγωγική και διδακτική καταλληλότητα. 90% 
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Οι στόχοι που περιγράφονται στα διάφορα μέρη του βιβλίου (σελ 8, 12, 66) δεν είναι όλοι 

με ενεργητικά, μετρήσιμα ρήματα. Θα πρέπει να συμπληρωθούν, να αλλάξουν με τα 

τμήματα που βρίσκονται στο τέλος των παραγράφων με τίτλο «όταν ολοκληρώσετε την 

ενότητα ….» 

Παραδείγματός χάρη: στη σελίδα 8 στο 3ο στίχο: Στόχος μη μετρήσιμος (αδόκιμο το ρήμα 

γνωρίζω για περιγραφή στόχου). 

Σελ 12. Οι στόχοι είναι ατυχώς διατυπωμένοι. Ίσως η αναφορά της σελίδας 18 να μπορούσε 

με σχετική επεξεργασία να πάρει τη θέση των στόχων.  

Οι προτεινόμενες ασκήσεις να τροποποιηθούν ή να προστεθούν άλλες σε αντικατάσταση 

κάποιων από τις υπάρχουσες ώστε να υπάρξουν ασκήσεις που θα προάγουν την 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και τον κοινωνικό εποικοδομισμό (απαίτηση του ΑΠΣ) 

(Μόνο η άσκηση 3 της σελίδας 22 – σε ολόκληρο το βιβλίο- «καλεί» τους μαθητές σε 

ομαδική εργασία). 

Στο τέλος του κεφαλαίου 1 δεν υπάρχουν ερωτήματα για τον «έλεγχο» αν οι μαθητές 

κατανόησαν την ύλη του κεφαλαίου.    

Λειτουργικότητα και αισθητική του εικαστικού μέρους.  100% 

Έχουν καλυφθεί επακριβώς οι απαιτήσεις της προκήρυξης εμφανίζοντας άριστη (100%) 

λειτουργικότητα και αισθητική.   

Τεχνική αρτιότητα. 100 % 

Έχουν καλυφθεί επακριβώς οι απαιτήσεις της προκήρυξης εμφανίζοντας άριστη (100%) 

τεχνική αρτιότητα. 

Στο σημείο αυτό και ώρα 17.00, η ΕΕΕΠΑ ολοκλήρωσε τη συνεδρίασή της και το 

παρόν Πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη της, όπως ακολουθεί: 

Με τιμή, 

Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Ποιοτικής Αξιολόγησης (ΕΕΠΑ): 

 

Δρ. Βαρζάκας Παναγιώτης                     Δρ. Τζελέπη Σοφία                            Δρ. Ματζάκος Α. 

Πέτρος  

Αναπληρωτής Καθηγητής        Σχολική Σύμβουλος Κλάδου ΠΕ19           M.Sc., 

M.Ed.Πληροφορικός  

 Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας                                                                             Διευθυντής Λυκείου 

Φιλοθέης  

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.                                       

 

            Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των 

Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης συνέταξε πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα αξιολογική 

σειρά των υποψηφίων αναδόχων για το 5ο Τμήμα του διαγωνισμού: 

 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 104,81 

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΩΓΟΥΛΟΣ 101,75 

3. ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΛΛΗΣ 94,69 

4. Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΑΕΕΔΕ 88,98 
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            Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών 

Διαπραγμάτευσης μετά από ενδελεχή μελέτη των υποβληθέντων πρακτικών/κοινών 

εκθέσεων αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων στον εν λόγω 

διαγωνισμό και λαμβάνοντας υπόψη τα όσα ορίζονται στα άρθρα 15 και 16 της 

προκήρυξης, αποδέχτηκε ομόφωνα τη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών που 

εμπεριέχεται στις αξιολογικές εκθέσεις των Επιστημονικών Επιτροπών Ποιοτικής 

Αξιολόγησης. Ως εκ τούτου: 

 

Για το 1ο Τμήμα του διαγωνισμού: Βιβλίο μαθητή για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» 

γενικής παιδείας Α΄ τάξης ΓΕΛ, γίνεται αποδεκτή η τεχνική προσφορά των υποψηφίων 

αναδόχων: Κ. ΘΕΡΙΑΝΟΣ – Π. ΜΑΡΑΝΤΟΣ, με τελική βαθμολογία τεχνικής αξιολόγησης 100 

μονάδες, καθόσον καλύπτονται οι απαράβατοι όροι της προκήρυξης. 

 

Για το 2ο Τμήμα του διαγωνισμού: Βιβλίο μαθητή για το μάθημα επιλογής «Εφαρμογές 

Πληροφορικής» Α΄ τάξης ΓΕΛ, γίνεται αποδεκτή η τεχνική προσφορά του υποψηφίου 

αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ κ.ά., με τελική βαθμολογία τεχνικής αξιολόγησης 100,13 

μονάδες, καθόσον καλύπτονται οι απαράβατοι όροι της προκήρυξης. 

 

Για το 3ο Τμήμα του διαγωνισμού: Βιβλίο μαθητή για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» 

Γενικής Παιδείας Β΄ τάξης ΓΕΛ, γίνεται αποδεκτή η τεχνική προσφορά του υποψηφίου 

αναδόχου ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΑΝΤΟΣ, με τελική βαθμολογία τεχνικής αξιολόγησης 100 μονάδες, 

καθόσον καλύπτονται οι απαράβατοι όροι της προκήρυξης. 

 

Για το 4ο Τμήμα του διαγωνισμού: Βιβλίο μαθητή για το μάθημα προσανατολισμού των 

Ανθρωπιστικών Σπουδών «Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» Β΄ τάξης ΓΕΛ, γίνεται 

αποδεκτή η τεχνική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΑΕΕΔΕ, με τελική 

βαθμολογία τεχνικής αξιολόγησης 100 μονάδες, καθόσον καλύπτονται οι απαράβατοι όροι 

της προκήρυξης. 

 

Για το 5ο Τμήμα του διαγωνισμού: Βιβλίο μαθητή για το μάθημα «Εισαγωγή στις Αρχές της 

Επιστήμης των Η/Υ Γενικής Παιδείας Β΄ τάξης ΓΕΛ, επιλέγεται η τεχνική προσφορά του 

υποψηφίου αναδόχου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ,  καθόσον έχει την υψηλότερη τελική 

βαθμολογία τεχνικής αξιολόγησης  104,81 μονάδες και έχει βαθμολογία 100 και άνω σε 

κάθε επιμέρους κριτήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της προκήρυξης. 

 

    Στη συνέχεια η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο 

του Ι.Ε.Π. την έγκριση του συγκεκριμένου πρακτικού προκειμένου να προβεί στο επόμενο 

στάδιο του διαγωνισμού. 

 

   Στο σημείο αυτό και ώρα 16:30 έληξε η συνεδρίαση». 

 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει την έγκριση του Πρακτικού 

23/25-08-2014 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών 

και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του Ι.Ε.Π. το οποίο αναφέρεται στην 
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Αξιολόγηση – βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών των συμμετεχόντων στον 

Ανοικτό Τακτικό Διαγωνισμό (Α.Π. 3933/17.04.2014) για την επιλογή αναδόχου 

υλοποίησης της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ», προκειμένου η Επιτροπή να προβεί στο 

επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού. 

………………………………………………………………………………… 

Στο σημείο αυτό, και ώρα 12.50, λήγει η συνεδρίαση. 

 

 
Ο Πρόεδρος 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής   
 
 

Σωτήριος Γκλαβάς 

 
 

                           Η Γραμματέας 
 
 
 

Μάρθα Θωμοπούλου  
Εκπαιδευτικός Αποσπασμένη στο Ι.Ε.Π. 
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