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ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής κρίσης ελευθέρων βοηθηµάτων Γερµανικής 

Γλώσσας Γενικού Λυκείου 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.∆ 749/1970 (ΦΕΚ Α΄ 277)  

2. Τα άρθρα 60 και 88 παρ. 5 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ Α΄ 167)  

3. Την αριθµ. 10/01-04-2013 πράξη του ∆.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής. 

4. Την 76051/4-7-2012 (Β΄ 2091) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού µε θέµα 

«Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, 

Πολιτισµού και Αθλητισµού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου» 

5. Τις ανάγκες των µαθητών Γενικού Λυκείου σε διδακτικά βιβλία για το σχολικό 

έτος 2013-2014. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

Συγκροτούµε Επιτροπή κρίσης ελευθέρων βοηθηµάτων Γερµανικής γλώσσας Α΄, Β΄ 

και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου αποτελούµενη από τους κ.κ.:  

1. Ιωαννίδου Σοφία, Σχολική Σύµβουλο ΠΕ07 Γερµανικής Ανατολικής Αττικής, ως 

Πρόεδρο, και  

2. Μαράντου Σοφία, Καθηγήτρια ΠΕ07 Γερµανικής, µε οργανική θέση στο 3ο 

Γυµνάσιο Βριλησσίων,  

3. Τσαλή Φωτεινή, Καθηγήτρια ΠΕ07 Γερµανικής, µε οργανική θέση στο Γυµνάσιο 

Ηρακλείου- Μεταµόρφωσης,  

4. Βιδάκη Γεωργία, Καθηγήτρια ΠΕ07 Γερµανικής, µε οργανική θέση στο 2ο 

Γυµνάσιο Παιανίας,  

5. Χρουσαλά Ρεββέκα, Καθηγήτρια ΠΕ07 Γερµανικής, µε οργανική θέση στο 2ο 

Γυµνάσιο Πάτρας, αποσπασµένη στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής,  

ως µέλη.  

Βαθµός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί µέχρι: 
Βαθ. Προτεραιότητας:  
 
Αθήνα,              23-04-2013 
Αρ. Πρωτ.            56014/Γ2  

ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΠΡΟΣ: 

ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  
Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   

∆/ΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Α΄  

 

----- 
Ταχ. ∆/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη:  15180 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr  
Πληροφορίες:  Αν. Πασχαλίδου 
Τηλέφωνο:  210-3443422 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

----- 
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Η Επιτροπή στο έργο της θα πρέπει να λάβει υπόψη της τα ακόλουθα: 

1. Επειδή η ύλη 3 ετών ορισµένων σειρών εµπεριέχεται σε 2 βιβλία και στις 

περιπτώσεις αυτές οριοθετείται µε αριθµό ενοτήτων ανά τάξη, αιτιολογείται 

πλήρως και ιδιαίτερα από παιδαγωγικής πλευράς η χρήση σειράς 2 βιβλίων. 

2. Σηµειώνεται, επίσης, ότι εφόσον η ύλη καλυφθεί πριν από το τέλος του έτους 

(καθορισµένες ενότητες ή και ολόκληρο βιβλίο) οι καθηγητές συνεχίζουν τη 

διδασκαλία τους µε άλλη εγκεκριµένη σειρά (ή βιβλίο ή ενότητες βιβλίου) που 

αποτελεί λογική συνέχεια της προηγούµενης. 

3. H Επιτροπή Κρίσης πρέπει να αναθεωρήσει τις διδακτικές σειρές και τα 

προαιρετικά βοηθήµατα που εµπεριέχονται στον εγκεκριµένο κατάλογο 

ελευθέρων βοηθηµάτων 2012-2013, αφού λάβουν υπόψη τους ότι: 

 α. διδακτικές σειρές παλαιότερες των 6 ετών θα πρέπει να απαλείφονται από 

τον κατάλογο σταδιακά ανά έτος για να µη διακόπτεται η πορεία µάθησης των 

µαθητών, 

 β.  οι νέες τιµές για τις διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήµατα πρέπει 

να ενταχθούν στο πρακτικό της κάθε Επιτροπής Κρίσης. 

4. H Επιτροπή Κρίσης πρέπει να λάβει υπόψη ότι η στήριξη της διδασκαλίας της 

ξένης γλώσσας µε ηλεκτρονικό διδακτικό υλικό (λογισµικό, πρόσβαση στο 

διαδίκτυο) αποτελεί βασικό συντελεστή σε νέες προσεγγίσεις της µάθησης. 

 

O πρόεδρος της επιτροπής είναι υπεύθυνος τόσο για την ενηµέρωση των άλλων 

µελών σχετικά µε τις συνεδριάσεις όσο και για την παράδοση του πρακτικού της, 

εντός 10 ηµερών από την παραλαβή των βιβλίων. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτ. ∆ιανοµή 
∆/νση Σπουδών ∆.Ε. Τµήµα Α 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 
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