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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ…

Μεγάλες αλλαγές στο διδακτικό υλικό που επιτρέπεται να προμηθευτούν τα δημόσια Δημοτικά σχολεία από το 

ελεύθερο εμπόριο θα έχουμε τη νέα σχολική χρονιά 2014-15. Η επιμονή στην επιλογή των βιβλίων του μαθητή 

μεταξύ των διδακτικών σειρών που έχουν τις τρεις χαμηλότερες τιμές, παρά τις προτάσεις  των επιστημονικών 

ενώσεων Γερμανικής και Γαλλικής Φιλολογίας για ορισμό ανώτατης τιμής, οδήγησε στον αποκλεισμό των δύο από 

τις τρεις διδακτικές σειρές, που είχαν χρησιμοποιηθεί κατά το προηγούμενο σχολικό έτος. 

Για το σχολικό έτος 2014-15 αποκλείονται από την επιλογή για τους μαθητές των δημοσίων Δημοτικών σχολείων οι 

διδακτικές σειρές «Luftballons» των εκδόσεων Κουναλάκη και «der,die,das» των εκδόσεων Χρήστος Καραμπάτος. 

Οι τρεις διδακτικές σειρές, μεταξύ των οποίων μπορούν να επιλέξουν οι εκπαιδευτικοί Γερμανικής Φιλολογίας των 

δημοσίων Δημοτικών σχολείων, είναι οι εξής: 

- Paul, Lisa & Co για το Δημοτικό Εκδόσεις Hueber Hellas 

(τιμή: 4,40€ – τιμή για το προηγούμενο σχολικό έτος: 4,90€ ) 

- Wir Kids Εκδόσεις Klett (τιμή: 4,50€) 

- Naseweis Εκδόσεις Nicolas Vlachos (τιμή: 4,70€ - τιμή για το προηγούμενο σχολικό έτος: 5,70€). 

Οι υπόλοιπες διδακτικές σειρές που περιλαμβάνονται στην Υπουργική Απόφαση μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

μόνο στα ιδιωτικά Δημοτικά σχολεία.

Υπηρεσιακοί παράγοντες του Υ.ΠΑΙ.Θ αναγνωρίζουν πως η επιλογή του διδακτικού υλικού ανάμεσα στις τρεις 

φθηνότερες προσφορές, οδηγεί ορισμένους εκδότες - για να παραμείνουν στην αγορά - να πωλούν στο κράτος 

ακόμη και σε τιμές κόστους ή και κάτω του κόστους. Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε το γεγονός, ότι υπήρξε εκδότης 

για τα βιβλία γαλλικών των Δημοτικών σχολείων, ο οποίος όρισε ως τιμή μονάδας μόλις τα 2,46€. 

Αυτό δείχνει, κατά τους ίδιους παράγοντες του Υ.ΠΑΙ.Θ., ότι «η κρίση έβγαλε στην επιφάνεια τα χειρότερα δυνατά 

ένστικτα, και ο ένας ορμά να φάει τις σάρκες του άλλου». 

Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε. σε συνεργασία και με τους 

θιγόμενους συναδέλφους της Γαλλικής Γλώσσας θα 

συνεχίσει την προσπάθεια, ώστε να πειστεί η πολιτική 

ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ να αλλάξει την πολιτική της στο 

θέμα αυτό, θέτοντας ως προτεραιότητες την εύρυθμη 

λειτουργία των σχολείων, το κύρος του μαθήματος της Β΄ 

Ξένης Γλώσσας (Γερμανικά-Γαλλικά), την αναγκαιότητα 

παροχής ποιοτικού διδακτικού υλικού στα σχολεία 

και τη διασφάλιση της αξιοπρέπειας όλων των άμεσα 

εμπλεκομένων (πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ, εκδότες, 

άμισθα μέλη της Επιτροπής κρίσης). 

Επιτροπή για την κρίση των διδακτικών σειρών της Γερμανικής 
Γλώσσας για τις ανάγκες των μαθητών των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων του 
Δημ. Σχολείου για το σχολικό έτος 2014-15

Πρόεδρος: Ιωαννίδου Σοφία, Σχολική Σύμβουλος 
Γερμανικής Γλώσσας ΠΕ07.
Μέλη: 
1. Δαμιανίδου Λουκία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07, του 
7ου Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου, 
2. Θεοδώρου Χαρίκλεια, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07, 
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ερυθραίας, των 3ου και 
7ου Δημοτικών Σχολείων Κηφισιάς και του 2ου Δημοτικού 
Σχολείου Ζαννείου Εκάλης,
3. Νούτσια Ασημίνα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07, των 1ου 
και 2ου Δημοτικών Σχολείων Διονύσου,
4. Χριστοδούλου Ευαγγελία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07, 
του Δημοτικού Σχολείου Σαρωνίδος, του 2ου Δημοτικού 
Σχολείου Αναβύσσου και του Δημοτικού Σχολείου Π. 
Φώκαιας. 
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