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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

Από το Τπουργείο Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων
ανακοινϊνεται ότι για το ςχολικό ζτοσ 2011-2012 κα αγοραςτοφν μόνο τα βιβλία
τθσ Γαλλικισ και Γερμανικισ Γλϊςςασ για τισ Ε' και Σ' τάξεισ του Δθμοτικοφ
χολείου, από τα ελεφκερα βοθκιματα που κα υποβλθκοφν για ζγκριςθ.
Οι διδακτικζσ ςειρζσ των Γαλλικϊν και Γερμανικϊν για τισ Ε' και Σ' τάξεισ
του Δθμοτικοφ χολείου που μποροφν να υποβλθκοφν ςτο ΤΠΔΒΜΘ, για ζγκριςθ,
πρζπει να πλθροφν τισ παρακάτω προχποκζςεισ:
1. Οι διδακτικζσ ςειρζσ πρζπει να ανταποκρίνονται ςτο ιςχφον Διακεματικό Ενιαίο
Πλαίςιο Προγραμμάτων πουδϊν (Δ.Ε.Π.Π..) Ξζνων Γλωςςϊν (ΦΕΚ 304/13-3-2003)
και ςτα ιςχφοντα Αναλυτικά Προγράμματα πουδϊν (Α.Π..) Γαλλικισ και
Γερμανικισ Γλϊςςασ των Εϋ και Σϋ τάξεων του Δθμοτικοφ χολείου (αρικμ.
Φ.52/602/97278/Γ1/23-9-2005, ΦΕΚ 1376/4-10-2005, τ.Βϋ και Φ. 52/82/8096/Γ1/251-2006, ΦΕΚ 119/02-02-2006, τ.Βϋ).
Η

φλθ των διδακτικϊν ςειρϊν κα πρζπει να καλφπτει το ιςχφον Ωρολόγιο

Πρόγραμμα.

2. τισ διδακτικζσ ςειρζσ και τα προαιρετικά βοθκιματα κα πρζπει να γίνεται ορκι
χριςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ (Δθλαδι: να μθν υπάρχουν ορκογραφικά, γραμματικά ι
ςυντακτικά λάκθ και να γίνονται ορκζσ γλωςςικζσ επιλογζσ ανάλογα με τθν
επικοινωνιακι περίςταςθ. Ειδικότερα για τα Γερμανικά να εφαρμόηονται οι κανόνεσ
τθσ νζασ ορκογραφίασ.)
3. Οι διδακτικζσ ςειρζσ κα πρζπει να ανταποκρίνονται ςτισ ςφγχρονεσ τάςεισ τθσ
διδακτικισ των ηωντανϊν γλωςςϊν για μακθτζσ τθσ αντίςτοιχθσ θλικιακισ ομάδασ.
4. Διδακτικι ςειρά κεωρείται εκείνθ θ οποία αποτελείται από δφο πακζτα
διδακτικϊν βιβλίων, εκ των οποίων το κακζνα περιλαμβάνει Βιβλίο Μακθτι,
Σετράδιο Εργαςιϊν, Βιβλίο Κακθγθτι, καςζτα/καςζτεσ ι CD με ακουςτικά κείμενα,
οργανικά ςυνδεδεμζνα με το Βιβλίο Μακθτι, το Σετράδιο Εργαςιϊν και το Βιβλίο
Κακθγθτι. Εναλλακτικά, μπορεί το Βιβλίο Μακθτι και το Σετράδιο Εργαςιϊν να
περιζχονται ςε ζναν ενιαίο τόμο και πάντα με τθν προχπόκεςθ ότι αυτά
καλφπτουν τισ ανάγκεσ του Αναλυτικοφ Προγράμματοσ πουδϊν διδαςκαλίασ τθσ
Γαλλικισ και τθσ Γερμανικισ Γλϊςςασ για τθν Εϋ και τθν τϋ τάξθ του Δθμοτικοφ
χολείου αντίςτοιχα.
5. Επιλζξιμεσ διδακτικζσ ςειρζσ είναι αυτζσ που ςυνοδεφονται από:
Βιβλίο Μακθτι, Σετράδιο Εργαςιϊν, Βιβλίο Κακθγθτι, καςζτα/καςζτεσ ι CD με
ακουςτικά κείμενα, οργανικά ςυνδεδεμζνα με το Βιβλίο Μακθτι, το Σετράδιο
Εργαςιϊν και το Βιβλίο Κακθγθτι. Εναλλακτικά, μπορεί το Βιβλίο Μακθτι και το
Σετράδιο Εργαςιϊν να περιζχονται ςε ζναν ενιαίο τόμο.
Σο Βιβλίο Κακθγθτι κα πρζπει να περιζχει υποχρεωτικά:
– Γενικι ειςαγωγι για τθ φιλοςοφία και τθν ειδικι διδακτικι προςζγγιςθ τθσ
διδακτικισ ςειράσ.
– Αναλυτικζσ διδακτικζσ οδθγίεσ και ςυμβουλζσ ανά κεφάλαιο.
– Μεταγραφζσ όλων των ακουςτικϊν κειμζνων.
– Λφςεισ όλων των αςκιςεων που περιζχονται ςτο Βιβλίο Μακθτι και ςτο
Σετράδιο Εργαςιϊν.
Η ζλλειψθ ενόσ εκ των ωσ άνω ςτοιχείων κακιςτά τισ διδακτικζσ ςειρζσ μθ
επιλζξιμεσ.
6. Διδακτικζσ ςειρζσ παλαιότερεσ των 6 ετϊν δεν είναι επιλζξιμεσ. Ωσ εκ τοφτου
κεωροφνται επιλζξιμεσ οι διδακτικζσ ςειρζσ του θμερολογιακοφ ζτουσ 2006 και
μετά (ςυμπεριλαμβανομζνου του 2006). Σο ίδιο ιςχφει και για πρόςφατεσ

ανατυπϊςεισ ι αντιγραφζσ παλαιότερων διδακτικϊν ςειρϊν. Δφνανται να γίνουν
δεκτζσ βελτιωμζνεσ εκδόςεισ παλαιότερων διδακτικϊν ςειρϊν, εφόςον ζχουν
υποςτεί επικαιροποίθςθ του περιεχομζνου και ςθμαντικι βελτίωςθ τθσ
μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ.
Δε γίνονται δεκτζσ ωσ επικαιροποιθμζνεσ και βελτιωμζνεσ διδακτικζσ ςειρζσ, ςτισ
οποίεσ δεν ζχει γίνει παρζμβαςθ τουλάχιςτον επί του 20% τθσ παλαιότερθσ φλθσ.
τθν περίπτωςθ αυτι, ο εκδότθσ υποχρεοφται να υποβάλει μαηί με τθ διδακτικι
ςειρά τθν παλαιότερθ ζκδοςθ κακϊσ και ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ των αλλαγϊν.
7. Σα προαιρετικά βοθκιματα, όπωσ:
– εικονογραφθμζνεσ ιςτορίεσ,
– βοθκιματα εμπζδωςθσ γλωςςικϊν δεξιοτιτων,
– καςζτεσ/CD με αςκιςεισ ακουςτικισ αντίλθψθσ,
– καςζτεσ/CD με μουςικι, τραγοφδια κ.ά.,
– βιντεοκαςζτεσ, DVD,
– διαφάνειεσ,
– (εικονογραφθμζνα) λεξικά,
– χάρτεσ,
– παιχνίδια μάκθςθσ,
– λογιςμικό,
– υποςτθρικτικό διαδραςτικό υλικό,
– διάφορα εκπαιδευτικά και περιοδικά φυλλάδια (το γλωςςικό επίπεδο των
οποίων κα πρζπει να ανταποκρίνεται ςε εκείνο των μακθτϊν για τουσ οποίουσ
προορίηεται),
– άλλο υποςτθρικτικό εποπτικό υλικό (κάρτεσ *flash cards+, πόςτερ, κοφκλεσ κ.ά.)
κα πρζπει να υπθρετοφν τουσ ςτόχουσ του ιςχφοντοσ Αναλυτικοφ Προγράμματοσ.
8. Οι διδακτικζσ ςειρζσ, και τα προαιρετικά βοθκιματα, κα πρζπει να είναι
απαλλαγμζνα από ελλθνικζσ μεταφράςεισ, τόςο των προσ διδαςκαλία κειμζνων
όςο και του λεξιλογίου, και να μθ ςυνοδεφονται από γλωςςάρι, δθλαδι κατάλογο
λζξεων με μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
(Επιτρζπεται να υπάρχουν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα: εκφωνιςεισ, επεξθγιςεισ
γραμματικισ και πολιτιςμικά ςτοιχεία κακϊσ και κείμενα για δραςτθριότθτεσ
διαμεςολάβθςθσ).

9. Οι λφςεισ των αςκιςεων δεν πρζπει να περιζχονται ςτα βιβλία/τετράδια που
απευκφνονται ςτον μακθτι, εξαιρουμζνων μόνο των λφςεων για τισ αςκιςεισ /
test αυτοαξιολόγθςθσ.
10. Η άρτια και λειτουργικι εικονογράφθςθ είναι απαραίτθτο ςτοιχείο
επιλεξιμότθτασ των διδακτικϊν ςειρϊν και των προαιρετικϊν βοθκθμάτων.
11. Δεν είναι επιλζξιμεσ διδακτικζσ ςειρζσ και προαιρετικά βοθκιματα, τα οποία:
– κίγουν με αρνθτικό τρόπο εκνικά κζματα τθσ Ελλάδασ,
– πραγματεφονται κζματα που προκαλοφν το κοινό αίςκθμα, (κοινωνικά,
κρθςκευτικά, ρατςιςτικά κ.λπ.).
12. Κακζκτυπεσ ι/και κατεςτραμμζνεσ διδακτικζσ ςειρζσ και προαιρετικά
βοθκιματα δεν είναι επιλζξιμα.
13. τθν τϋ τάξθ, ενδείκνυται οι μακθτζσ να ςυνεχίηουν με τθν ίδια διδακτικι
ςειρά που επελζγθ για τθ διδαςκαλία τθσ ξζνθσ γλϊςςασ ςτθν Εϋ τάξθ.
14. Οι ςυγγραφείσ και οι εκδότεσ δεν ζχουν δικαίωμα να υποβάλουν τθν ίδια
διδακτικι ςειρά ι το ίδιο προαιρετικό βοικθμα για δφο ταυτόχρονα Βακμίδεσ
Εκπαίδευςθσ (π.χ. Δθμοτικό και Γυμνάςιο).
15. Οι διδακτικζσ ςειρζσ και τα προαιρετικά βοθκιματα που υποβάλλονται ςε
κρίςθ δεν επιςτρζφονται, είτε επιλεγοφν, είτε όχι.
16. Οι ςυγγραφείσ και εκδότεσ των οποίων οι διδακτικζσ ςειρζσ ζχουν ιδθ εγκρικεί
για το ςχολικό ζτοσ 2010-2011 πρζπει να υποβάλουν εκ νζου ςτο Τπουργείο
Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων τον πλιρθ κατάλογο των
διδακτικϊν ςειρϊν τουσ, που κα περιλαμβάνει τόςο τισ ιδθ εγκεκριμζνεσ διδακτικζσ
ςειρζσ όςο και τισ προσ ζγκριςθ ςειρζσ για το ςχολικό ζτοσ 2011-2012, ςε πζντε (5)
αντίτυπα αντίςτοιχα, ϊςτε να διευκολυνκεί το ζργο τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αλλά
και τθσ Διεφκυνςθσ πουδϊν του Τπουργείου.
τον κατάλογο αυτό πρζπει να περιλαμβάνονται:
α. Η ςχετικι χρονολογία ζκδοςθσ και επανζκδοςθσ των διδακτικϊν ςειρϊν που
βρίςκονται ιδθ ςτον εγκεκριμζνο κατάλογο.
β. Η τελικι τιμι πϊλθςθσ ςτουσ μακθτζσ για τθ νζα ςχολικι χρονιά 2011-2012.
17. Για τισ διδακτικζσ ςειρζσ οι οποίεσ κα αγοραςτοφν από το Τπουργείο Παιδείασ,
Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, ςφμφωνα με τισ επιλογζσ των κακθγθτϊν
από τον εγκεκριμζνο κατάλογο, και κα μοιραςτοφν ςτουσ μακθτζσ δωρεάν, κα

πρζπει οι ενδιαφερόμενοι ςυγγραφείσ και εκδότεσ να αναφζρουν μόνο τθν τιμι για
το Βιβλίο Μακθτι.
18. Επιςθμαίνουμε ότι:
α) θ τιμισ πϊλθςθσ των διδακτικϊν ςειρϊν δεν πρζπει να υπερβαίνει το φψοσ τθσ
προςφοράσ που είχε υποβλθκεί για το ςχολικό ζτοσ 2010-2011 για τθ Γαλλικι και
Γερμανικι Γλϊςςα ςτισ Εϋ και Σϋ τάξεισ του Δθμοτικοφ, προκειμζνου αυτζσ να
ςυμπεριλθφκοφν ςτον εγκεκριμζνο κατάλογο για το ςχολικό ζτοσ 2011-2012.
(Αφορά τουσ ςυγγραφείσ και εκδότεσ που είχαν υποβάλει προςφορά για το ζτοσ
2010-2011)
β) θ επιλογι κα γίνει μεταξφ των διδακτικϊν ςειρϊν που ζχουν τισ τρεισ
χαμθλότερεσ τιμζσ.
19. Οι ενδιαφερόμενοι ςυγγραφείσ και εκδότεσ που ζχουν ζτοιμεσ τισ διδακτικζσ
ςειρζσ (άριςτθ εκτφπωςθ και όχι κακζκτυπεσ) μποροφν να υποβάλουν ςτο ΤΠΔΒΜΘ
(Δ/νςη πουδών Π.Ε. – Σμήμα Α΄, Γραφείο 1120, Α. Παπανδρζου 37, 151 80
Μαροφςι, τηλ. 210-3442243) για

ζγκριςθ μζχρι και

20-07-2011, μία

ολοκλθρωμζνθ διδακτικι ςειρά (Βιβλίο Μακθτι, Σετράδιο Εργαςιϊν, Βιβλίο
Κακθγθτι και καςζτεσ-CD) ςε 5 αντίτυπα μαηί με τθ ςχετικι αίτθςθ, αναγράφοντασ
αναλυτικά τον τίτλο τθσ ςειράσ κακϊσ και του κάκε βιβλίου, τθν τάξθ για τθν οποία
προορίηονται, τθ χρονολογία ζκδοςθσ και τθν τελικι τιμι με τθν οποία κάκε βιβλίο
κα πωλείται, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ και τθσ ςχετικισ ζκπτωςθσ.
20. Οι εκδοτικοί οίκοι των οποίων οι διδακτικζσ ςειρζσ εγκρίνονται, παραχωροφν το
δικαίωμα για εκτφπωςθ ςε Braille για τυφλοφσ και ςε μεγζκυνςθ για αμβλφωπεσ,
ςτο Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο.
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