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Ανακοίνωση 

 
Θέµα: ∆εύτερη συνάντηση της Οµάδας Εργασίας ΚΕΜΕΤΕ και Επιστηµονικών 
Ενώσεων µε θέµα τα σχολικά προγράµµατα και βιβλία  
 
Προς : 

 τις επιστηµονικές ενώσεις και φορείς 
 τις ΕΛΜΕ 
 τους/τις συναδέλφους 

 
Κυρίες, κύριοι, 
Αγαπητές / αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Σας γνωρίζουµε ότι η δεύτερη συνάντηση της οµάδας εργασίας για τα σχολικά 
βιβλία θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2007 και ώρα 6µ.µ. στα 
γραφεία ΟΛΜΕ / ΚΕΜΕΤΕ, Κορνάρου 2 και Ερµού, (6ος όροφος). 
Όπως έχουµε ήδη ενηµερώσει, το ∆.Σ. ΚΕΜΕΤΕ αποφάσισε να επικεντρώσει τη 
δραστηριότητά του το προσεχές διάστηµα στη µελέτη των σχολικών βιβλίων και των 
αντίστοιχων προγραµµάτων σπουδών βάσει των οποίων αυτά έχουν συγγραφεί. 
Στόχος µας είναι να µελετηθούν: 
 

 η δοµή, το περιεχόµενο, τα βασικά χαρακτηριστικά και οι διαδικασίες 
συγκρότησης των προγραµµάτων σπουδών που ισχύουν στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση, συνολικά και κατά αντικείµενο / µάθηµα, 

 τα βασικά στοιχεία της  µορφής και του περιεχοµένου των σχολικών βιβλίων 
(συνολικά και κατά αντικείµενο),  

 οι διαδικασίες εκπόνησης των σχολικών βιβλίων,  
 η κριτική των βιβλίων που ήδη διδάσκονται στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, 
 η διαµόρφωση προτάσεων του κλάδου για τα προαναφερθέντα θέµατα. 

 
Για τη µελέτη αυτών των ζητηµάτων πρόθεσή µας είναι να συνεργαστούµε µε τις 
αρµόδιες τις επιστηµονικές ενώσεις και φορείς, αξιοποιώντας τόσο τη διαθέσιµη 
ειδική, κατά αντικείµενο, εµπειρία όσο και τις θέσεις και απόψεις τους σε ό,τι αφορά 
τα γενικά ζητήµατα. Επίσης, θα αξιοποιηθούν τα πορίσµατα των σχετικών 
συνεδρίων, ηµερίδων και οµάδων εργασίας του κλάδου που έχουν ήδη 
πραγµατοποιηθεί. 
Η συµµετοχή στην οµάδα εργασίας είναι ελεύθερη. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µαζί µας στα τηλέφωνα 
210 – 3252189 και 210 - 3244930.  
Απόψεις και προτάσεις συναδέλφων για το ίδιο θέµα µπορούν να αποσταλούν στην 
ΟΛΜΕ µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (στη διεύθυνση olme@otenet.gr µε την 
ένδειξη: «για το ΚΕΜΕΤΕ, Οµάδα Εργασίας για τα Σχολικά Βιβλία») ή µε φαξ (στην 
ΟΛΜΕ, µε την ένδειξη «για το ΚΕΜΕΤΕ, Οµάδα Εργασίας για τα Σχολικά Βιβλία», 
στους αριθµούς 210-3311338 και 210-3227382)  
 


