
 
ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΜΕΤΕ / ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 
 
Θέµα: Πρόσκληση σε συνάντηση µε θέµα τα σχολικά προγράµµατα και βιβλία   

∆.Ε.  
 

Προς  
 τις επιστηµονικές ενώσεις και φορείς 
 τις ΕΛΜΕ 
 τους/τις συναδέλφους µέλη της ΟΛΜΕ 

 
 
Κυρίες, κύριοι,  
Αγαπητές /αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Το ∆.Σ. ΚΕΜΕΤΕ αποφάσισε να επικεντρώσει τη δραστηριότητά του το προσεχές 
διάστηµα στη µελέτη των σχολικών βιβλίων ∆.Ε. 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 και 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. 
Για το σκοπό αυτό σας προσκαλούµε να συµµετάσχετε σε µια πρώτη, 
ενηµερωτικού χαρακτήρα, συνάντηση, που θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη, 17 
Ιανουαρίου και ώρα 17.30 το απόγευµα στα γραφεία µας (Κορνάρου 2 και 
Ερµού, 6ος όροφος). 
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µαζί µας στα τηλέφωνα 
210 – 3252189 και 210 - 3244930.  
Σας γνωρίζουµε, επίσης, ότι όσα µέλη των επιστηµονικών ενώσεων και των ΕΛΜΕ 
επιθυµούν, µπορούν να συνεισφέρουν σε αυτό το έργο µε τους εξής τρόπους: 
(α) συµµετέχοντας στην οµάδα εργασίας και τις υποοµάδες που θα συσταθούν και 
θα λειτουργήσουν σε κεντρικό επίπεδο (Αθήνα, γραφεία ΟΛΜΕ/ΚΕΜΕΤΕ) ή σε 
αντίστοιχες οµάδες που ενδέχεται να συσταθούν στις κατά τόπους ΕΛΜΕ 
(υπενθυµίζουµε ότι η συµµετοχή των συναδέλφων στις οµάδες εργασίας είναι 
ελεύθερη), 
(β) µε σκέψεις, απόψεις και προτάσεις τους, που µπορούν να στείλουν στο 
ΚΕΜΕΤΕ µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (olme@otenet.gr , µε την ένδειξη: «για το 



ΚΕΜΕΤΕ, Οµάδα Εργασίας για τα Σχολικά Βιβλία»), µε φαξ (στην ΟΛΜΕ, µε την 
ένδειξη «για το ΚΕΜΕΤΕ, Οµάδα Εργασίας για τα Σχολικά Βιβλία», στους αριθµούς:  
210-3311338 και 210-3227382)  
ή µε όποιον άλλο πρόσφορο τρόπο. 
 
       

Για το ∆.Σ. 
 

Ο Πρόεδρος          Ο Γ. Γραµµατέας 
 
 

Παύλος Χαραµής            Νικόλαος Παπαχρήστος 
 
 
 


