
ΘΕΜΑ:  «Οδηγίεσ για την Προετοιμαςία Εκπαιδευτικοφ Τλικοφ και Διδακτικϊν 

εργαλείων για τη λειτουργία ςχολικϊν μονάδων  το  ςχολικό ζτοσ 2011-2012» 
 

  ασ γνωρίηουμε ότι, κατόπιν ενθμζρωςισ μασ από τον ΟΕΔΒ, με τθν ζναρξθ του 

διδακτικοφ ζτουσ 2011-2012 είναι πικανι θ μθ ζγκαιρθ αποςτολι μζρουσ των ςχολικϊν 

εγχειριδίων ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ. 

  Για τθν εφρυκμθ λειτουργία των ςχολείων και προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί με 

τον καλφτερο δυνατό τρόπο θ ολιγοιμερθ κακυςτζρθςθ τθσ αποςτολισ των ςχολικϊν 

εγχειριδίων, το Τπ. ΠΔΒΜΘ προζβθ ςτισ ακόλουκεσ ενζργειεσ: 

 

1. Ανάρτηςη όλων των διδακτικϊν βιβλίων Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςτην 

πλατφόρμα «ψηφιακό ςχολείο» (http://digitalschool.minedu.gov.gr/). Οι Διευκυντζσ 

των ςχολικϊν μονάδων  και οι Εκπαιδευτικοί των ςχολείων, μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ 

και να αξιοποιοφν το ςχετικό υλικό, με κάκε πρόςφορο τρόπο για τουσ ίδιουσ και τουσ 

μακθτζσ τουσ. 

                            

                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

----- 
ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ ΠPΩΣΟΒΑΘΜΙΑ 
 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

                                               ΣΜΗΜΑ Aϋ  
----- 

Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 
 Σ.Κ.-Πόλθ:  151 80  Μαροφςι 

        Ιςτοςελίδα:  http://www.minedu.gov.gr 
Πλθροφορίεσ:   Κ. Παπαχριςτοσ 
Σθλζφωνα :    210 - 34.43.605 
                         210 - 34.42.243 

 
 

 
 
Να διατθρθκεί μζχρι 
Βακμόσ αςφαλείασ  
 
Μαροφςι,    1 - 9 -  2011 
Αρικ. Πρωτ.       Βακμόσ Προτερ.  
                   98446 / Γ1 
      
ΠΡΟ:   
            Περιφερειακοφσ Δ/ντζσ 
            Π.Ε & Δ.Ε τθσ χϊρασ 
            (Ζδρεσ τουσ) 

 
             Προϊςταμζνουσ Επιςτθμονικισ & 
             Παιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ Π.Ε. 
            τθσ χϊρασ 

      (Ζδρεσ τουσ) 
 

             χολικοφσ υμβοφλουσ  Δ.Ε, Π.Α, Ε.Α.Ε. 
             ΠΕ 05, ΠΕ 06, ΠΕ 07, ΠΕ 11 & ΠΕ 16 
            (μζςω των Περιφ. Δ/νςεων ΠΕ & Δ.Ε 
             τθσ χϊρασ) 

  
              Διευκυντζσ  Εκ/ςθσ Π.Ε & 

        Προϊςταμζνουσ Γραφείων Π.Ε 
             τθσ χϊρασ 

              (Ζδρεσ τουσ) 
 
              Διευθυντζσ & διδακτικό 
             προςωπικό των ςχολικϊν μονάδων 

              τησ χϊρασ 
             ( μζςω των Δ/νςεων & Γραφείων Π.Ε) 
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2. Διανομή ςε όλουσ τουσ μαθητζσ ενόσ DVD, ςτο οποίο κα εμπεριζχονται τα ςχολικά 

εγχειρίδια. Ζτςι οι μακθτζσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα και ςτο ςπίτι τουσ θλεκτρονικά 

να μελετοφν  τα μακιματα. 

3. Για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ δυςκολίασ αυτισ  οι Διευκυντζσ και οι Εκπαιδευτικοί των 

ςχολικϊν μονάδων μεριμνοφν για την ζγκαιρη εκτφπωςη, αναπαραγωγή και 

διανομή του  απαραίτθτου εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςτουσ μακθτζσ. 

  

Καλοφνται οι Περιφερειακοί Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ να δϊςουν τισ απαραίτθτεσ 

κατευκφνςεισ και οδθγίεσ:  

 Στουσ Δ/ντζσ Δ/νςεων ϊςτε να παράςχουν κάκε δυνατι βοικεια ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ για να αντιμετωπίςουν με επιτυχία τθν παροφςα δυςκολία  προσ 

όφελοσ των μακθτϊν μασ, λαμβάνοντασ υπόψη και τον πίνακα αποςτολϊν από 

τον ΟΕΔΒ που θα τουσ κοινοποιηθεί. 

 Στουσ Προϊςταμζνουσ Επιςτημονικήσ & Παιδαγωγικήσ καθοδήγηςησ να 

ςτθρίξουν παιδαγωγικά τισ ςχολικζσ μονάδεσ ςτθν προςπάκειά τουσ αυτι, ςε 

ςυνεργαςία με τουσ ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ. 

 

Με ευκφνθ-πρωτοβουλία του Διευκυντι χολικισ Μονάδασ ςε ςυνεργαςία με το 

ςφλλογο διδαςκόντων, κα γίνει διαχείριςθ του κζματοσ με βάςθ τισ ανάγκεσ που κα 

προκφψουν, βρίςκοντασ τθν προςφορότερθ λφςθ για τθν προετοιμαςία  του εκπαιδευτικοφ 

υλικοφ. 

 

Σο  Τπ. ΠΔΒΜΘ θα ςασ ενημερϊνει ςυνεχϊσ για οτιδήποτε νεϊτερο προκφπτει ςχετικά με 

την αποςτολή των ςχολικϊν βιβλίων και την ςυνολική λειτουργία των ςχολικϊν 

μονάδων.  

 

                                                            Ο  ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  

Εσωτ. Διανομή: 

1. Γραθείο Υποσργού 

2. Γραθείο Αν. Υποσργού                                                   ΚΩΣΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΟ 

3. Γραθείο Υθσποσργού,  

         κ. Χριζηοθιλοπούλοσ 

4. Γραθείο Γεν. Γραμμαηέα 

5. Γραθείο Ειδ. Γραμμαηέα   

6. Γραθείο Ειδ. Γραμμαηέα 

 Διατείριζης Εσρωπαϊκών Πόρων 

7. Γενική Διεύθσνζη Διοίκηζης   

Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/ζης 

8. Ειδική Υπηρεζία Εθαρμογής Εκπαιδεσηικών  

Δράζεων (ΕΥΕ ΕΔ) 

9. Διεύθσνζη Σποσδών Π.Ε. 
10. Διεύθσνζη Σποσδών Δ.Ε. 

 

 

                                                               

 


