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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5581/13-05-2015 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 25/05-05-2015 

Σήμερα 5 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό 

Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Ι.Ε.Π) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σωτηρίου Γκλαβά. 

Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του 

Ι.Ε.Π. κ. Ιωάννης Κουμέντος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Ιωάννης 

Αντωνίου, Παρασκευάς Γιαλούρης και Γεώργιος Τύπας. 

Απουσιάζουν λόγω άλλης υπηρεσιακής απασχόλησης οι κ.κ.: Ηλίας Ματσαγγούρας και 

Θεμιστοκλής Παναγιωτόπουλος. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ.  Σταυρούλα Χρονοπούλου,  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο 

Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

.................................................................................................................................................... 

Θέμα: «Οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς και συμπληρωματικό υλικό για το Βιβλίο 

Μαθητή Σχ. Έτους 2015-16, για το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε 

Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου.  » 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ. Παύλος 

Μάραντος, Προϊστάμενος του Γραφείου Έρευνας, Σχεδιασμού και Εφαρμογών Β, έχει 

καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 1874/04-05-2015): 

«Όσον αφορά τις οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς και το συμπληρωματικό υλικό για το 

Βιβλίο Μαθητή Σχολ. Έτους 2015-16, για το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε 

Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου, σας παραθέτουμε την 

εισήγηση του κ. Θεοδόσιου Τσαπέλα, Συμβούλου Β’ του ΙΕΠ, με την οποία και συμφωνούμε:   

 Όπως είναι γνωστό, για το σχολικό έτος 2015-16, το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε 

Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ’ Τάξης Γενικού Λυκείου, πρόκειται να διδαχθεί στις 
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και να εξετασθεί πανελλαδικώς. Επειδή, στη Β’ Τάξη του Γενικού Λυκείου γίνεται εισαγωγή 

σε έννοιες που πραγματεύεται το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) και το Βιβλίο του 

μαθήματος και επειδή έχουν παρέλθει αρκετά χρόνια από την εκπόνηση τους, κρίνεται 

σκόπιμο να συγγραφούν οδηγίες προς τους διδάσκοντες το μάθημα και να εκπονηθεί 

συμπληρωματικό του βιβλίου υλικό. Έχει αποσταλεί επιστολή προς τους Σχολικούς 

Συμβούλους Πληροφορικής και έχουν συλλεχθεί παρατηρήσεις και σχόλια που αφορούν  

στο περιεχόμενο του βιβλίου και στον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος. 

Προς τούτο εισηγούμαι τη σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας για την «εκπόνηση  

Οδηγιών προς τους εκπαιδευτικούς και συμπληρωματικό υλικό για το Βιβλίο Μαθητή, για 

το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ΄ Τάξης 

Γενικού Λυκείου, στην οποία θα συμμετέχουν οι ακόλουθοι:  

1. Κωτσάκης Σταύρος, σχολικός σύμβουλος πληροφορικής-ΠΕ19 Πελοποννήσου, ως 

συντονιστής, 

2. Μπελεσιώτης Βασίλειος, σχολικός σύμβουλος πληροφορικής-ΠΕ19 Α΄ Αθήνας, ως μέλος, 

3. Κανίδης Ευάγγελος, σχολικός σύμβουλος πληροφορικής-ΠΕ19 Β΄ Αθήνας, ως μέλος, 

4. Ταταράκη Αλεξάνδρα, καθηγήτρια ΠΕ19, διευθύντρια 1ο ΓΕΛ Γλυκών Νερών Αττικής, ως 

μέλος, 

5. Μόρμορης Εμμανουήλ, καθηγητής ΠΕ19, διευθυντής 4ο ΓΕΛ Ηρακλείου Αττικής, ως μέλος. 

Αντικείμενο της ομάδας, είναι να μελετήσει, τα υφιστάμενα ΑΠΣ και βιβλία των 

μαθημάτων, «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ’ Τάξης και 

«Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» της Β’ Τάξης Γενικού Λυκείου και τις 

παρατηρήσεις που έχουν συλλεχθεί και να εκπονήσει: 

 Οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς (κυρίως με τη σειρά και τον τρόπο που θα διδαχθούν 
οι ενότητες του βιβλίου), 

 συμπληρωματικό υλικό για το Βιβλίο Μαθητή (κυρίως με διορθώσεις και βελτιώσεις του 
περιεχομένου και προσθήκη παραδειγμάτων και ασκήσεων). 

Η ομάδα θα εργαστεί χωρίς αμοιβή και οφείλει να παραδώσει εντός του Ιουνίου του 2015, 

εισήγηση που θα περιλαμβάνει τα παραπάνω.». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση του κ. 

Παύλου Μάραντου, Προϊσταμένου του Γραφείου Έρευνας, Σχεδιασμού και Εφαρμογών Β, 

ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει τη σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας για την 

«εκπόνηση  Οδηγιών προς τους εκπαιδευτικούς και συμπληρωματικό υλικό για το Βιβλίο 

Μαθητή, για το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της 

Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου, στην οποία θα συμμετέχουν οι ακόλουθοι:  

1.    Κωτσάκης Σταύρος, σχολικός σύμβουλος πληροφορικής-ΠΕ19 Πελοποννήσου, ως 

συντονιστής, 

2.    Μπελεσιώτης Βασίλειος, σχολικός σύμβουλος πληροφορικής-ΠΕ19 Α΄ Αθήνας, ως 

μέλος, 

3. Κανίδης Ευάγγελος, σχολικός σύμβουλος πληροφορικής-ΠΕ19 Β΄ Αθήνας, ως 

μέλος, 
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4. Ταταράκη Αλεξάνδρα, καθηγήτρια ΠΕ19, διευθύντρια 1ο ΓΕΛ Γλυκών Νερών 

Αττικής, ως μέλος, 

5. Μόρμορης Εμμανουήλ, καθηγητής ΠΕ19, διευθυντής 4ο ΓΕΛ Ηρακλείου Αττικής, 

ως μέλος. 

Αντικείμενο της ομάδας, είναι να μελετήσει, τα υφιστάμενα ΑΠΣ και βιβλία των 

μαθημάτων, «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ’ Τάξης και 

«Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» της Β’ Τάξης Γενικού Λυκείου και τις 

παρατηρήσεις που έχουν συλλεχθεί και να εκπονήσει: 

 Οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς (κυρίως με τη σειρά και τον τρόπο που θα 
διδαχθούν οι ενότητες του βιβλίου), 

 συμπληρωματικό υλικό για το Βιβλίο Μαθητή (κυρίως με διορθώσεις και 
βελτιώσεις του περιεχομένου και προσθήκη παραδειγμάτων και ασκήσεων). 

Η ομάδα θα εργαστεί χωρίς αμοιβή και οφείλει να παραδώσει εισήγηση που θα 

περιλαμβάνει τα παραπάνω εντός του Ιουνίου του 2015. 

.................................................................................................................................................... 

Στο σημείο αυτό, και ώρα 15:30, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Σωτήριος Γκλαβάς  Σταυρούλα Χρονοπούλου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 
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