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Περιφερειακούς Δ/ντες Εκπαίδευσης της χώρας
Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (μέσω των
Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης)
Δ/ντές Π.Ε. της χώρας
Σχολικές Μονάδες της χώρας που λειτουργούν
Τ.Υ. ΖΕΠ για το Σχ. έτος 2021-2022 (μέσω των
Δ/νσεων Π.Ε.)

ΚΟΙΝ.:
 Κέντρα Διανομής διδακτικών βιβλίων της
χώρας (μέσω των Διευθύνσεων Π.Ε.)
 Διεύθυνση Εκδόσεων Ι.Τ.Υ.Ε. – «Διόφαντος»
Μητροπόλεως 26-28, Τ.Κ. 10563 Αθήνα
infopublications@cti.gr

ΘΕΜΑ : «Ηλεκτρονική παραγγελία και διανομή διδακτικών βιβλίων για τις Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π.
για το σχολικό έτος 2021-2022»
Οι τίτλοι βιβλίων για τις Τάξεις Υποδοχής (T.Y.) Ζ.Ε.Π. συνιστούν πρόσθετο υποστηρικτικό –
διδακτικό υλικό για τις Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. και στόχο έχουν να διευκολύνουν τους μαθητές κατά τη διδασκαλία και
μελέτη εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας. Τα βιβλία χωρίζονται σε επίπεδα
ελληνομάθειας ως ακολούθως:
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ

1.

«ΤΟ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ-Ελληνικά για
παιδιά που μετακινούνται»

Α΄-Γ΄ Τάξη/Αρχάριοι

2.

«Το μικρό μου λεξικό 1»

Αρχάριοι

«Το μικρό μου λεξικό 2»

Αρχάριοι

«Το μικρό μου λεξικό 3»

Ημι-προχωρημένοι

3.
4.

ΒΑΘΜΙΔΑ

Δημοτική Εκπαίδευση

5.

«Το μικρό μου λεξικό 4»

Προχωρημένοι

6.

Ο Ακανθούλης

Α΄-Γ΄ Τάξη/Αρχάριοι

7.

Η Μπουμπού και η
Μπαμπαλού

Α΄-Γ΄ Τάξη/Αρχάριοι

8.

Η παραολυμπιάδα της χαράς

Α΄-Γ΄ Τάξη/Αρχάριοι

9.

«Γεια σας 1» (Βιβλίο Μαθητή)

Α΄-Στ΄ Τάξη/Αρχάριοι

10.

«Γεια σας 2» (Βιβλίο Μαθητή)

Α΄-Στ΄ Τάξη/Αρχάριοι

11.

«Γεια σας 3» (Βιβλίο Μαθητή)

Δ΄-Στ΄ Τάξη/Ημιπροχωρημένοι

12.

«Γεια σας 4» (Βιβλίο Μαθητή)

Δ΄-Στ΄
Τάξη/Προχωρημένοι

Δυνατότητα ηλεκτρονικής παραγγελίας των ανωτέρω τίτλων βιβλίων, έχουν μόνο οι σχολικές
μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες κατά το σχολικό έτος 2021-2022 λειτουργούν Τάξεις
Υποδοχής Ζ.Ε.Π., οι οποίες ιδρύθηκαν σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ1/117458/Δ1/20-09-2021 «Οδηγίες
για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της ίδρυσης και λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. μέσω της
Πράξης: «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 20212022» με Κωδικό ΟΠΣ 5131704 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Οι Διευθυντές αυτών των σχολικών μονάδων θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την παραγγελία
τους, για τους μαθητές που φοιτούν στις Τ.Υ. Ζ.Ε.Π., στην ιστοσελίδα publications.cti.gr του Ι.Τ.Υ.Ε.
«Διόφαντος», το αργότερο έως και την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021.
Η επιλογή των βιβλίων, με βάση το επίπεδο ελληνομάθειας των μαθητών, γίνεται από τους
εκπαιδευτικούς που διδάσκουν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά σε Τ.Υ. Ζ.Ε.Π., ως ακολούθως:
Α.

i) «ΤΟ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ-Ελληνικά για παιδιά που μετακινούνται»: ένας τίτλος για κάθε μαθητή με βάση το

επίπεδο ελληνομάθειας του.
ii) Βιβλίο Μαθητή από τη σειρά «ΓΕΙΑ ΣΑΣ»: ένας τίτλος για κάθε μαθητή με βάση το επίπεδο
ελληνομάθειας του.
Β. Σειρά «Το μικρό μου λεξικό»: ένας τίτλος για κάθε επίπεδο ελληνομάθειας των μαθητών που φοιτούν
στις Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π., και όχι ένας τίτλος για κάθε μαθητή.
Γ. Τα βιβλία «Ο Ακανθούλης», «Η Μπουμπού και η Μπαμπαλού», «Η παραολυμπιάδα της χαράς»: ένας
τίτλος για κάθε επίπεδο ελληνομάθειας των μαθητών που φοιτούν στις Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και όχι
ένας τίτλος για κάθε μαθητή.
Τα βιβλία της περίπτωσης Α προορίζονται για χρήση από τους ίδιους τους μαθητές για όσο
διάστημα θα φοιτούν σε Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π.

Τα βιβλία της περίπτωσης Β και Γ φυλάσσονται στο αρχείο της σχολικής μονάδας με ευθύνη του
εκπαιδευτικού που διδάσκει στις Τάξεις Υποδοχής.
Διευκρινίζεται ότι, λόγω της ετερογένειας της ομάδας στόχου και της έντονης διαφοροποίησής της
ως προς την ετοιμότητα και τις μαθησιακές ανάγκες, προκρίνεται η αξιοποίηση του υλικού «Βαλιτσάκι:
Ελληνικά για παιδιά που μετακινούνται» (Πράξη 12/11-03-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.). Τα μέχρι τούδε
εκδιδόμενα «Γεια σας» προτείνονται ως εναλλακτική και για να διασφαλιστεί η τυχόν συνέχεια στην
εκπαίδευση των μαθητών/τριών των Τάξεων Υποδοχής. Σε κάθε περίπτωση ο/η εκπαιδευτικός της τάξης
αξιοποιεί και αναδιαμορφώνει το υλικό ανάλογα με την ετοιμότητα, ικανότητα και τις προηγούμενες
γνώσεις των μαθητών/τριών και την εκάστοτε περίσταση μάθησης.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, κατά την υποβολή των ηλεκτρονικών
παραγγελιών των ανωτέρω τίτλων, να λάβουν υπόψη τους τυχόν αποθέματα των βιβλίων αυτών που
υπάρχουν στη σχολική μονάδα από προηγούμενα έτη.
Η διανομή των βιβλίων θα γίνει μέσω των Κέντρων Διανομής διδακτικών βιβλίων.
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