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ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ Γ.. ΣΟΤ ΚΔΜΔΣΔ
ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1999-2001
1. ΓΔΝΙΚΑ
Ζ δηεηία 1999-2001 ππήξμε γηα ην ΚΔΜΔΣΔ κηα ζεκαληηθή πεξίνδνο αλάπηπμεο
δξαζηεξηνηήησλ θαη θαηλνηνκηθώλ πξνγξακκάησλ, αιιά θαη απνζαθήληζεο ηεο θπζηνγλσκίαο
θαη ηνπ ξόινπ ηνπ ζην πιαίζην ηεο ΟΛΜΔ. Καηά ηελ πεξίνδν απηή νινθιεξώζεθαλ
δξαζηεξηόηεηεο πνπ είραλ μεθηλήζεη ηελ πξνεγνύκελε δηεηία, ελώ παξάιιεια αλαιήθζεθαλ
λέεο, θάπνηεο από ηηο νπνίεο ζα νινθιεξσζνύλ ηελ επόκελε δηεηία.
Ο βαζηθόο άμνλαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλέπηπμε ην ΚΔΜΔΣΔ δηακνξθώζεθε βάζεη
ηνπ Πξνγξακκαηηζκνύ πνπ εγθξίζεθε από ην 9ν πλέδξην ηεο ΟΛΜΔ (1999), ιακβάλνληαο
ηαπηόρξνλα ππόςε θαη ηηο αλάγθεο πνπ πξνέθπςαλ από ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο.
Σν Κέληξν Μειεηώλ θαη Σεθκεξίσζεο ηεο ΟΛΜΔ (ΚΔΜΔΣΔ) ζπλέβαιε ζε κεγάιν βαζκό
ζηελ αλάδεημε κηαο νινθιεξσκέλεο παξνπζίαο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ καο θηλήκαηνο ζηα
εθπαηδεπηηθά πξάγκαηα θαη, γεληθόηεξα, ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο ρώξαο, δίλνληαο
ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηε μελέηη και έπεςνα εκπαιδεςηικών πποβλημάηων, ζηε διαμόπθωζη
ηεκμηπιωμένων θέζεων γηα ηνλ θιάδν, ηελ επιμόπθωζη ησλ θαζεγεηώλ θαη ηελ πξνώζεζε
καινοηομικών εκπαιδεςηικών δπαζηηπιοηήηων.
Παξάιιεια, πξνζπάζεζε ζην βαζκό ηνπ δπλαηνύ λα αληαπνθξηζεί ζε ηξέρνπζεο αλάγθεο
πνπ επέβαιιαλ νη απαηηήζεηο ηεο επηθαηξόηεηαο. Έηζη, ζπκκεηέζρε κε εθπξνζώπνπο ηνπ ζε
δεθάδεο εκεξίδεο, ζπλέδξηα, επηζηεκνληθά ζπκπόζηα, επηζηεκνληθέο – εξεπλεηηθέο ζπλαληήζεηο,
πνπ νξγάλσζαλ είηε νη ΔΛΜΔ ή άιινη επηζηεκνληθνί, εθπαηδεπηηθνί θαη ζπλδηθαιηζηηθνί θνξείο,
ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό, πξνβάιινληαο θαη ζηεξίδνληαο ηηο ζέζεηο ηεο ΟΛΜΔ ζε κηα
πεξίνδν πνπ ε αληηπαξάζεζε γηα ηα δεηήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο ήηαλ έληνλε ζε όια ηα επίπεδα
θαη θπξηαξρνύζε ζηνλ επξύηεξν θνηλσληθό ρώξν. Σέινο, κε παξεκβάζεηο ηνπ ζε εθπαηδεπηηθά
θαη άιια δεηήκαηα ηεο επηθαηξόηεηαο ζπλέβαιε ζην λα αλαδεηρζνύλ νη ζέζεηο θαη νη απόςεηο ηνπ
θιάδνπ ζε κηα ζεηξά δεηήκαηα πνπ απαζρόιεζαλ ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε θαη θνηλσλία απηή ηε
δηεηία.
Πξέπεη λα ηνλίζνπκε εδώ όηη, ζε αληίζεζε κε άιινπο εθπαηδεπηηθνύο θνξείο πνπ
εληζρύζεθαλ πνηθηιόηξνπα από δηάθνξεο πεγέο (ΔΠΔΑΔΚ, επξσπατθά εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα θ.ιπ.), ην ΚΕΜΕΤΕ είρε ειάρηζηε νηθνλνκηθή αξωγή από ηέηνηεο πεγέο, ζηεξηδόκελν
θαηά βάζε ζηνπο πόξνπο από ηηο ζπλδξνκέο ηνπ θιάδνπ. πγθεθξηκέλα, εθηόο από ην Πξόγξακκα
«ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ. πλεξγαδόκελα ζρνιεία θαηά ηνπ ξαηζηζκνύ θαη ππέξ ησλ αλζξώπηλσλ
δηθαησκάησλ», πνπ εληάρζεθε ζην Πξόγξακκα ΔΠΠΔ ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ θαη ε
νηθνλνκηθή δηαρείξηζή ηνπ έγηλε εμ νινθιήξνπ από ην Παηδαγωγηθό Ιλζηηηνύην, ε κόλε νηθνλνκηθή
ζηήξημε ηνπ ΚΔΜΔΣΔ αθνξνύζε ηελ θάιπςε κηαο εκεξίδαο γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή
Δθπαίδεπζε από ην ΔΗΝ.
Αλαιπηηθόηεξε παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ αθνινπζεί ζηε ζπλέρεηα.

2. ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
ε ό,ηη αθνξά ηηο θαηλνηνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαπηύρζεθαλ απηή ηε δηεηία,
ζεκεηώλνπκε ηα εμήο:
 Οινθιεξώζεθε ην εθπαηδεπηηθό θαηλνηνκηθό πξόγξακκα «ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ: πλεξγαδόκελα
ζρνιεία θαηά ηνπ ξαηζηζκνύ θαη ππέξ ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ», πνπ είρε αλαιεθζεί
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ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ ΔΠΠΔ (ρνιεία Δθαξκνγήο Πεηξακαηηθώλ Πξνγξακκάησλ
Δθπαίδεπζεο). ην πξόγξακκα ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ πήξαλ κέξνο 44 ζπλάδειθνη από 22 γπκλάζηα
από όιε ηελ Διιάδα θαη πνιινί καζεηέο. Κάζε νκάδα ζηα ζρνιεία απηά αλέιαβε ηελ
εθπόλεζε κηαο δξαζηεξηόηεηαο ζρεηηθήο κε ηε δηαπνιηηηζκηθή / αληηξαηζηζηηθή εθπαίδεπζε
θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη δεκηνύξγεζε έλα αληίζηνηρν πιηθό (γξαπηό, βίληεν θ.ιπ.).
ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο ε Δπηζηεκνληθή Οκάδα, αμηνπνηώληαο θαη ην έξγν ησλ 22
ζρνιείσλ, δηακόξθσζε θαη ζπλέγξαςε έλα δίηνκν δηδαθηηθό έξγν κε ηνλ ηίηιν «ρνιείν
ρσξίο ζύλνξα», ην νπνίν εθδόζεθε θαη δηαλεκήζεθε ζε όιεο ηηο ΔΛΜΔ. Ο πξώηνο ηόκνο έρεη
ηνλ ππόηηηιν «Μαζεηηθά γπκλάζκαηα ζηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα» θαη ν δεύηεξνο «Γηα ηελ
θαζεγήηξηα – ηνλ θαζεγεηή». Σν έξγν απηό απνηέιεζε κηα ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηνπ
θιάδνπ καο ζηε δηαπνιηηηζκηθή / αληηξαηζηζηηθή εθπαίδεπζε θαη ζηελ εθπαίδεπζε ζηα
αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, θαη απέζπαζε ζεηηθέο θξηηηθέο από ην ζύλνιν ηνπ ηύπνπ θαη από
εηδήκνλεο θαη θνξείο, ζε εζληθό θαη δηεζλέο επίπεδν. Δπίζεο, αμηνπνηήζεθε σο δηδαθηηθό
πιηθό γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ππνςεθίσλ ή ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθώλ ζηε δηαπνιηηηζκηθή
εθπαίδεπζε ζε ηξηηνβάζκηα ηδξύκαηα (ΠΣΓΔ Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ΔΛΔΣΔ /
επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα εθπαηδεπηηθώλ ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο
θ.ιπ.). Σν έξγν απηό παξνπζηάζηεθε ζε ζπλέληεπμε ηύπνπ ζηελ Αζήλα (Έλσζε
Αληαπνθξηηώλ Ξέλνπ Σύπνπ) θαζώο θαη ζε δύν αληίζηνηρεο εθδειώζεηο ζηε Θεζζαινλίθε
(Γξαθεία ησλ ΔΛΜΔ θαη Έθζεζε Βηβιίνπ), πνπ νξγάλσζαλ νη ΔΛΜΔ ηεο πόιεο κε κεγάιε
επηηπρία. Δπίζεο, παξνπζηάζηεθε ζε Δθζέζεηο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ησλ ΔΠΠΔ πνπ έγηλαλ
ζηελ Αζήλα, ην Ζξάθιεην, ηε Θεζζαινλίθε θαη ηνλ Πεηξαηά. ηηο Δθζέζεηο απηέο
παξνπζηάζηεθαλ θαη έξγα ησλ καζεηώλ από ηα ζπκκεηέρνληα ζην Πξόγξακκα ζρνιεία. Σν
δίηνκν πιηθό «ρνιείν ρσξίο ζύλνξα» ζα επαλεθδνζεί από ηνλ ΟΔΓΒ θαη ζα απνζηαιεί
ζύληνκα ζε όια ηα ζρνιεία ηεο ρώξαο (Γεκνηηθά, Γπκλάζηα θαη Λύθεηα).
 To KEMETE έιαβε κέξνο ζηε Β΄ θάζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΔΗΡΖΝΔ», πνπ είρε σο
αληηθείκελό ηνπ ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ εθπαίδεπζε.

3.
ΟΡΓΑΝΧΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ, ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ
ε ό,ηη αθνξά ηηο επηζηεκνληθέο, εθπαηδεπηηθέο θ.ά. εθδειώζεηο πνπ νξγαλώζεθαλ απηή ηελ
πεξίνδν (ζπλέδξηα, εκεξίδεο, έξεπλεο, ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο θ.ιπ.) επηζεκαίλνληαη ηα εμήο:
 Σν ΚΔΜΔΣΔ αλέιαβε ην θύξην βάξνο ηεο νξγάλσζεο ηνπ 1νπ θνηλνύ εθπαηδεπηηθνύ
ζπλεδξίνπ ΟΛΜΔ – ΟΔΛΜΔΚ κε ζέκα «Σν ζρνιείν ηνπ ζήκεξα θαη ηνπ αύξην» (Αζήλα 2122 Γεθεκβξίνπ 2000). ύκθσλα κε θνηλή απόθαζε ησλ δύν Οκνζπνλδηώλ, ην ζπλέδξην
απηό απνθαζίζηεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δύν θάζεηο. ηελ πξώηε θάζε (πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα) ζηόρνο ήηαλ ε αιιεινγλσξηκία ησλ Διιαδηηώλ θαη
Κππξίσλ ζπλέδξσλ-εθπαηδεπηηθώλ θαη ε ζύζθηγμε ησλ ζρέζεσλ, ε εμνηθείσζε κε ηα
εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα δύν εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη ν
εληνπηζκόο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ θαηά ηε δεύηεξε θάζε ηνπ
ζπλεδξίνπ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Κύπξν ηελ Άλνημε ηνπ 2002. Παξά ηα
πεξηνξηζκέλα ρξνληθά πιαίζηα κέζα ζηα νπνία ζρεδηάζηεθε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξώηε
θάζε ηνπ θαη ηηο αδπλακίεο πνπ παξνπζίαζε ε νξγάλσζή ηνπ, απνηέιεζε κηα πξσηόγλσξε
εκπεηξία γηα όινπο όζνη πήξαλ κέξνο ζε απηή θαη έζεζε ηηο βάζεηο γηα κηα επνηθνδνκεηηθή
ζπλεξγαζία ζην κέιινλ κε αλάινγεο εθδειώζεηο. Ήδε έρεη γίλεη απνκαγλεηνθώλεζε ησλ
πξαθηηθώλ ηεο πξώηεο θάζεο θαη έρεη δεκνζηεπηεί ζρεηηθή πξόζθιεζε πξνο ηηο ΔΛΜΔ γηα
ηελ νξγάλσζε Οκάδσλ Δξγαζίαο ελόςεη ηεο δεύηεξεο θάζεο ηνπ πλεδξίνπ. Ίζσο ην πην
ζεκαληηθό ζηνηρείν ζηελ νξγάλσζε απηνύ ηνπ ζπλεδξίνπ ππήξμε ε κεγάιε εζεινληηθή
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ζπκκεηνρή ησλ ζπλαδέιθσλ (πάλσ από 30) ζηηο νκάδεο εξγαζίαο ηεο ΟΛΜΔ πνπ
ζπζηάζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εηζεγήζεσλ θαη ζπληνλίζηεθαλ από ην Γ.. ηνπ
ΚΔΜΔΣΔ.
ε ζπλεξγαζία κε ην Γ.. ηεο ΟΛΜΔ θαη κε ηε βνήζεηα ζπλαδέιθσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ
Ηνύιην ηνπ 2000 ζπγθέληξσζε, ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ
ησλ Παλειιαδηθώλ Δμεηάζεσλ Β΄ θαη Γ΄ Λπθείνπ, πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε ζπλέληεπμε
ηύπνπ ηεο ΟΛΜΔ ηνλ Ηνύιην ηνπ 2000. Ζ έξεπλα απηή ηεθκεξίσζε κε επαξθή ηξόπν ηα
αδηέμνδα ζηα νπνία είρε νδεγήζεη ην Λύθεην ε αθνινπζνύκελε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη
πξνβιήζεθε πνιύ από ηνλ ηύπν.
Πξαγκαηνπνηήζεθε από ην ΚΔΜΔΣΔ (Οκάδα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο) δηήκεξν
Παλειιήλην Δπηζηεκνληθό πλέδξην ζηελ Κιεηηνξία Αραταο (4-5 επηεκβξίνπ 2000) κε ζέκα
«Δκπεηξίεο θαη πξννπηηθή ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα», ζην νπνίν
πήξαλ κέξνο ζπλάδειθνη από όιε ηελ Διιάδα. Σα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ (εηζεγήζεηο θαη
πνξίζκαηα) εθδόζεθαλ από ην ΚΔΜΔΣΔ θαη ζα δηαλεκεζνύλ ζε όιεο ηηο ΔΛΜΔ.
Αληίζηνηρε εκεξίδα πξαγκαηνπνηήζεθε από ην ΚΔΜΔΣΔ (Οκάδα Αγσγήο Τγείαο) ζηελ
Αζήλα (12-5-2001) κε ζέκα «Αγσγή Τγείαο ζην ζύγρξνλν ζρνιείν». Σα πξαθηηθά ηεο
εκεξίδαο (εηζεγήζεηο θαη πνξίζκαηα) εθδόζεθαλ θαη ζα δηαλεκεζνύλ επίζεο ζε όιεο ηηο
ΔΛΜΔ.
Πξαγκαηνπνηήζεθε κειέηε από ην Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ γηα ηε ζεκαζία, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε
ζηειέρσζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιηνζεθώλ, ππό κνξθή πξόηαζεο πξνο ην Γ.. ηεο ΟΛΜΔ θαη
ηνλ θιάδν, ε νπνία επίζεο ζα δηαλεκεζεί γηα ελεκέξσζε ζηηο ΔΛΜΔ.
Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα (Παλεπηζηήκην Αζελώλ) παλεγπξηθή επεηεηαθή εθδήισζε
κε αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ζκέξα ησλ Δθπαηδεπηηθώλ (5 Οθησβξίνπ 2000), ζηελ νπνία
πήξαλ κέξνο νη εθπαηδεπηηθέο νξγαλώζεηο όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ βαζκίδσλ ηεο Διιάδαο
θαη ηεο Κύπξνπ. Αληίζηνηρε εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζπλεξγαζία ΚΔΜΔ/ΟΛΜΔ
θαη ΟΔΛΜΔΚ ζηελ Κύπξν ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1999. Ο ζπληνληζκόο θαη ε δηνξγάλσζε ηεο
εθδήισζεο έγηλαλ από ην Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, κε ηε ζπλεξγαζία ησλ άιισλ εθπαηδεπηηθώλ
νξγαλώζεσλ ηεο Διιάδαο.

4. ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΙΑ
Με απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, ζπζηάζεθαλ ηε δηεηία 1999-2001 νκάδεο εξγαζίαο ζηα
εμήο ζέκαηα:
Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε
Αγσγή Τγείαο
Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε
Σέρλε, πνιηηηζκόο, ζεαηξηθή παηδεία
Γπζπξόζηηα – νιηγνκειή ζρνιεία
Κηηξηαθή ππνδνκή εθπαίδεπζεο
Νέεο Σερλνινγίεο θαη Δθπαίδεπζε
ρνιηθή Απνηπρία, Μαζεηηθή δηαξξνή, Δληζρπηηθή δηδαζθαιία
Φύιν θαη εθπαίδεπζε
Δζπεξηλά ζρνιεία
Μειέηε πξνβιεκάησλ πξνζδηνξηζκνύ ηεο εμεηαζηέαο ύιεο ζηηο γεληθέο εμεηάζεηο
Μειέηε γηα ζύζηαζε Γηθηύνπ Αηκνδνζίαο Δθπαηδεπηηθώλ
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Οη πεξηζζόηεξεο από απηέο ηηο νκάδεο εξγαζίαο δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ
εηζεγήζεσλ ηνπ 1νπ Δθπαηδεπηηθνύ πλεδξίνπ ΟΛΜΔ-ΟΔΛΜΔΚ «Σν ζρνιείν ηνπ ζήκεξα θαη
ηνπ αύξην». Δπίζεο, αζρνιήζεθαλ κε ηε ζπγθέληξσζε βηβιηνγξαθηθνύ πιηθνύ θαη ηνλ
εκπινπηηζκό ησλ ζρεηηθώλ θαθέισλ, κε ηε ζπκκεηνρή / εθπξνζώπεζε ηνπ θιάδνπ ζε ζρεηηθέο
εθδειώζεηο θαη ηελ ππνβνήζεζε εξεπλεηώλ, ζπλαδέιθσλ ή ησλ ΔΛΜΔ ζε πνηθίιεο αλάγθεο
ηνπο. Γε ιεηηνύξγεζαλ, σζηόζν, όιεο νη νκάδεο εξγαζίαο ζηνλ επηζπκεηό βαζκό. Σέινο, νη
νκάδεο εξγαζίαο ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη ηελ Αγσγή Τγείαο νξγάλσζαλ
αληίζηνηρα ζπλέδξην θαη εκεξίδα, ελώ ε νκάδα γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζπλέβαιε ζηελ
νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ» θαη ηελ έθδνζε ηνπ δίηνκνπ πιηθνύ «ρνιείν
ρσξίο ζύλνξα».

5. ΤΝΑΝΣΗΔΙ ΔΡΓΑΙΑ, ΤΚΔΦΔΙ κ.λπ.
ην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ νξγαλώζεθαλ ζπλαληήζεηο εξγαζίαο θαη
ζπζθέςεηο κε δηάθνξνπο θνξείο θαη ζπλαδέιθνπο σο εμήο:
 Δλεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο ηνπ λένπ Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ κε: (α) ηε Γηεύζπλζε
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΤΠΔΠΘ, (β) ηε Γηεύζπλζε 2νπ Κνηλνηηθνύ Πιαηζίνπ
ηήξημεο ηνπ ΤΠΔΠΘ, (γ) ην Κέληξν εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο (Φζηλόπσξν 1999).
 πλάληεζε κε εθπξνζώπνπο ηνπ Η.Ν.Δ. / ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ (Φζηλόπσξν 1999).
 πλάληεζε κε ηνλ εθπξόζσπν ηνπ ζπλδηθάηνπ εθπαηδεπηηθώλ Κνινκβίαο FE.CO.DE.
Atheman Sterling (22-6-2000) θαη ζπδήηεζε ηεο ηξαγηθήο θαηάζηαζεο ζηελ Κνινκβία
(θιίκα ηξνκνθξαηίαο, δνινθνλίεο εθπαηδεπηηθώλ θ.ιπ.). ύληαμε ςεθίζκαηνο
ζπκπαξάζηαζεο από κέξνπο ηεο ΟΛΜΔ.
 Δπαθέο κε εθπξνζώπνπο ηεο Διιεληθήο Αληηθαξθηληθήο Γξάζεο κε αληηθείκελν ην θάπληζκα
θαη ηηο επηπηώζεηο ηνπ ζηνπο λένπο (Άλνημε 2000).
 Κνηλή ζπλεδξία Γ.. ΟΛΜΔ θαη ΚΔΜΔΣΔ κε ζθνπό ην ζπληνληζκό ηεο δξάζεο ηνπο (17-12000).
 πζθέςεηο κε επηηξνπή Καζεγεηώλ – Τπεπζύλσλ ρνιηθώλ Βηβιηνζεθώλ, κε ζέκα ηε
δηακόξθσζε ζέζεσλ ηνπ θιάδνπ γηα ζέκαηα ζρνιηθώλ βηβιηνζεθώλ.
 ύζθεςε κε εθπξνζώπνπο ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Φηινιόγσλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία
εθδειώζεσλ κε αθνξκή ην έηνο Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε.
 πλαληήζεηο κε Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Σκήκα Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο
κε ζέκα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα πνιηηηζκνύ θαη αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ
ηερλνινγηώλ.
 Εεηήζεθε, επίζεο, ζπλάληεζε κε ηνλ λέν Τπ. Παηδείαο γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία
θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, αιιά δελ ππήξμε ζεηηθή αληαπόθξηζε ζην αίηεκα
απηό.

6. ΔΚΓΟΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ






ρνιείν ρσξίο ζύλνξα (Αζήλα 2000) (ηόκνη 2)
Δκπεηξίεο θαη πξννπηηθή ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα (Αζήλα 2000)
Αγσγή Τγείαο ζην ζύγρξνλν ζρνιείν (Αζήλα 2001)
Οη εθπαηδεπηηθέο ζέζεηο ησλ ζπλεδξίσλ ηεο ΟΛΜΔ (Αζήλα 2001)
Ζ ζρνιηθή βηβιηνζήθε ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Αζήλα 2001)
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 «Γειηίν ηνπ ΚΔΜΔΣΔ (δηζέιηδν ή ηεηξαζέιηδν) πεξηιήθζεθε ζε όια ηα Γειηία ηεο ΟΛΜΔ
απηήο ηεο πεξηόδνπ.

7. ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΠΙΣΡΟΠΔ, ΓΙΚΣΤΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ κ.λπ.
-

-

Σν ΚΔΜΔΣΔ εθπξνζσπεί ηελ ΟΛΜΔ ζηελ «Δπηηξνπή επαηζζεηνπνίεζεο ησλ λέσλ ζε
ζέκαηα πξνζθύγσλ», πνπ νξγαλώζεθε ππό ηελ αηγίδα θαη κε ηελ πξσηνβνπιία ηεο Ύπαηεο
Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξόζθπγεο. Ζ Δπηηξνπή απηή νξγαλώλεη ηνλ εηήζην καζεηηθό
δηαγσληζκό ζε ζέκαηα πξνζθύγσλ θαη αλαπηύζζεη θαη άιιεο ζρεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.
Σν ΚΔΜΔΣΔ ζπκκεηέρεη ζην «Δπξσπατθό Γίθηπν Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηηθώλ» («Training
of Trainers Network, TΣnet GR)», πνπ ζπληνλίδεη ζηελ Διιάδα ε ΔΛΔΣΔ. θνπόο ηνπ
δηθηύνπ είλαη ε αληαιιαγή απόςεσλ θαη ε ελεκέξσζε ζε ζέκαηα θαηάξηηζεο – επηκόξθσζεο
εθπαηδεπηηθώλ ζε επξσπατθό επίπεδν.

8. ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΚΓΗΛΧΔΙ, ΗΜΔΡΙΓΔ, ΤΝΔΓΡΙΑ κ.λπ.
εκαληηθό ζηνηρείν ηεο δξάζεο ηνπ Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ απνηέιεζε ε ζπκκεηνρή ή ε
εθπξνζώπεζε ηνπ θιάδνπ ζε επηζηεκνληθέο, εθπαηδεπηηθέο, ζπλδηθαιηζηηθέο ή άιιεο εθδειώζεηο
ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό. Πξνζεγγίδνπλ ηηο 100 νη εθδειώζεηο ζηηο νπνίεο πήξε κέξνο ην
ΚΔΜΔΣΔ κε εθπξνζώπνπο ηνπ ηε δηεηία 1999-2001.
Ηδηαίηεξε βαξύηεηα απηή ηελ πεξίνδν δόζεθε ζε εθδειώζεηο πνπ νξγάλσζαλ νη ΔΛΜΔ
ηόζν ζηελ Αζήλα όζν θαη ζηελ πεξηθέξεηα. Ο πινύζηνο απνινγηζκόο ζε απηό ηνλ ηνκέα δείρλεη
όηη ην ΚΔΜΔΣΔ, παξά ην γεγνλόο όηη, θπξίσο ιόγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθώλ
δπλαηνηήησλ ηνπ, δελ αληαπνθξίζεθε ζε όιεο ηηο πξνζθιήζεηο ησλ ΔΛΜΔ, ζπλεξγάζηεθε κε ηα
πξσηνβάζκηα όξγαλα ηνπ θιάδνπ ίζσο γηα πξώηε θνξά ζε ηέηνηα έθηαζε, θαη ζπλέβαιε ζηελ
άκεζε ελεκέξσζε ησλ ζπλαδέιθσλ γηα ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηνλ θιάδν θαη θαηέγξαςε ηνλ
πξνβιεκαηηζκό ηνπο ζην πιαίζην κηαο επσθεινύο, ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο. Θεσξνύκε σζηόζν
όηη νη δπλαηόηεηεο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ ζε ό,ηη αθνξά ηε ζπλεξγαζία κε ηηο, ΔΛΜΔ, ηα ζρνιεία, ηνπο
ζπλαδέιθνπο, είλαη πνιύ πεξηζζόηεξεο.
Παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα θάπνηεο από ηηο εθδειώζεηο ζηηο νπνίεο πήξε κέξνο ην
ΚΔΜΔΣΔ:
1. Κέληξν Γηεζλνύο θαη Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Γηθαίνπ (20-11-1999): «Καηαπνιέκεζε ηνπ
ξαηζηζκνύ ζηελ Δπξώπε» (Δπξσπατθό πλέδξην, Θεζζαινλίθε).
2. Σκήκα Φπρνινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ - ΔΠΔΑΔΚ (2011-1999): Δθδήισζε: «Φπρηθή πγεία παηδηώλ θαη εθήβσλ».
3. ΔΛΜΔ Ζξαθιείνπ (27-3-2000): «Αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ».
4. Παλεπηζηήκην Αζελώλ/ΣΔΑΠΖ θαη ΤΠΔΠΘ (15 & 16-4-2000): Γηεκεξίδα κε ζέκα:
«Έληαμε παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζην γεληθό ζρνιείν».
5. Δπξσπατθή πλνκνζπνλδία Δθπαηδεπηηθώλ Οξγαλώζεσλ (ΔTUCE) (Iαλ. 2000): Κνηλή
εθδήισζε ζε επξσπατθό επίπεδν, κε ζέκα «Δπξσπατθέο δξάζεηο γηα ην ξαηζηζκό θαη ηηο
δηαθξίζεηο ζηελ εθπαίδεπζε».
6. ΔΛΜΔ Πηεξίαο (19-3-00) «Αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ».
7. Δληαίν Λύθεην Καιαβξύησλ (31-3-01): «Ζ ζρνιηθή Βηβιηνζήθε».
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8. Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (31.3 σο 1.4.2001): «ύλδεζε ΓεπηεξνβάζκηαοΣξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο».
9. Παλεπηζηήκην Παηξώλ – ΠΣΝ (4 σο 6-5-2001): «Ο εθπαηδεπηηθόο σο εξεπλεηήο».
10. «Αζελά»-Γίθηπν Δζεινληηθήο Γεκηνπξγίαο (26 σο 28-5-2000): «Γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ
παξακεξίδνπκε».
11. ΟΔΛΜΔΚ-Έλσζε πληαθηώλ Κύπξνπ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην Κύπξνπ ((8-12-2000):
«ΜΜΔ θαη εθπαίδεπζε».
12. ΟΔΛΜΔΚ (21 θαη 22-1-2000): «Δληαίν Λύθεην».
13. ΔΛΜΔ Θεζπξσηίαο (19-3-2001): «Αμηνιόγεζε ζηελ εθπαίδεπζε».
14. ΔΛΜΔ Υαιθηδηθήο (17-10-2000): Δθπαηδεπηηθή εκεξίδα.
15. ΠΔΔΑ (10-6-2000): «Αλαιπηηθό πξόγξακκα ζρνιηθώλ κνλάδσλ Δηδηθήο Αγσγήο».
16. ρνιή Η.Μ. Παλαγησηόπνπινπ (14-4-2000): «Ο Διύηεο ζηελ εθπαίδεπζε».
17. πληνληζηηθό Μεηαλαζηεπηηθώλ θαη Αληηξαηζηζηηθώλ Οξγαλώζεσλ (7-7-2000): 5ν
Αληηξαηζηζηηθό Φεζηηβάι.
18. ΔΛΜΔ Ρνδόπεο (22-3-2001): «Σν ζύγρξνλν ζρνιείν θαη ν ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ».
19. Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο (1 σο 4-12-1999): «Ζ εθπαίδεπζε ζηνλ 21ν αηώλα ζηηο
ρώξεο ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Αλαηνιηθήο Λεθάλεο ηεο Μεζνγείνπ»
20. Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο – ΠΣΓΔ (9 σο 11-3-2001): «Δθπαίδεπζε
γισζζηθώλ κεηνλνηήησλ: Ζ δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο θαη ησλ Μαζεκαηηθώλ ζε
αιινδαπνύο».
21. Α΄ ΔΛΜΔ Πέιιαο (11-3-2001): «Αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη εθπαηδεπηηθνύ».
22. ΔΛΜΔ εξξώλ (1-3-2001): «ρνιηθό βηβιίν.».
23. ΔΛΜΔ Θεζζαινλίθεο – Αληηξαηζηζηηθή Πξσηνβνπιία (17-1-2001): Παξνπζίαζε δηδαθηηθνύ
πιηθνύ «ρνιείν ρσξίο ζύλνξα» ζε ζπλέληεπμε ηύπνπ.
24. ΔΛΜΔ Ησαλλίλσλ (31-1-2001): «Αμηνιόγεζε καζεηή θαη εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ».
25. Δζληθό Ίδξπκα Δξεπλώλ: Δθδήισζε γηα ηηο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο.
26. ΣΔΗ Αζελώλ: Ζκεξίδα γηα ηηο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο.
27. Δληαίν Λύθεην Αθξάηαο: Δθδήισζε γηα ην ξόιν ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο.
28. Γηεκεξίδα γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (Ξελνδ. ΣΗΣΑΝΗΑ, Αζήλα).
29. Ζκεξίδα ηνπ ΗΠΔΜ-ΓΟΔ γηα ηε Μεηεθπαίδεπζε
30. Γελ. Γξακκαηεία Λατθήο Δπηκόξθσζεο / Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη ΤΠΔΠΘ (14-3-2001):
«Γηά βίνπ κάζεζε: ρεδηάδνληαο κνξθσηηθέο αμίεο ζηηο λέεο θνηλσλίεο ηεο γλώζεο».
31. πλέδξην ηεο ΟΗΔΛΔ (11 σο 13–5–2000): «Οξγάλσζε – Γηνίθεζε ζρνιηθήο κνλάδαο».
32. Ζκεξίδα κε ζέκα: «Οη πξνθιήζεηο ηνπ 21νπ αηώλα» (Αγξίλην).
33. Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην – ΤΠΔΠΘ (7-5-2000): «Δπαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο»
34. Γξαθείν Τγείαο Γηεύζπλζεο Γ.Δ. Γπη. Αηηηθήο (Διεπζίλα) (6-4-2001): «Ο ξόινο ηνπ
ζρνιείνπ ζηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο».
35. Ζκεξίδα Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηνπ Δπξσπατθνύ νζηαιηζηηθνύ Κόκκαηνο (14-6-2001):
«ηόρνη θαη αμηνιόγεζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ Διιάδα».
36. Διιεληθόο Δξπζξόο ηαπξόο (24-11-2000): «»Ο ξόινο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο
ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησλ πξνζθύγσλ – κεηαλαζηώλ».
37. ΔΛΜΔ Α΄ -Γ΄ Αλ. Αηηηθήο (25-11-2000) Ζκεξίδα γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο.
38. 4ν Δπξσπατθό πλέδξην γηα ηελ Έληαμε ησλ Πξνζθύγσλ (1-12-2000).
39. Δζληθό Ίδξπκα Δξεπλώλ (5-12-2000): «ρέζεηο έξεπλαο – εθπαίδεπζεο».
40. Τπ. Πξνεδξίαο (12-12-2000): Σξεηο Ζκέξεο γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο».
41. «ηέθη Μεηαλαζηώλ» (11-12-2000): πδήηεζε εξγαζίαο κε ζέκα ην λέν Ν/ γηα ηνπο
κεηαλάζηεο.
42. ΔΛΜΔ Ν. Αζήλαο (13-2-2000): «Σν πνιιαπιό βηβιίν».
43. Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξόζθπγεο (20-12-1999): Δθδήισζε γηα ηνπο
πξόζθπγεο κε αθνξκή ηελ απνλνκή βξαβείσλ ηνπ εηήζηνπ καζεηηθνύ δηαγσληζκνύ.
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44. Έλσζε Διιήλσλ Φπζηθώλ – Ε΄ ΔΛΜΔ Αζήλαο – ρνιηθνί ύκβνπινη Αζήλαο (29-3-01): «Ζ
δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε».
45. ΔΛΜΔ Αθαξδίαο (20-12-2000): «Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζην ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία».
46. Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξόζθπγεο (9-1-2001): Παξνπζίαζε ηεο έθδνζεο «Οη
πξόζθπγεο ηνπ Κόζκνπ».
47. ύιινγνο Δθδνηώλ-Βηβιηνπσιώλ- Έλσζε Βηβιηνζεθαξίσλ Διιάδαο (13-1-2001): «ρνιηθέο
Βηβιηνζήθεο».
48. Δθπαηδεπηήξηα Κσζηέα-Γείηνλα (19-1-01): «Διιεληθό ζρνιείν θαη πνιηηηζκόο».
49. Τπ. Παηδείαο (19 σο 20-1-2001): Δθδήισζε γηα ηε «Γηαθήξπμε ηεο Μπνιόληα».
50. «Αλνηρηνί Οξίδνληεο» (24-3-2001) «Φεζηηβάι ηέρλεο γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα».
51. Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξόζθπγεο (30-9-2000): 2ν εκηλάξην Δλεκέξσζεο
Δθπαηδεπηηθώλ ζε ζέκαηα πξνζθύγσλ.
52. Παλεπηζηήκην Αζελώλ (5-3-2001): Δθδήισζε γηα ηνλ Α. Παπαδηακάληε.
53. Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Διιάδαο ((2 σο 4-10-2000): Παηδαγσγηθό πλέδξην ηεο ΠΔΔ.
54. ΔΛΜΔ Ζξαθιείνπ (21-2-1000): Ζκεξίδα.
55. ΟΔΛΜΔΚ (6-10-1999): Δθδήισζε γηα ηελ Παγθόζκηα Ζκέξα ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ.
56. ΔΤΘΤΣΑ (14-10-1999): «Σξνραία θαη αηύρεκα»
57. ρνιή Η.Μ. Παλαγησηόπνπινπ (22 σο 23-10-1999): «Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΜΜΔ ζην ζρνιείν».
58. ρνιηθό ζπγθξόηεκα «Έιιε Αιεμίνπ» (26-5-2001): «Έιιελεο παηδαγσγνί: Ηζηνξία –
Πξννπηηθέο».
59. Γαιιηθό Ηλζηηηνύην θαη ΠΣΝ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ (12-5-2001): «Από ηε βάζε πξνο ηελ
θνξπθή: εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο θαη θαηλνηνκίεο ζηελ εθπαίδεπζε».
60. Γεληθή Γξακκαηεία Λατθήο Δπηκόξθσζεο / Δπηκόξθσζεο Δλειίθσλ (6-3-2001): «Ζ λέα
θπζηνγλσκία ηεο ΓΓΛΔ – Παξνπζίαζε πξνγξάκκαηνο – ζηόρσλ».
61. Διιεληθή Δηαηξεία πγθξηηηθήο Δθπαίδεπζεο (29-3-2001): «Παηδεία θαη πνιίηεο».
62. Γηεζλέο πλέδξην γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο (Αίζνπζα ηειεηώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ).
63. πκκεηνρή ζε ηξεηο εκεξίδεο (Αγσγή Τγείαο, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Δπαγγεικαηηθή
Αγσγή) ζηνλ Πεηξαηά.
64. πκκεηνρή θαη ραηξεηηζκόο ζην πλέδξην ηεο ΠΔΚΑΓΔ (Ξελνδνρείν ΠΑΡΚ) κε ζέκα: «Ζ
ζέζε ηνπ θαζεγεηή».
65. Γεληθή Γξακκαηεία Ηζόηεηαο – ΚΔΘΗ (19 σο 21-4-2001): «Σam tam nel Μediterraneo».
Παξνπζίαζε δηδαθηηθνύ πιηθνύ ζε ζέκαηα ηζόηεηαο.
66. Βαξβάθεην Λύθεην (26-4-01) Δθδήισζε γηα ηνλ Παπαδηακάληε.
67. Γαιιηθό Ηλζηηηνύην – Παλ. Παηξώλ (12-5-2001) «Μηθξέο θαη κεγάιεο κεηαξξπζκίζεηο».
68. Γίθηπν ROM (17 σο 19-5-2001): Θέκαηα Σζηγγάλσλ.
69. Ίδξπκα γηα ηελ Οηθνγέλεηα θαη ην παηδί (24-5-2001): «Σν παηδί: Θύκα ηνπ πνιέκνπ θαη
αγγειηαθόξνο ηεο εηξήλεο».
70. Κίλεζε Πνιηηώλ θαηά ηνπ Ραηζηζκνύ (28 σο 30-5-2001) «Θέκαηα θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ
θαη έληαμεο (πξόζθπγεο, κεηαλάζηεο, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο)».
71. Μαθεδνληθό Ηλζηηηνύην εξγαζίαο – Αληηξαηζηζηηθή Πξσηνβνπιία Θεζζαινλίθεο – ΟΛΜΔ
θαη ΔΛΜΔ Θεζζαινλίθεο (7-6-2001): Δθδήισζε παξνπζίαζεο εθδόζεσλ γηα ζέκαηα
Ραηζηζκνύ – Ξελνθνβίαο ζηελ έθζεζε βηβιίνπ Θεζζαινλίθεο.
72. ΠΔΔΑ-ύιινγνο Μεηεθπαηδεπνκέλσλ Μαξαζιείνπ (16-6-2001): «Ο λένο λόκνο γηα ηελ
Δηδηθή Αγσγή: Πξννπηηθέο θαη αδηέμνδα».
73. Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξόζθπγεο (20-6-2001): Δθδήισζε κε αθνξκή ηελ
Παγθόζκηα Ζκέξα Πξνζθύγσλ.
74. Πξόγξακκα ΜΔΛΗΝΑ (22-6-2001): «3ε πλδηάζθεςε Δθπαηδεπηηθώλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο
ΜΔΛΗΝΑ. Παξνπζίαζε δξάζεσλ θαη εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ».
75. Κέληξν Μέξηκλαο Οηθνγέλεηαο θαη παηδηνύ – Γεληθή γξακκαηεία Ηζόηεηαο – Δπηηξνπή ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο / Μνλάδα Ίζσλ Δπθαηξηώλ (22 θαη 23-6-2001): «Καιέο πξαθηηθέο ζηηο
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ρώξεο ηεο Δπξώπεο ζε ζρέζε κε ηνλ θαιύηεξν ζπλδπαζκό ηεο νηθνγελεηαθήο θαη
επαγγεικαηηθήο δσήο»
76. Ζκεξίδεο γηα ην αζθαιηζηηθό – ζπληαμηνδνηηθό):
- ΔΛΜΔ Ν. κύξλεο – Καιιηζέαο - Μνζράηνπ (22-2-2001)
- ΔΛΜΔ Γξάκαο
- ΔΛΜΔ Α΄ - Γ΄ Αλ. Αηηηθήο
- ύιινγνο Γαζθάισλ Νόηηαο Αζήλαο

9. ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΔΜΔΣΔ
Με ηε βνήζεηα βηβιηνζεθνλόκνπ έγηλε ζπζηεκαηηθή ζπγθέληξσζε, θαηάηαμε θαη
θαηαινγνγξάθεζε ηνπ πιηθνύ ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ. Απνθαζίζηεθε, επίζεο, θαη έγηλε
ε πξνκήζεηα βηβιίσλ αλαγθαίσλ γηα ηνλ εκπινπηηζκό θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο.
ΑΡΥΔΙΟ ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΣΟΤ ΚΔΜΔΣΔ
πλερίζηεθε ε πξνζπάζεηα γηα ηε δηεύξπλζε θαη ηνλ εκπινπηηζκό ησλ θαθέισλ. Δγηλε
ζπζηεκαηηθόηεξε ζπγθέληξσζε θαη θαηάηαμε ηνπ ζρεηηθνύ πιηθνύ. Σν Αξρείν Σεθκεξίσζεο ηνπ
ΚΔΜΔΣΔ έρεη γίλεη επξύηεξα γλσζηό ζηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ην επξύηεξν θνηλό. Ήδε δόζεθε ε
δπλαηόηεηα ζε δεθάδεο ζπλαδέιθσλ, εξεπλεηώλ θαη δεκνζηνγξάθσλ λα απνθηήζνπλ ρξήζηκα
ζηνηρεία γηα ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπο κέζσ ηνπ Αξρείνπ απηνύ.

10. ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Δίλαη γεγνλόο όηη θαηά ηελ πεξίνδν 1999-2001 ην ΚΔΜΔΣΔ θαηάθεξε λα μεπεξάζεη
θάπνηεο από ηηο αδπλακίεο πνπ ραξαθηήξηζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνεγνύκελεο δηεηίεο. Βξέζεθε
πην θνληά ζηελ επηθαηξόηεηα θαη έδσζε ην ζηίγκα ηνπ θιάδνπ ζε κηα ζεηξά δεηήκαηα ηεο
εθπαηδεπηηθήο επηθαηξόηεηαο. Οη παξεκβάζεηο ησλ κειώλ ηνπ ζηνλ ηύπν, ζηνπο ξαδηνθσληθνύο
ζηαζκνύο θαη ζηελ ηειεόξαζε, ηόζν ζε θεληξηθό όζν θαη ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν, ζεσξνύκε όηη
βνήζεζαλ νπζηαζηηθά ην έξγν ηεο ΟΛΜΔ θαη έθαλαλ γλσζηέο ηηο ζέζεηο θαη ηε θηινζνθία ηνπ
θιάδνπ επξύηεξα.
Δπίζεο, βξέζεθε πην θνληά ζηα πξσηνβάζκηα όξγαλα (ΔΛΜΔ) ζηεξίδνληαο ην έξγν ηνπο
θαη ζπκκεηέρνληαο κε εηζεγεηέο ζε πνιιέο εθδειώζεηο πνπ απηά νξγάλσζαλ απηή ηελ πεξίνδν.
Σν ζεηηθό θιίκα πνπ ραξαθηήξηζε θαη απηή ηε δηεηία ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γ.. ζπλέβαιε ζε
κεγάιν βαζκό ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ. Δπίζεο, ε ζπλεξγαζία κε ην Γ.. ηεο
ΟΛΜΔ εμαζθαιίζηεθε κέζσ θνηλώλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ Γ.. ησλ δύν νξγάλσλ.
Χζηόζν, ππήξμαλ θαη ζνβαξέο αδπλακίεο. Οη ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζε γξακκαηεηαθή θαη
ινγηζηηθή ππνζηήξημε, εηδηθά εθέηνο, πνπ ην ΚΔΜΔΣΔ ζηεξήζεθε ηε δπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο
ηνπ ππεπζύλνπ ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο (ιόγσ κε απόζπαζεο
ζπλαδέιθνπ ζην ΚΔΜΔΣΔ) θαη ε απόζπαζε ησλ πεξηζζόηεξσλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ
κόλν θαηά ην ήκηζπ ηνπ σξαξίνπ ηνπο ήηαλ αξλεηηθά ζηνηρεία ζηελ αλάπηπμε ηνπ έξγνπ ηνπ
ΚΔΜΔΣΔ. Σν Αξρείν Σεθκεξίσζεο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ πξέπεη λα εκπινπηηζηεί κε ηαρύηεξν ξπζκό
θαη παξάιιεια λα πξνσζεζεί θαη ην ειεθηξνληθό αξρείν. Ζ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ ΚΔΜΔΣΔ
ππνιεηηνύξγεζε θαη, γεληθά, ε ζηήξημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ από ηηο ηερλνινγίεο
πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή. Θεσξνύκε όηη πνιιά από ηα δεηήκαηα
πνπ αθνξνύλ ηε ζηειέρσζε θαη ηνλ εμνπιηζκό ηνπ ΚΔΜΔΣΔ κπνξνύλ λα πξνσζεζνύλ κε ηελ
έληαμε ζην ΔΠΔΑΔΚ ηεο πξόηαζήο καο λα αλαιάβεη ην ΚΔΜΔΣΔ ηελ νξγάλσζε θαη
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δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξώηνπ Κέληξνπ ηήξημεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Δξγνπ, ζύκθσλα κε
ηε ζρεηηθή κειέηε πνπ έρεη επεμεξγαζηεί Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ.
Γεληθά, ήηαλ αλεπαξθήο ε αμηνπνίεζε ηνπ επηζηεκνληθνύ δπλακηθνύ πνπ δηαζέηεη ν
θιάδνο ζηε ζπλνιηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ ΚΔΜΔΣΔ. Ζ αδπλακία απηή είλαη πεξηζζόηεξν
εκθαλήο ζε ό,ηη αθνξά ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο πεξηθέξεηαο, θαζώο δελ έρεη πξνρσξήζεη ε
ζύζηαζε Παξαξηεκάησλ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ ζηα κεγάια θέληξα ηεο πεξηθέξεηαο. Θεσξνύκε όηη ν
θιάδνο καο είλαη έλα «αλεμάληιεην ρξπζσξπρείν» θαη νη δπλαηόηεηεο λα θηλεζνύκε πξνο απηή
ηελ θαηεύζπλζε αμηνπνηώληαο θαη εληζρύνληαο ηε δηάζεζε εζεινληηθήο πξνζθνξάο ησλ
ζπλαδέιθσλ είλαη πνιιέο. Οη νκάδεο εξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ 1νπ
Δθπαηδεπηηθνύ πλεδξίνπ ΟΛΜΔ-ΟΔΛΜΔΚ επηβεβαηώλνπλ απηή ηε ζέζε καο.
Παξά ηηο αδπλακίεο θαη ηηο ειιείςεηο πνπ αλαθέξζεθαλ, ζεσξνύκε όηη ε ζπκβνιή ηνπ
ΚΔΜΔΣΔ ζηε ζπιινγηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ζηε δηακόξθσζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ θιάδνπ
ππήξμε ζεκαληηθή. Ζ πείξα καο έδεημε όηη ε ζύζηαζε ηνπ ΚΔΜΔΣΔ ζε ζεκαληηθό βαζκό
δηθαίσζε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θιάδνπ θαη έδσζε ηε δπλαηόηεηα γηα δηεύξπλζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΟΛΜΔ.
Κάπνηεο από ηηο αδπλακίεο πνπ επηζεκάλζεθαλ, ηόζν ζην ζεζκηθό πιαίζην όζν θαη ζηε
ιεηηνπξγία ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, έρνπλ πεξηζώξηα βειηίσζεο. Δίλαη αλαγθαίεο νη πξνζαξκνγέο ζηηο
απαηηήζεηο πνπ δηακνξθώλνληαη θαη κεηαβάιινληαη ζπλερώο. Ζ ζύζηαζε παξαξηεκάησλ ηνπ
ΚΔΜΔΣΔ, γηα παξάδεηγκα, είλαη αλαγθαία γηα ηε δηεύξπλζε ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπ ζηελ
πεξηθέξεηα, αιιά νη νξγαλσηηθέο θαη ζεζκηθέο δπζθνιίεο είλαη πνιιέο θαη πξέπεη λα κειεηεζνύλ
ην επόκελν δηάζηεκα αλαιπηηθά.
Κξίλνληαο ζπλνιηθά ηελ πνξεία ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, ζεσξνύκε όηη νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ
πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζαλ ζε κεγάιν βαζκό ηελ απνδνρή ησλ ζπλαδέιθσλ, όπσο θαη ηε
δίθαηε απαίηεζή ηνπο γηα πην ζπζηεκαηηθή θαη θαιύηεξα νξγαλσκέλε παξέκβαζε ζην
εθπαηδεπηηθό γίγλεζζαη, πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηνπ θιάδνπ θαη
ηεο εθπαίδεπζήο καο. Θεσξνύκε όηη πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ηελ επόκελε δηεηία ζην
άλνηγκα ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ πξνο ηα πξσηνβάζκηα όξγαλα θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο
ζηα ζρνιεία.
Σελ επόκελε δηεηία, ην λέν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ειπίδνπκε όηη ζα ζπλερίζεη θαη ζα
δηεπξύλεη ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, ιακβάλνληαο ππόςε ηνπ ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα
δηακνξθσζνύλ ζην 10ν πλέδξην θαζώο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ηξέρνπζαο επηθαηξόηεηαο.
Αζήλα, Ηνύληνο 2001
Σν Γ.. ηνπ ΚΔ.ΜΔ.ΣΔ.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΓΡΑΗ ΚΔΜΔΣΔ
ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2001 – 2003
ΓΔΝΙΚΑ
Ζ δηεηία 2001-2003 εθηηκνύκε όηη ζα απνηειέζεη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο θακπή ζηα
εθπαηδεπηηθά πξάγκαηα ηεο ρώξαο. Καζώο έρνπλ ήδε δηαθαλεί ηα πξνβιήκαηα πνπ πξόζζεζε ε
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ηειεπηαίαο πεξηόδνπ ζε εθείλα πνπ ηαιαηπσξνύζαλ κόληκα ηελ
ειιεληθή εθπαίδεπζε κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε, θαζίζηαηαη ζαθέο όηη είλαη πιένλ ώξηκεο νη
ζπλζήθεο γηα κηα νπζηαζηηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξύζκηζε, όπσο ζηαζεξά θαη κε έκθαζε
πξνηείλεη ν θιάδνο καο, ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζύλζεηο θαη ηηο πξνηεξαηόηεηεο πνπ επηηάζζνπλ νη
ζύγρξνλεο απαηηήζεηο. Γηα λα έρεη απνηειεζκαηηθόηεηα θαη βησζηκόηεηα κηα ηέηνηα
κεηαξξύζκηζε, πξέπεη λα είλαη ην πξντόλ νπζηαζηηθνύ δηαιόγνπ αλάκεζα ζηελ πνιηηεία, ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο θνξείο θαη ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπιινγηθόηεηεο πνπ εθθξάδνπλ ηνλ
ειιεληθό ιαό. Οη θαηεπζύλζεηο ηνπ 2νπ ΔΠΔΑΔΚ, ζην πιαίζην ηνπ 3νπ Κνηλνηηθνύ Πιαηζίνπ
ηήξημεο, πνπ αλακέλεηαη λα απνζαθεληζηνύλ απηή ηε δηεηία, ζα δείμνπλ ζε κεγάιν βαζκό ηηο
πξνζέζεηο ηεο ζεκεξηλήο θπβέξλεζεο.
Καηά ζπλέπεηα, ν πξνγξακκαηηζκόο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ γηα ηε δηεηία
2001-2003 πξέπεη λα δηακνξθσζεί αθνύ ζπλεθηηκεζνύλ θαη νη εμήο παξάγνληεο:
νη αλάγθεο πνπ αλακέλεηαη λα πξνθύςνπλ γηα ηελ επαξθή ζηήξημε ηνπ θιάδνπ θαη ησλ
νξγάλσλ ηνπ ζηα εθπαηδεπηηθά, ζπλδηθαιηζηηθά θαη άιια επξύηεξα δεηήκαηα, σο απόξξνηα
ηεο αθνινπζνύκελεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο
ε πξνώζεζε εθπαηδεπηηθώλ αιιαγώλ θαη θαηλνηνκηθώλ παξεκβάζεσλ ζην εθπαηδεπηηθό
ηνπίν κε ζηόρν ηελ αλαλέσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ παηδαγσγηθώλ κεζόδσλ θαη
πξαθηηθώλ
ε αλάδεημε ησλ αλαγθώλ ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ό,ηη αθνξά ηε βαζηθή ηνπο
θαηάξηηζε, επαξθή επηκόξθσζε, επαγγεικαηηθή εμέιημε, ηηο ζπλζήθεο άζθεζεο ηνπ έξγνπ
ηνπο θαη ηελ νπζηαζηηθή νηθνλνκηθή ηνπο αλαβάζκηζε
ε ζεκαζία ηεο πξνώζεζεο ηεο έξεπλαο ζε όινπο ηνπο ηνκείο πνπ έρνπλ ζρέζε κε όια ηα
παξαπάλσ δεηήκαηα
ε αλάγθε βειηίσζεο ηεο εξεπλεηηθήο ππνδνκήο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ
ν ξόινο ηεο επαξθνύο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, ηνπ απαξαίηεηνπ ηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ
θαη ηεο ζηνηρεηώδνπο ζηειέρσζεο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ.

ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΑ
Μεηά από ηε ζύζηαζε από ην ΗΝΔ/ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ «Κιαδηθνύ Ηλζηηηνύηνπ Δθπαίδεπζεο», κε
πξσηνβνπιία ηεο ΟΗΔΛΔ, πξνέθπςε ην παξάδνμν λα κε ζπκκεηέρνπλ ζε απηό νη δπν κεγάιεο
εθπαηδεπηηθέο νξγαλώζεηο, ΟΛΜΔ θαη ΓΟΔ, θαη ηα αληίζηνηρα εξεπλεηηθά θέληξα ΚΔΜΔΣΔ θαη
ΗΠΔΜ. Θεσξνύκε απηή ηελ εμέιημε αηπρή αιιά θαη ηε κνλνκέξεηα ελόο ηέηνηνπ νξγάλνπ
αξλεηηθή ζε ό,ηη αθνξά ηε θπζηνγλσκία θαη ηηο επηδηώμεηο ηνπ.
Ζ πξόηαζή καο είλαη λα ζπζηαζεί έλα ηέηνην όξγαλν (θιαδηθό ηλζηηηνύην εθπαίδεπζεο)
ζε επίπεδν ΗΝΔ/ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ, ζην νπνίν ζα ζπκκεηέρνπλ θαη νη ηξεηο εθπαηδεπηηθέο
νκνζπνλδίεο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, κε ηε ζπκκεηνρή πηζαλόλ, ζην κέιινλ, θαη ησλ
αληίζηνηρσλ νκνζπνλδηώλ ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΠΟΓΔΠ, ΟΔΠ-ΣΔΗ). Σν όξγαλν
απηό ζα αλαιακβάλεη ηελ εθπόλεζε επξείαο θιίκαθαο εθπαηδεπηηθώλ ή άιισλ κειεηώλ, εξεπλώλ
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θαη δξαζηεξηνηήησλ, ελώ θάζε νκνζπνλδία κε ην αληίζηνηρν εξεπλεηηθό θέληξν ηεο ζα
αλαπηύζζεη ηε δηθή ηεο απηόλνκε δξαζηεξηόηεηα ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ρώξνπ ηεο. Γηα ηε
ιεηηνπξγία απηνύ ηνπ νξγάλνπ είλαη απαξαίηεην λα εμαζθαιηζηεί ε αλαγθαία ζηειέρσζε θαη
ππνδνκή.

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ, ΣΔΛΔΥΧΗ ΚΑΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΣΟΤ ΚΔΜΔΣΔ
Γηα ηελ επαξθή ιεηηνπξγία ησλ γξαθείσλ θαη ηεο βηβιηνζήθεο είλαη απαξαίηεηε ε
ππνζηήξημε ηνπ ΚΔΜΔΣΔ από γξακκαηέα (κε κεξηθή ή νιηθή απαζρόιεζε).
Πξνηείλεηαη λα δεηεζεί ε απόζπαζε ζπλαδέιθσλ γηα ηε ζηήξημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
ΟΛΜΔ θαη ηνπ ΚΔΜΔΣΔ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, κε εηδηθά πξνζόληα (πιεξνθνξηθή,
μελόγισζζε κεηάθξαζε θ.ιπ.).
Αλαλέσζε θαη ελίζρπζε ηνπ ηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ
ΚΔΜΔΣΔ.
Δμέηαζε ησλ δπλαηνηήησλ επίιπζεο ηνπ ζηεγαζηηθνύ πξνβιήκαηνο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, ώζηε λα
ππάξμνπλ επαξθείο ρώξνη γηα ηε ζηέγαζε ηεο Βηβιηνζήθεο, ηνπ ηζηνξηθνύ αξρείνπ θαη ηνπ
Αξρείνπ πιεξνθόξεζεο θαη ηεθκεξίσζεο (ζπκβαηηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ).
Σέινο, πξέπεη λα εμεηαζηεί ζπζηεκαηηθά θάζε δπλαηόηεηα γηα ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία ηνπ
ΚΔΜΔΣΔ (δηαθίλεζε ησλ εθδόζεσλ θ.ιπ.).

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ
Αλάπηπμε νκάδσλ εξγαζίαο κεηά από αλνηρηή πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο ζηνπο ζπλαδέιθνπο
κέζσ ηνπ Γειηίνπ ηεο ΟΛΜΔ θαη ηεο ειεθηξνληθήο ζειίδαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ.
Οξγάλσζε Παξαξηήκαηνο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ θαηαξρήλ ζηε Θεζζαινλίθε (δνθηκαζηηθά) θαη,
ζηε ζπλέρεηα, ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο όπνπ εθδειώλεηαη ελδηαθέξνλ.
Αμηνπνίεζε ησλ ηξηώλ ελαιιαθηηθώλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ην ςεθηζκέλν από ην 8ν
πλέδξην ηνπ θιάδνπ (1997) πιαίζην πνπ αθνξά ηηο Δηαδηθαζίεο αλάζεζεο εξεπλώλ – κειεηώλ
(ζπγθξόηεζε νκάδσλ εξγαζίαο κε αλνηρηή πξόζθιεζε, πξνθήξπμε πξνο θάζε
ελδηαθεξόκελν, αλάζεζε από ην Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ ή θάπνηνο ζπλδπαζκόο απηώλ).
Αμηνπνίεζε ησλ θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ πξνβιέπεη ην ίδην πιαίζην
(θαηνρύξσζε ηεο ζπκκεηνρήο κε δεκνζηνπνίεζε ησλ νλνκάησλ ησλ ζπκκεηερόλησλ /
ζπκκεηερνπζώλ θαη επώλπκε δεκνζίεπζε ησλ εξγαζηώλ ηνπο, θαηαβνιή εμόδσλ θίλεζεο –
παξάζηαζεο, δπλαηόηεηα θαηαβνιήο ακνηβήο αλάινγα κε ηε θύζε θαη ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ
πνπ αλαιακβάλνπλ θαη δηεθδίθεζε ηεο δπλαηόηεηαο γηα εμαζθάιηζε εξγαζηαθώλ
δηεπθνιύλζεσλ).

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
Σν λέν Γ.. πξνηείλνπκε λα αλαιάβεη ηελ νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ ήδε
αλαιεθζεί θαη ηε δηεθπεξαίσζε λέσλ.
πγθεθξηκέλα, πξνηείλνπκε ζπλέρηζε ησλ εμήο δξαζηεξηνηήησλ:
πλέδξην ΟΛΜΔ – ΟΔΛΜΔΚ «Σν ζρνιείν ηνπ ζήκεξα θαη ηνπ αύξην» (2ε θάζε, Κύπξνο,
Αλνημε 2002). Ζ πξόηαζή καο είλαη λα νξγαλσζνύλ νκάδεο εξγαζίαο επί ζπγθεθξηκέλσλ
ζεκάησλ, ζε ζπλέρεηα αλάινγεο κειεηεηηθήο εξγαζίαο ηεο πξώηεο θάζεο ηνπ πλεδξίνπ. Οη
νκάδεο απηέο ζα εξγαζηνύλ παξάιιεια ζε Διιάδα θαη Κύπξν, ηόζν ζε επίπεδν
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πξσηνβάζκησλ όζν θαη ζε επίπεδν δεπηεξνβάζκησλ νξγάλσλ. Δρεη ήδε ζπληαρζεί έλαο επξύο
θαηάινγνο από ηηο νκάδεο εξγαζίαο ηεο πξώηεο θάζεο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο ζα γίλεη επηινγή
θαηά ηε δεύηεξε θάζε.
πλέρηζε ησλ πξσηνβνπιηώλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο αληηξαηζηζηηθήο –
δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ζηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα. Γελίθεπζε
ηνπ επηκνξθσηηθνύ ζθέινπο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Δθδειώζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο κε αθνξκή ην Δηνο Παπαδηακάληε (2001). Μεηά από
ζρεηηθή πξσηνβνπιία θαη πξόηαζε ηνπ Γ.. ηεο ΟΛΜΔ, ζα νξγαλσζνύλ ζρεηηθέο επεηεηαθέο
εθδειώζεηο ην Φζηλόπσξν/Υεηκώλα ηνπ 2001.
Δκπινπηηζκόο ηνπ αξρείνπ ηεθκεξίσζεο θαη πιεξνθόξεζεο (ζπκβαηηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ)
ηνπ ΚΔΜΔΣΔ.
Δκπινπηηζκόο ηνπ πιηθνύ ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ.
Οξγάλσζε ηνπ ηζηνξηθνύ αξρείνπ ηεο ΟΛΜΔ. πγθέληξσζε, ζπζηεκαηηθή θαηάηαμε θαη
ςεθηνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνύ πιηθνύ. Καηαινγνγξάθεζή ηνπ.
Δπίζεο, πξνηείλνπκε λα ζπλερηζηνύλ νη δξαζηεξηόηεηεο ησλ Οκάδσλ Δξγαζίαο πνπ ζπζηάζεθαλ
ηελ πξνεγνύκελε δηεηία (ζεκεηώλνπκε όηη νκάδεο εξγαζίαο κπνξνύλ λα ζπζηαζνύλ θαη γηα ηελ
θάιπςε απξόβιεπησλ αλαγθώλ ή αλάινγα κε ηε δηάζεζε ζπκκεηνρήο ησλ ζπλαδέιθσλ, θαηά ηελ
θξίζε ηνπ Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ):













Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε
Αγσγή Τγείαο
Αληηξαηζηζηηθή / Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε
Σέρλε, πνιηηηζκόο, ζεαηξηθή παηδεία
Γπζπξόζηηα – νιηγνκειή ζρνιεία
Κηηξηαθή ππνδνκή εθπαίδεπζεο
Νέεο Σερλνινγίεο θαη Δθπαίδεπζε
ρνιηθή Απνηπρία, Μαζεηηθή δηαξξνή, Δληζρπηηθή δηδαζθαιία
Φύιν θαη εθπαίδεπζε
Δζπεξηλά ζρνιεία
Μειέηε πξνβιεκάησλ πξνζδηνξηζκνύ ηεο εμεηαζηέαο ύιεο ζηηο γεληθέο εμεηάζεηο
Μειέηε γηα ζύζηαζε Γηθηύνπ Αηκνδνζίαο Δθπαηδεπηηθώλ

Παξάιιεια, πξνηείλνπκε λα αλαιεθζνύλ λέεο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο:
Πξόηαζε λα εληαρζεί θαη λα ρξεκαηνδνηεζεί από ην 2ν ΔΠΔΑΔΚ ε νξγάλσζε από ην
ΚΔΜΔΣΔ ελόο Κέντπος Στήπιξηρ τος Εκπαιδεςτικο Επγος ζηελ Αζήλα, ζύκθσλα κε
ζρεηηθή κειέηε πνπ επεμεξγάζηεθε Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, ζε δνθηκαζηηθή ή
κόληκε βάζε (βι. ΚΔΜΔΣΔ: Μειέηεο Ι). Δθηηκνύκε όηη πινπνίεζε ηεο πξόηαζεο απηήο ζα
δώζεη ηε δπλαηόηεηα ζην ΚΔΜΔΣΔ λα αλαπηύμεη ην ζύλνιν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πξνο ηελ
θαηεύζπλζε ηεο επηζηεκνληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ζηήξημεο ησλ ζπλαδέιθσλ.
Μειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο ηειεπηαίαο πεξηόδνπ
(εθπαηδεπηηθή κεηαξξύζκηζε θ.ιπ.). Απνηίκεζε ηεο πνξείαο ηεο (Λύθεην, πξόζβαζε ζε ΑΔΗΣΔΗ, δεηήκαηα ηεο ΣΔΔ θαη ησλ ΣΔΔ, Πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ – βηβιία, Γηαγσληζκόο ΑΔΠ
θ.ιπ.).
Δθπόλεζε κειεηώλ θαη εξεπλώλ πνπ αθνξνύλ ην εθπαηδεπηηθό έξγν, ηηο ζπλζήθεο άζθεζήο
ηνπ θαη ηελ ηδηαηηεξόηεηά ηνπ (Απόθαζε ηνπ 8νπ πλεδξίνπ ηνπ θιάδνπ). Οη κειέηεο απηέο
κπνξνύλ λα αμηνπνηνύληαη ζηηο εθδειώζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θάζε ρξόλν κε αθνξκή

12

13










ηελ Ζκέξα ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ, ηόζν ζηελ Αζήλα ή Λεπθσζία, όζν θαη ζε άιιεο πόιεηο.
Δκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηε κειέηε ηνπ ζςνηαξιοδοηικού και αζθαλιζηικού καθεζηώηορ
ηος εκπαιδεςηικού και ζηιρ ιδιαιηεπόηηηέρ ηος.
Οξγάλσζε εθδειώζεσλ ζε όιε ηελ Διιάδα από ηελ ΟΛΜΔ, ην ΚΔΜΔΣΔ ηηο ΔΛΜΔ (ζε
ζπλεξγαζία κε άιιεο εθπαηδεπηηθέο νξγαλώζεηο ζε θεληξηθό θαη ηνπηθό επίπεδν) θαη
αληίζηνηρεο εθδειώζεηο ζηελ Κύπξν, ηελ 5ε Οθησβξίνπ ηνπ 2001 θαη ηνπ 2002, κε ηελ
επθαηξία ηεο Παγθόζκηαο Ζκέξαο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ.
Οξγάλσζε επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο, ηόζν ζε εθπαηδεπηηθά / επηζηεκνληθά όζν θαη ζε ζπλδηθαιηζηηθά δεηήκαηα.
ύζηαζε θαη δξαζηεξηνπνίεζε θνηλήο νκάδαο εξγαζίαο ΟΛΜΔ/ΚΔΜΔΣΔ γηα ηελ θαιύηεξε
παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο ηνπ 2νπ ΔΠΔΑΔΚ θαη (απόθαζε θνηλήο ζπλεδξίαο ησλ Γ..
ΟΛΜΔ θαη ΚΔΜΔΣΔ, ηεο 17-1-2000).
Οξγάλσζε ηζηνξηθήο κειέηεο κε αληηθείκελν ηελ Ηζηνξία ηεο ΟΛΜΔ.
Πξόγξακκα επαηζζεηνπνίεζεο ησλ καζεηώλ ζε ζέκαηα Δθπαίδεπζεο ζηα ΜΜΔ.
Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ (παηδηώλ κεηαλαζηώλ / αιινδαπώλ θαη γεγελώλ) ζε ζέκαηα
πνιηηηζκνύ θαη ακνηβαίαο θαηαλόεζεο.
Γεκηνπξγία εηθνληθνύ αζιεηηθνύ-ηζηνξηθνύ κνπζείνπ θαη ηζηνξηθνύ Αηγαηνπειαγίηηθνπ
κνπζείνπ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο (Πξόηαζε
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ).
Οξγάλσζε νκάδσλ εξγαζίαο γηα ηελ θξηηηθή θαη ην ζρνιηαζκό ησλ ζεκάησλ ησλ γεληθώλ
εμεηάζεσλ.
Γξάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ ζρέζεσλ ζην ζρνιείν κεηαμύ ησλ
θνξέσλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο.
ύζηαζε θνηλήο νκάδαο ΟΛΜΔ/ΚΔΜΔΣΔ γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ηνκέα δηεζλώλ ζρέζεσλ
ηεο ΟΛΜΔ (απόθαζε θνηλήο ζπλεδξίαο ΟΛΜΔ – ΚΔΜΔΣΔ ηεο 17-1-2000).
Πξσηνβνπιίεο γηα ηελ θάιπςε επηζηεκνληθώλ, νηθνγελεηαθώλ θαη πξνζσπηθώλ αλαγθώλ ησλ
κειώλ ηνπ θιάδνπ (θάξηα κέινπο ηεο ΟΛΜΔ, παηδηθέο θαηαζθελώζεηο, νξγάλσζε
ςπραγσγηθώλ – αζιεηηθώλ – θαιιηηερληθώλ εθδειώζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ θ.ιπ.).
Οξγάλσζε εκεξίδσλ, εθδειώζεσλ θ.ιπ. ζε ζέκαηα όπσο:
Αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο. Σξόπνη αληηκεηώπηζεο ηεο ελίζρπζεο ηεο
ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ θξνληηζηεξίσλ.
Πξνβιήκαηα δπζπξόζηησλ – νιηγνκειώλ ζρνιείσλ
Θέκαηα ζρνιηθήο απνηπρίαο – δηαξξνήο – εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο
Θέκαηα ζπγθξηηηθήο εθπαίδεπζεο (π.ρ. ε Δθπαίδεπζε ζε άιιεο ρώξεο)
Δηξήλε, αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη εθπαίδεπζε
Δζπεξηλά ζρνιεία
Πξνβιήκαηα ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο
Πξνβιήκαηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ησλ ζρνιείσλ
Αθήνα, Ιούνιορ 2001
Το Δ.Σ. τος ΚΕΜΕΤΕ
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