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ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ Γ.. ΣΟΤ ΚΔΜΔΣΔ  

ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2001 - 2003 
 

 

1.  ΓΔΝΙΚΑ 

 
Καηά ηε δηεηία 2001-2003 ην ΚΔΜΔΣΔ αλέπηπμε αμηφινγε δξαζηεξηφηεηα ζηνπο 

βαζηθνχο ηνκείο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Καηαζηαηηθφ ιεηηνπξγίαο ηνπ, αλαβαζκίδνληαο ην 

ξφιν ηνπ ζην πιαίζην ηεο ΟΛΜΔ θαη εκπινπηίδνληαο ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ ηνπ. 

ε κεγάιν βαζκφ θαιχθζεθαλ νη γεληθέο επηδηψμεηο θαη νη ζηφρνη πνπ είρε ζέζεη ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ δξάζεο ηνπ γηα ηε δηεηία απηή απφ ην 2001. Δπηπιένλ, αλέπηπμε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ δξάζεο ηνπ, αιιά 

επηβιήζεθαλ απφ ηηο αλάγθεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο 

δξάζεο ηνπ απηή ηε δηεηία ππήξμε ε ηζφξξνπε αλάπηπμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ, αθφκε θαη ζε 

ηνκείο πνπ ζην παξειζφλ δελ είραλ αληηκεησπηζηεί, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, κε ηε δένπζα 

πξνζνρή. 

Σν Κέληξν Μειεηψλ θαη Σεθκεξίσζεο ηεο ΟΛΜΔ (ΚΔΜΔΣΔ) ζπλέβαιε ζε κεγάιν βαζκφ 

ζηελ αλάδεημε κηαο νινθιεξσκέλεο παξνπζίαο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ καο θηλήκαηνο ζηα 

εθπαηδεπηηθά πξάγκαηα θαη, γεληθφηεξα, ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο, δίλνληαο 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα  ζηε μελέηη και έρεσνα εκπαιδεσηικών προβλημάηων, ζηελ αλάδεημή ηνπο 

αλάκεζα ζηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηελ θνηλή γλψκε, ζηε διαμόρθωζη ηεκμηριωμένων θέζεων 

γηα ηνλ θιάδν, ζηελ επιμόρθωζη ησλ ζπλαδέιθσλ κέζσ ηεο νξγάλσζεο επηζηεκνληθψλ 

εκεξίδσλ θαη άιισλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηελ πξνψζεζε καινοηομικών 

εκπαιδεσηικών δράζεων.  

Παξάιιεια πξνζπαζήζακε, φζν επέηξεπαλ νη δπλαηφηεηέο καο, λα αληαπνθξηζνχκε θαη ζε 

ηξέρνπζεο αλάγθεο πνπ επέβαιιαλ νη απαηηήζεηο ηεο ηξέρνπζαο εθπαηδεπηηθήο/παηδαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Έηζη, πήξακε κέξνο ζε δεθάδεο εκεξίδεο, ζπλέδξηα, επηζηεκνληθά ζπκπφζηα, 

επηζηεκνληθέο – εξεπλεηηθέο ζπλαληήζεηο, πνπ νξγάλσζαλ είηε νη ΔΛΜΔ ή άιινη επηζηεκνληθνί, 

εθπαηδεπηηθνί θαη ζπλδηθαιηζηηθνί θνξείο, ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, πξνβάιινληαο θαη 

ζηεξίδνληαο ηηο ζέζεηο ηεο ΟΛΜΔ ζε κηα πεξίνδν πνπ ε αληηπαξάζεζε γηα ηα δεηήκαηα ηεο 

εθπαίδεπζεο ήηαλ έληνλε ζε φια ηα επίπεδα θαη θπξηαξρνχζε ζηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ ρψξν. 

Σαπηφρξνλα, πξνρσξήζακε ζηελ νξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ εκεξίδσλ ζε ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ 

ηνλ θιάδν καο. Σέινο, κε παξεκβάζεηο καο ζε εθπαηδεπηηθά θαη άιια δεηήκαηα ηεο 

επηθαηξφηεηαο ζπκβάιακε ζην λα αλαδεηρζνχλ νη ζέζεηο θαη νη απφςεηο ηνπ θιάδνπ ζε κηα ζεηξά 

δεηήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε θαη θνηλσλία απηή ηε δηεηία.  

Καη ζην δηάζηεκα απηήο ηεο δηεηίαο, ζε αληίζεζε κε άιινπο -εθπαηδεπηηθνχο θαη κε- θνξείο 

πνπ εληζρχζεθαλ πνηθηιφηξνπα απφ δηάθνξεο πεγέο (ΔΠΔΑΔΚ, επξσπατθά εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα θ.ιπ.), ηο ΚΕΜΕΤΕ είτε ελάτιζηε οικονομική αρωγή από ηέηοιες πεγές, ζηεριδόμενο  

καηά βάζε ζηοσς πόροσς από ηις ζσνδρομές ηοσ κλάδοσ. πγθεθξηκέλα, εθηφο απφ ην Πξφγξακκα 

«Ραηζηζκφο θαη ΜΜΔ. Ο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ», πνπ εληάρζεθε ζην Πξφγξακκα EQUAL, ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, θαη ηελ πεξηνξηζκέλε νηθνλνκηθή ελίζρπζε πνπ είρακε απφ ην Κέληξν 

Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο γηα ηελ νξγάλσζε ηεζζάξσλ επηζηεκνληθψλ εκεξίδσλ, δελ είρακε άιινπ 

είδνπο νηθνλνκηθή ζηήξημε.  

Αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ αθνινπζεί ζηε ζπλέρεηα. 
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2.  ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 
 

ε φ,ηη αθνξά ηηο θαηλνηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχρζεθαλ απηή ηε δηεηία, 

ζεκεηψλνπκε ηα εμήο: 

 

 Βξίζθεηαη ζε εμέιημε ην θαηλνηνκηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα «Ραηζηζκφο θαη ΜΜΔ. Ο 

ξφινο ηνπ ζρνιείνπ», πνπ εληάρζεθε ζην Πξφγξακκα EQUAL, ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. 

ην πξφγξακκα απηφ παίξλνπλ κέξνο 30 εθπαηδεπηηθνί απφ 15 γπκλάζηα ησλ Γήκσλ Αζελψλ 

θαη Μεληδίνπ θαη πνιινί καζεηέο. Κάζε νκάδα ζηα ζρνιεία απηά αλέιαβε ηελ εθπφλεζε κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο ζρεηηθήο κε ηε δηαπνιηηηζκηθή / αληηξαηζηζηηθή εθπαίδεπζε θαη ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, κε επίθεληξν ην ξφιν ησλ ΜΜΔ θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ 

ζηα ΜΜΔ, θαη δεκηνχξγεζε έλα αληίζηνηρν πιηθφ (γξαπηφ, βίληεν θ.ιπ.), ην νπνίν ζα καο 

παξαδνζεί ζχληνκα. ηε ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ε Δπηζηεκνληθή Οκάδα, αμηνπνηψληαο 

θαη ην έξγν ησλ 15 ζρνιείσλ, ζα δηακνξθψζεη ζα ζπγγξάςεη έλα δίηνκν δηδαθηηθφ βνήζεκα 

ζρεηηθφ κε ην ζέκα απηφ.  

 

3.  ΟΡΓΑΝΧΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ, ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ 
 

ε φ,ηη αθνξά ηηο εθδειψζεηο πνπ νξγαλψζεθαλ απηή ηελ πεξίνδν (ζπλέδξηα, εκεξίδεο, έξεπλεο, 

ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο θ.ιπ.) επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: 

 

 Σν ΚΔΜΔΣΔ αλέιαβε ην θχξην βάξνο ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο δεχηεξεο θάζεο ηνπ 1νπ 

θνηλνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπλεδξίνπ ΟΛΜΔ – ΟΔΛΜΔΚ κε ζέκα «Σν ζρνιείν ηνπ ζήκεξα θαη 

ηνπ αχξην», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Λεπθσζία ηνλ Απξίιην 2003. Παξάιιεια, ζην 

πιαίζην ηνπ ζπλεδξίνπ απηνχ νξγαλψζεθε ε πξψηε ζπζηεκαηηθή έξεπλα αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηφζν ζηελ Διιάδα (παλειιαδηθά) φζν θαη ζηελ 

Κχπξν κε ζέκα αληίζηνηρν κε ην ζέκα ηνπ ζπλεδξίνπ. Σα πξψηα πνξίζκαηα απηήο ηεο 

έξεπλαο, πνπ επεμεξγάζηεθε ην ΚΔΜΔΣΔ, αλαθνηλψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ 

ηνπ ζπλεδξίνπ ηεο Λεπθσζίαο, ελψ ηα πιήξε απνηειέζκαηα ζα δεκνζηεπηνχλ ζην ζχλνιφ 

ηνπο ζχληνκα. εκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ νξγάλσζε απηνχ ηνπ ζπλεδξίνπ ππήξμε ε κεγάιε 

εζεινληηθή ζπκκεηνρή ησλ ζπλαδέιθσλ (πάλσ απφ 30) ζηηο νκάδεο εξγαζίαο ηεο ΟΛΜΔ πνπ 

ζπζηάζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εηζεγήζεσλ θαη ζπληνλίζηεθαλ απφ ην Γ.. ηνπ 

ΚΔΜΔΣΔ. Αληίζηνηρεο νκάδεο εξγαζίαο ιεηηνχξγεζαλ ζην πιαίζην ηεο ΟΔΛΜΔΚ. 

 Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα (αίζνπζα ηειεηψλ ηνπ Παλεπηζηήκην Αζελψλ) ενξηαζηηθή 

εθδήισζε κε αθνξκή ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα ησλ Δθπαηδεπηηθψλ (5 Οθησβξίνπ 2000), ζηελ 

νπνία πήξαλ κέξνο νη εθπαηδεπηηθέο νξγαλψζεηο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ ηεο 

Διιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ. ην πιαίζην ηνπ ενξηαζκνχ ηεο Παγθφζκηαο Ζκέξαο ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη επηζηεκνληθή εκεξίδα κε ζρεηηθφ ζέκα (βι. 

παξαθάησ). Ο ζπληνληζκφο θαη ε δηνξγάλσζε ηεο εθδήισζεο έγηλαλ απφ ην Γ.. ηνπ 

ΚΔΜΔΣΔ, κε ηε ζπλεξγαζία ησλ άιισλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαλψζεσλ ηεο Διιάδαο. 

 Σν ΚΔΜΔΣΔ έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζπκκεηείρε κε εηζήγεζε ζηε δηνξγάλσζε ηεο 

Αληηζπλφδνπ Παηδείαο κε ζέκα «Ζ παηδεία πάλσ απφ ηα θέξδε», πνπ νξγαλψζεθε απφ 

θνηλνχ απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο νκνζπνλδίεο ηεο πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο θαη 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Διιάδαο, κε πξσηνβνπιία ηεο ΠΟΓΔΠ (Αζήλα, Πάληεην 

Παλεπηζηήκην, 28-2 θαη 1-3-2003).  
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4.  ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΙΑ 
 

Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, ζπζηάζεθαλ ην Φζηλφπσξν ηνπ2003  νκάδεο εξγαζίαο, 

ελφςεη ηνπ ζπλεδξίνπ ΟΛΜΔ – ΟΔΛΜΔΚ (2
ε
 θάζε), ζηα εμήο ζέκαηα: 

 

 Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα – ρνιηθά βηβιία -  δηεπηζηεκνληθέο θαη επέιηθηεο πξνζεγγίζεηο 

θ.ιπ. 

 Τιηθνηερληθή ππνδνκή, θηηξηαθά πξνβιήκαηα, ζπγρσλεχζεηο ζρνιείσλ θ.ιπ. 

 Μαζεηηθφ δπλακηθφ. Σν πξφβιεκα ηεο ζρνιηθήο «δηαξξνήο». Σξφπνη αληηκεηψπηζεο. 

 Δθπαηδεπηηθφ θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ. 

 Δπηινγή ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο 

 Οηθνλνκηθά ηεο εθπαίδεπζεο. Μηζζνινγηθά δεηήκαηα. 

 

Απηέο νη νκάδεο εξγαζίαο δξαζηεξηνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εηζεγήζεσλ ηεο 

δεχηεξεο θάζεο ηνπ 1νπ Δθπαηδεπηηθνχ πλεδξίνπ ΟΛΜΔ-ΟΔΛΜΔΚ «Σν ζρνιείν ηνπ ζήκεξα 

θαη ηνπ αχξην». Δπίζεο, αζρνιήζεθαλ κε ηε ζπγθέληξσζε βηβιηνγξαθηθνχ πιηθνχ θαη ηνλ 

εκπινπηηζκφ ησλ ζρεηηθψλ θαθέισλ, κε ηε ζπκκεηνρή / εθπξνζψπεζε ηνπ θιάδνπ ζε ζρεηηθέο 

εθδειψζεηο θαη ηελ ππνβνήζεζε εξεπλεηψλ, ζπλαδέιθσλ ή ησλ ΔΛΜΔ ζε πνηθίιεο αλάγθεο 

ηνπο.  

Παξάιιεια, ιεηηνχξγεζαλ νκάδεο εξγαζίαο πνπ αλέιαβαλ ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εκεξίδσλ πνπ 

νξγαλψζεθαλ απφ ην ΚΔΜΔΣΔ ηε δηεηία 2001-2003 (βι. αλαιπηηθά πην θάησ), ζην πιαίζην ησλ 

νπνίσλ παξνπζίαζαλ αληίζηνηρεο εηζεγήζεηο.  

Γελ ιεηηνχξγεζαλ, σζηφζν, φιεο νη νκάδεο εξγαζίαο πνπ είραλ αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηα ηελ 

πξνεγνχκελε δηεηία, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ επηζπκεηφ βαζκφ, γηα νξηζκέλεο απφ απηέο.  

Σέινο, ε νκάδα εξγαζίαο ζηελ Αγσγή Τγείαο ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγάζηεθε πινχζην 

βηβιηνγξαθηθφ πιηθφ ζηα δεηήκαηα ηεο Αγσγήο Τγείαο, ελψ ε νκάδα γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε αζρνιήζεθε θπξίσο κε ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Ραηζηζκφο θαη ΜΜΔ. Ο 

ξφινο ηνπ ζρνιείνπ». 

 

5. ΤΝΑΝΣΗΔΙ ΔΡΓΑΙΑ, ΤΚΔΦΔΙ κ.λπ. 

 
ην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ νξγαλψζεθαλ ζπλαληήζεηο 

εξγαζίαο θαη ζπζθέςεηο κε δηάθνξνπο θνξείο θαη ζπλαδέιθνπο σο εμήο: 

 

 Δλεκεξσηηθή ζπλάληεζε ηνπ λένπ Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ κε ηελ εγεζία ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ. 

 Δλεκεξσηηθή ζπλάληεζε ηνπ λένπ Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ κε ηελ εγεζία ηνπ Κέληξνπ 

Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 

 Κνηλέο ζπλεδξίεο Γ.. ΟΛΜΔ θαη ΚΔΜΔΣΔ κε ζθνπφ ην ζπληνληζκφ ηεο δξάζεο ηνπο (17-

1-2000 θ.ιπ.). 

 πλάληεζε ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ κε ηνπο πκβνχινπο ηεο Γαιιηθήο Πξεζβείαο γηα 

εθπαηδεπηηθά ζέκαηα (δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) θαη δπλαηφηεηεο 

αλάπηπμεο ζπλεξγαζίαο (Αζήλα, 10.4.2002). 

 πλάληεζε κειψλ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ κε αληηπξνζσπία ησλ ζπλαδέιθσλ θπζηθήο αγσγήο πνπ 

θηλνχλ ην πξφγξακκα ηεο «Οιπκπηαθήο Παηδείαο», κε ζέκα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ 

ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο (Μάηνο-Ηνχληνο 2003). 
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6.  ΔΚΓΟΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

 
 Δηνηκάδεηαη ε έθδνζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ 1νπ Δθπαηδεπηηθνχ πλεδξίνπ ΟΛΜΔ-ΟΔΛΜΔΚ 

θαζψο θαη ησλ εκεξίδσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απηή ηε δηεηία. 

 Δλεκεξσηηθφ Δεληίο ηοσ ΚΕΜΕΤΕ (δηζέιηδν ή ηεηξαζέιηδν) πεξηιήθζεθε ζε φια ηα Γειηία 

ηεο ΟΛΜΔ απηήο ηεο πεξηφδνπ. 

 Δηνηκάδεηαη ε έθδνζε ηνπ Γειηίνπ Δπηθνηλσλίαο ρνιείσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Ραηζηζκφο 

θαη ΜΜΔ. Ο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ». 

 

7. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

 
 ηαηηζηηθή έξεπλα κε ζέκα «Σν πξνθίι ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ 31νπ πλεδξίνπ ηεο 

ΑΓΔΓΤ» (Ννέκβξηνο 2001). (Γεκνζηεχηεθε ζην ΓΔΛΣΗΟ ηεο ΟΛΜΔ). 

 Αληίζηνηρε ζηαηηζηηθή έξεπλα κε ζέκα «Σν πξνθίι ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ 9νπ πλεδξίνπ 

ηεο ΟΛΜΔ. Σα απνηειέζκαηα δεκνζηεχηεθαλ ην Γειηίν ηεο ΟΛΜΔ. 

 Έξεπλα, κε παλειιαδηθφ θαη παγθχπξην δείγκα εθπαηδεπηηθψλ, κε ζέκα ηε δηεξεχλεζε ησλ 

ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ θαη ηεξαξρήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ ζε 

εθπαηδεπηηθά θαη επαγγεικαηηθά δεηήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ην 1ν Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην 

ΟΛΜΔ-ΟΔΛΜΔΚ κε ζέκα «Σν ζρνιείν ηνπ ζήκεξα θαη ηνπ αχξην». 

 

8.  ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΠΙΣΡΟΠΔ, ΓΙΚΣΤΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ κ.λπ. 

 
 Σν ΚΔΜΔΣΔ εθπξνζσπεί ηελ ΟΛΜΔ ζηελ «Δπηηξνπή επαηζζεηνπνίεζεο ησλ λέσλ ζε 

ζέκαηα πξνζθχγσλ», πνπ νξγαλψζεθε ππφ ηελ αηγίδα θαη κε ηελ πξσηνβνπιία ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο. Ζ Δπηηξνπή απηή νξγαλψλεη ηνλ εηήζην καζεηηθφ 

δηαγσληζκφ ζε ζέκαηα πξνζθχγσλ θαη αλαπηχζζεη θαη άιιεο ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Σν ΚΔΜΔΣΔ ζπκκεηέρεη ζην «Δπξσπατθφ Γίθηπν Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηηθψλ» («Training 

of Trainers Network, TΣnet GR»), πνπ ζπληνλίδεη ζηελ Διιάδα ε ΔΛΔΣΔ. θνπφο ηνπ 

δηθηχνπ είλαη ε αληαιιαγή απφςεσλ θαη ε ελεκέξσζε ζε ζέκαηα θαηάξηηζεο – επηκφξθσζεο 

εθπαηδεπηηθψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν. 

 Σν ΚΔΜΔΣΔ είλαη κέινο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ επξσπατθνχ 

πξνγξάκκαηνο «Γηα ηε κείσζε ηνπ ράζκαηνο ησλ ακνηβψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ», 

πνπ πινπνηείηαη ζηελ Διιάδα απφ ην Κέληξν Δξεπλψλ ζε ζέκαηα Ηζφηεηαο (ΚΔΘΗ), κε 

απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΟΛΜΔ. 

 Σν ΚΔΜΔΣΔ ζπκκεηέρεη ζην «Πξσηφθνιιν πλεξγαζίαο γηα ηε Γεκηνπξγία Γηθηχνπ 

ππνζηήξημεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ‘Πξνζηαηεχσ ηνλ εαπηφ κνπ θαη ηνπο άιινπο’», απφ θνηλνχ 

κε ην ΗΓΔΚΔ θαη ηε ΓΓΔΔ. 

 

 

9.  ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΚΓΗΛΧΔΙ, ΗΜΔΡΙΓΔ, 

ΤΝΔΓΡΙΑ κ.λπ. 
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εκαληηθφ ζηνηρείν ηεο δξάζεο ηνπ Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ απνηέιεζε ε ζπκκεηνρή ή ε 

εθπξνζψπεζε ηνπ θιάδνπ ζε επηζηεκνληθέο, εθπαηδεπηηθέο, ζπλδηθαιηζηηθέο ή άιιεο εθδειψζεηο 

ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ ηε δηεηία 2001-2003. 

Ηδηαίηεξε βαξχηεηα απηή ηελ πεξίνδν δφζεθε ζε εθδειψζεηο πνπ νξγάλσζαλ αθελφο ην 

ίδην ην ΚΔΜΔΣΔ θαη αθεηέξνπ νη ΔΛΜΔ ηφζν ζηελ Αζήλα φζν θαη ζηελ πεξηθέξεηα. Ο 

πινχζηνο απνινγηζκφο ζε απηφ ηνλ ηνκέα δείρλεη φηη ην ΚΔΜΔΣΔ, παξά ηηο πεξηνξηζκέλεο 

νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηέο ηνπ, αληαπνθξίζεθε ζε φιεο ηηο πξνζθιήζεηο ησλ ΔΛΜΔ, 

ζπλεξγάζηεθε κε ηα πξσηνβάζκηα φξγαλα ηνπ θιάδνπ ίζσο γηα πξψηε θνξά ζε ηέηνηα έθηαζε, 

θαη ζπλέβαιε ζηελ άκεζε ελεκέξσζε ησλ ζπλαδέιθσλ γηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνλ θιάδν 

θαη θαηέγξαςε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο ζην πιαίζην κηαο επσθεινχο, ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο. 

Θεσξνχκε σζηφζν φηη νη δπλαηφηεηεο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ ζε φ,ηη αθνξά ηε ζπλεξγαζία κε ηηο, ΔΛΜΔ, 

ηα ζρνιεία, ηνπο ζπλαδέιθνπο, είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο. 

 

Παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα θάπνηεο απφ ηηο εθδειψζεηο ζηηο νπνίεο πήξε κέξνο ή 

νξγάλσζε ην ΚΔΜΔΣΔ: 

 

Δκδηλώζεις ποσ οργάνωζε ηο ΚΔΜΔΣΔ 

 

 Δνξηαζηηθή εκεξίδα κε αθνξκή ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα ησλ Δθπαηδεπηηθψλ (5ε Οθησβξίνπ) 

κε ζέκα «Οη εθπαηδεπηηθνί δεκηνπξγνχλ δηάινγν θαζεκεξηλά» (κε ηε ζπλεξγαζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ νξγαλψζεσλ Διιάδαο θαη Κχπξνπ) (Αζήλα, 3.10.2002). 

 Ζκεξίδα κε ζέκα «Ζ κνξθσηηθή ππνδνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γ.Δ.: Αξρηθή εθπαίδεπζε θαη 

επηκφξθσζε» (Αζήλα, 6-4-2002). 

 Ζκεξίδα κε ζέκα «ρνιηθή απνηπρία ζηε Γ.Δ.: Παξάγνληεο, ζπλέπεηεο, αληηκεηψπηζε» 

(Αζήλα, 20.4.2002) 

 Ζκεξίδα κε ζέκα «Ο καζεηήο ηνπ ζήκεξα – Ο πνιίηεο ηνπ αχξην», Αζήλα, 15.4.2003). 

 Ζκεξίδα κε ζέκα «Ζ θνηλσληθή ζέζε θαη ην θχξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ» (Αζήλα, 14.4.2003) 

 

Δκδηλώζεις ποσ ζσνδιοργάνωζε ηο ΚΔΜΔΣΔ με άλλοσς θορείς 

 

 Δθδήισζε κε ηελ ΔΛΜΔ Λήκλνπ κε ζέκα «ρνιηθή απνηπρία: Πξνβιήκαηα θαη 

πξννπηηθέο» Λήκλνο, 21.11.2001). 

 Οξγάλσζε κε ηε Γαιιηθή Πξεζβεία ζηελ Διιάδα επηκνξθσηηθήο ζπλάληεζεο κε δφθηκνπο 

(επηκνξθνχκελνπο) εθπαηδεπηηθνχο ηεο Γαιιίαο ζην Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην Αζελψλ κε ζθνπφ 

ηελ αιιαγή εκπεηξηψλ θαη απφςεσλ ζε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα (ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ, κηζζνινγηθά-ζπληαμηνδνηηθά ζέκαηα) (Αζήλα 15-4-

2002). 

 Ζκεξίδα κε ηελ ΔΛΜΔ Λήκλνπ, κε ζέκα «Αμηνιφγεζε – Μνξθσηηθή ππνδνκή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Γ.Δ.» (Λήκλνο 21.1.2003). Παξνπζίαζε ησλ εηζεγήζεσλ θαη ζηα δχν ζέκαηα. 

 Παλειιήλην ζπλέδξην κε ηελ ΔΛΜΔ Ζξαθιείνπ, κε ζέκα «Ζ ηερληθή επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε» (Ζξάθιεην, Ννε. 2002). Παξνπζίαζε εηζήγεζεο κε ζέκα «Κνηλσληνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο ζηελ ΣΔΔ). 

 πκκεηνρή ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή ηνπ πλεδξίνπ κε ην ΣΔΗ Πεηξαηά πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ην επηέκβξην ηνπ 2003 κε ζέκα «Οη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε». 

 

Δκδηλώζεις ζηις οποίες ζσμμεηείτε με ειζήγηζη ηο ΚΔΜΔΣΔ 

 

 Βαιθαληθφ ζπλέδξην ηεο ΟΔΛΜΔΚ-ΠΟΔΓ_ΟΛΣΔΚ θαη Education International κε ζέκα «Ζ 

πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ελφςεη ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ». Παξνπζίαζε 

εηζήγεζεο κε ζέκα «Ζ εθπαίδεπζε ζηα Βαιθάληα». (Λεπθσζία, 10-12.10.2001) 
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 ΔΛΜΔ θαη επηζηεκνληθνί θνξείο Ζξαθιείνπ: Παγθφζκην πλέδξην κε ζέκα «Ζ ειιεληθή 

γιψζζα: Ζ ζπκβνιή ηεο ζην παγθφζκην γίγλεζζαη. Μέζνδνη θαη εξγαιεία γηα ηελ εθκάζεζή 

ηεο» (Ζξάθιεην, 15-17.10.2001). Παξνπζίαζε εηζήγεζεο κε ζέκα «Διιεληθή γιψζζα: 

Γιψζζα ηνπ πνιέκνπ θαη γιψζζα ηεο εηξήλεο». 

 Δθδήισζε ΔΛΜΔ Φιψξηλαο κε ζέκα «Αμηνιφγεζε θαη εθπαίδεπζε» (Φιψξηλα, 25.10.2001). 

Παξνπζίαζε εηζήγεζεο κε ζέκα «Ζ αμηνιφγεζε ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε». 

 Δθδήισζε ηεο επξσβνπιεπηνχ Μπξζίλεο Ενξκπά (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην) κε ζέκα «Ζ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα». Παξνπζίαζε εηζήγεζεο κε ζέκα 

«Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε: παξνχζα θαηάζηαζε θαη πξννπηηθή» (Αζήλα, 9.11.2001). 

 πλέδξην Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο/Έδξα UNESCO θαη Ηλζηηηνχηνπ 

Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Δηξήλε, κε ζέκα «Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ πνιηηηζκφ ησλ 

αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο εηξήλεο» (Θεζζαινλίθε, 14.12.2001). Παξνπζίαζε 

εηζήγεζεο κε ζέκα «Σν δηδαθηηθφ πιηθφ ‘ρνιείν ρσξίο ζχλνξα’». 

 Δθδήισζε ηεο Α ΔΛΜΔ Γ.Α. θαη ηεο Γ΄Γηεχζπλζεο  Γ.Δ. Αζήλαο κε ζέκα «Αζθαιηζηηθφ 

θαη ζπληαμηνδνηηθφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζήκεξα». Παξνπζίαζε εηζήγεζεο κε ζέκα: «Σν 

ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο ησλ εθπαηδεπηηθψλ» (Πεξηζηέξη, 5.3.2002). 

 Γηεζλέο ζπλέδξην ηεο ΟΗΔΛΔ θαη ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Οξγαλψζεσλ Κχπξνπ κε ζέκα «Ζ 

εθπαίδεπζε θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ Δλσκέλε Δπξψπε: αλαπηχζζνληαο ηνλ θνηλσληθφ 

δηάινγν ζηελ εθπαίδεπζε». Παξνπζίαζε εηζήγεζεο κε ζέκα «Σν ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Γ.Δ. δηά κέζνπ ηνπ ρξφλνπ θαη ν ζχγρξνλνο ξφινο ηνπ» (Λεπθσζία 12-

14.4.2002). 

 Δθδήισζε ηνπ ΚΔΜΔΣΟΠΔ Άλσ Ληνζίσλ-Εεθπξίνπ-Φπιήο κε ζέκα «Ζ δηδαζθαιία ησλ 

θηινζνθηθψλ θεηκέλσλ ζηε Γ.Δ.» (Εεθχξη, 14.5.2002). 

 Ζκεξίδα ηνπ Κέληξνπ Μειεηψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο (ΚΔΘΗ) κε ζέκα «Παξνπζίαζε ηνπ 

δηαθξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ‘Γηα ηε κείσζε ηνπ ράζκαηνο ησλ ακνηβψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ’» (Αζήλα, 23.5.2002). 

 Δθδήισζε ηνπ Παλειιήληνπ Δπηζηεκνληθνχ πιιφγνπ Δηδηθήο Αγσγήο κε ζέκα «Σα 

ηκήκαηα έληαμεο ζηελ ΠΔ θαη ηε ΓΔ: Ζ αλαγθαηφηεηα ηνπ ζεζκνχ θαη ε δηεχξπλζή ηνπ ζηα 

γεληθά ζρνιεία». 

 Δθδήισζε ηνπ ΗΠΟΓΔ κε ζέκα «Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζε κηα δηεπξπκέλε Δπξψπε» 

(Αζήλα, 25-26.10.2002). 

 πλέδξην ηνπ Norwegian Centre for Gender Equality κε ζέκα «Towards a closing of the 

gender pay gap», Όζιν (17-19.11.2002). 

 Δθδήισζε ηεο ΓΓΔΔ, ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Βηβιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο κε 

ζέκα «Με ηε θσλή ηνπ Άιινπ: πξφζσπα, ηαπηφηεηεο, πνιηηείεο» (Αζήλα, 10-12-2002). 

 Ζκεξίδα ηεο Παηδνςπρηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο κε ζέκα «Πηζηνπνίεζε εηδηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ: παξνχζα θαηάζηαζε, 

πξνβιεκαηηζκνί θαη πξννπηηθέο» (Αζήλα, 12.12.2002). Δηζήγεζε ηνπ ΚΔΜΔΣΔ κε ζέκα 

«Μαζεζηαθά πξνβιήκαηα ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ: Δκπεηξίεο-πξνηάζεηο». 

 Δθδήισζε ηνπ 3
νπ

 Γπκλαζίνπ Κεθεζηάο κε ζέκα «ρνιηθή βηβιηνζήθε». Παξνπζίαζε 

εηζήγεζεο κε ζέκα «ρνιηθή βηβιηνζήθε θαη δηδαθηηθή πξάμε» Κεθεζηά, 18.12.2002). 

 Δθδήισζε ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Φπζηθψλ κε ζέκα «Πξννπηηθέο θαη εμειίμεηο ηε δηδαζθαιία 

ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ» (Καιακάηα, 18-19.1.2003). 

 Δθδήισζε ΔΛΜΔ Κέξθπξαο, Ηφληνπ Παλεπηζηεκίνπ θ.ιπ. θνξέσλ κε ζέκα «Γηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε» (Κέξθπξα, 14-15.3.2003). Παξνπζίαζε εηζήγεζεο κε ζέκα «Μεηαλάζηεο ζηελ 

Διιάδα θαη εθπαηδεπηηθή αληζφηεηα». 

 Ζκεξίδα ηεο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εξξψλ κε ζέκα «Ηζφηεηα επθαηξηψλ 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ απαζρφιεζε». Παξνπζίαζε εηζήγεζεο κε ζέκα «Απφ ηελ 

νηθνλνκία ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο. Ο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ» (έξξεο, 21.3.2003). 
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 Δθδήισζε Γηεχζπλζεο ΓΔ/Αγσγήο Τγείαο Αξγνιίδαο κε ζέκα: «Δπαγγεικαηηθή εμάληιεζε 

(burn-out) εθπαηδεπηηθψλ» (Ναχπιην, 6.4.2003). 

 Δθδήισζε ΔΛΜΔ Καζηνξηάο κε ζέκα «Δλεκεξσηηθή ζπλάληεζε κε ΟΛΜΔ θαη ΚΔΜΔΣΔ». 

Παξνπζίαζε εηζήγεζεο κε ζέκα «Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ» (Καζηνξηά, 9.4.2003). 

 Δθδήισζε ΔΛΜΔ θαη Γηεχζπλζεο Γ.Δ. Κηιθίο κε ζέκα «Σερληθή Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε: πεξηερφκελν θαη πξννπηηθέο» (Κηιθίο, 9.4.2003). 

 Δθδήισζε ηεο επξσβνπιεπηνχ Μ. Ενξκπά κε ζέκα «Δθπαίδεπζε θαη πνιηηηζκφο. Βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο γηα ην κέιινλ ηεο Δπξψπεο» (Αζήλα, 14.4.2003). 

 Γηαπνιηηηζκηθφ θεζηηβάι Γηαπνιηηηζκηθψλ ζρνιείσλ Αζελψλ θαη Αραξλψλ θαη ηνπ θνξέα 

«Δχμεηλε Πφιε» κε ζέκα «Μαζαίλνληαο λα δνχκε καδί». Παξνπζίαζε εηζήγεζεο κε ζέκα 

«Γηα έλα ζρνιείν ρσξίο θξαγκνχο θαη ζχλνξα», ζην πιαίζην ζπδήηεζεο ζε ζηξνγγπιφ 

ηξαπέδη (Αραξλέο, 5-5-2003). 

 Δπξσπατθφ πλέδξην ηεο «Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο γηα ηελ ηζφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή 

ζπλνρή» κε ζέκα «Καιέο πξαθηηθέο ελζσκάησζεο κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ζηελ 

θνηλσλία θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο». Παξνπζίαζε δχν εηζεγήζεσλ κε ζέκαηα: (α) 

Γηαδηθαζίεο αλαγλψξηζεο ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα», θαη (β) 

Παξνπζίαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ «Ραηζηζκφο θαη ΜΜΔ. Ο ξφινο ηνπ 

ζρνιείνπ», ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Forum γηα ηελ θνηλσληθή ζπλνρή» (Πξφγξακκα EQUAL) 

(Αζήλα, 24 θαη 25.5.2003). 

 πλέδξην ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθψλ Δξεπλψλ ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

Διιεληθήο Πξνεδξίαο ηεο ΔΔ κε ζέκα «Πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο – Δπαγγεικαηηθή αλέιημε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ – Ζ Δ.Δ. θαη νη ρψξεο ηεο Ν.Α. Δπξψπεο» (Αζήλα, 2-3.6.2003). 

 Δθδήισζε ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο πλεξγαζίαο κε ηε UNICEF κε ζέκα ηελ παξνπζίαζε 

ηνπ βηβιίνπ «Ζ χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ» (Αζήλα, 3.6.2003). 

 

 

 

Άλλες εκδηλώζεις ζηις οποίες ηο ΚΔΜΔΣΔ εκπροζώπηζε ηον κλάδο 
 

 Ζκεξίδα ηεο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο Πεηξαηά κε ζέκα «Αγσγή Τγείαο» (επη. 2001) 

 Ζκεξίδα ηεο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο Πεηξαηά κε ζέκα «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» 

(επη. 2001)  

 Ζκεξίδα ηεο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο Πεηξαηά κε ζέκα «Αγσγή επαγγεικαηηθή» (επη. 

2001)  

 Δθδήισζε ΤΠΔΠΘ – Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ – Βαζηιηθήο Πξεζβείαο ηεο Οιιαλδίαο 

ζηελ Διιάδα κε ζέκα «Δλζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ» (Αζήλα, 22.11.2001) 

 Δθδήισζε ηεο Δ.Δ. κε ζέκα «Κνηλσληθέο Τπνζέζεηο. Απαζρφιεζε» (Αζήλα, 

22.11.2001). 

 Ζκεξίδα ηεο ΔΔ θαη ηεο Γξακκαηείαο Γπλαηθψλ ηεο ΑΓΔΓΤ κε ζέκα «Γπλαίθα ζην 

Γεκφζην. Δξγαζηαθέο ζρέζεηο – Αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα» (Αζήλα, 25.10.2001). 

 Δθδήισζε ηεο Γηεχζπλζεο πνπδψλ Γ.Δ. Κηιθίο κε ζέκα «Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε 

θαη αγσγή πγείαο ζην ρψξν ησλ Βαιθαλίσλ: Ηζνξξνπίεο θαη ζπλεξγαζία γηα ην κέιινλ» 

(Κηιθίο, 25-26.10.2001). 

 εκηλάξην ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Φηινιφγσλ κε ζέκα: «Οη δεκνθξαηηθνί ζεζκνί ζηα 

ξεηνξηθά θείκελα ηεο αξραηφηεηαο» (Αζήλα, 8-10.11.2001) 

 Δθδήισζε Δζληθνχ Γηθηχνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο «Σν πνηάκη» κε ζέκα ηελ 

παξνπζίαζε ηεο «Ζκέξαο ηνπ πνηακνχ 2001) (Αζήλα, 30.11.2001) 

 Γηεκεξίδα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ κε ζέκα «Δλεκέξσζε ησλ ζρνιηθψλ 

ζπκβνχισλ ΠΔ θαη ΓΔ γηα ηα λέα δηδαθηηθά βηβιία» (Αζήλα, 11 θαη 12.12.2001). 

 Ζκεξίδα ηεο ΓΓΔΔ κε ζέκα «Παξνπζίαζε ηεο ειιεληθήο κεηάθξαζεο ηνπ βηβιίνπ ηνπ J. 

MacBeath «Ζ απηναμηνιφγεζε ζην ζρνιείν» (Αζήλα, 13.1.2002). 
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 Δθδήισζε ηνπ ΤΠΔΠΘ (Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ΔΠΔΑΔΚ) θαη ηεο ΔΔ / ΔΚΣ κε 

ζέκα «Δθπαίδεπζε ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα» (Αζήλα, 19.2.2002). 

 Δθδήισζε ηεο ΓΓΔΔ κε ζέκα «Απνλνκή πηζηνπνηεηηθψλ ζηνπο εζεινληέο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ ‘Πξνζηαηεχσ 

ηνλ εαπηφ κνπ θαη ηνπο άιινπο’» (Αζήλα, 27.2.2002). 

 Ζκεξίδα γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ (Κεξαηζίλη, Ννέκ. 2002) 

 Ζκεξίδα κε ζέκα ηε βξάβεπζε καζεηψλ-αζιεηψλ απφ ηα αζιεηηθά ζρνιεία ηνπ Πεηξαηά 

ζην .Δ.Φ. (Γελάξεο 2002) 

 Δθδήισζε ηνπ ΤΠΔΠΘ (Γ/λζε Αλάπηπμεο θαη Τπνδνκήο – Σκήκα Δπηκφξθσζεο θαη 

ζεκηλαξίσλ) κε ζέκα «Πφιεηο κάζεζεο: αλάπηπμε θαη δηθηχσζε ησλ ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ» (Αζήλα, 24.4.2002). 

 Ζκεξίδα ηεο Δθπαηδεπηηθήο Σειεφξαζεο ηνπ ΤΠΔΠΘ κε ζέκα: «Δνξηαζκφο ησλ 25 

ρξφλσλ ιεηηνπξγίαο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Σειεφξαζεο» (Αζήλα, 24.10.2002). 

 Δθδήισζε ηεο Διι. Δηαηξείαο Π. Αγσγήο Τγείαο κε ζέκα: «Αγσγή Τγείαο ζηνλ 21
ν
 

αηψλα» (Αζήλα, 5.12.2003) 

 Δθδήισζε ηνπ ΚΔΘΗ κε ζέκα «Πέο κνπ ην θχιν ζνπ λα ζνπ πσ ηελ ακνηβή ζνπ» 

(Αζήλα, 30-31.1.2003). 

 Ζκεξίδα γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ ζηε Γ.Δ. (Πεηξαηάο, 2003). 

 Ζκεξίδα κε ζέκα ηε βξάβεπζε καζεηψλ-αζιεηψλ απφ ηα αζιεηηθά ζρνιεία ηνπ Πεηξαηά 

ζην Ο.Λ.Π.. (Γελάξεο 2003). 

 Δθδήισζε ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη ηεο Γαιιηθήο Πξεζβείαο ζηελ Αζήλα κε ζέκα «1
ν
 

Αλνηρηφ Forum γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα» (Αζήλα, 13.2.2003). 

 Δθδήισζε ηνπ Ηδξχκαηνο Μαξαγθνπνχινπ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηνπ 

Δθδνηηθνχ Οίθνπ Ληβάλε κε ζέκα «Παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ‘Οη εηδήζεηο ηνπ πνιέκνπ – 

ν πφιεκνο ησλ εηδήζεσλ’» (Αζήλα, 18.2.2003). 

 πλέδξην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο κε ζέκα «Γηα ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ ησλ 

δχν θχισλ» (Αζήλα, 28.2 θαη 1.3.2003). 

 Δθδήισζε ηνπ ΤΠΔΠΘ κε ζέκα «Παξνπζίαζε ηνπ Κξαηηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ 

Γισζζνκάζεηαο» (Αζήλα, 17.3.2003). 

 πλέδξην ηνπ ΤΠΔΠΘ κε ζέκα «Οη θιαζηθέο ζπνπδέο», Αζήλα θαη Γειθνί, 4-5.4.2003. 

 Ζκεξίδα ηεο ΓΓΔΔ κε ζέκα «Δθπαίδεπζε ελειίθσλ γηα ελεξγνχο πνιίηεο ζηελ θνηλσλία 

ηεο κάζεζεο» (Αζήλα, 15-16.5.2003). 

 Δθπξνζψπεζε θαη ζπκκεηνρή ζην κλεκφζπλν γηα ηα παηδηά πνπ βξήθαλ ηξαγηθφ ζάλαην 

ζην πξφζθαην ηξνραίν δπζηχρεκα ζηα Σέκπε (Βέξνηα, 17-5-2003). 

 

 

10.  ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΔΜΔΣΔ 

πλερίζηεθε ε πξνκήζεηα βηβιίσλ αλαγθαίσλ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο.  

 

ΑΡΥΔΙΟ ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΣΟΤ ΚΔΜΔΣΔ 

Δμαζθαιίζηεθε αίζνπζα πνπ ζα επηηξέςεη ηε ζπζηεκαηηθφηεξε ζπγθέληξσζε θαη θαηάηαμε 

ηνπ ζρεηηθνχ πιηθνχ ηελ επφκελε δηεηία.  

 

12. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ Γ.. ΣΗ ΟΛΜΔ – 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ – ΓΔΛΣΙΑ ΣΤΠΟΤ  
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ην πιαίζην ηεο ζηήξημεο ηνπ έξγνπ ηνπ Γ.. ηεο ΟΛΜΔ , ην ΚΔΜΔΣΔ επεμεξγάζηεθε ζέζεηο 

πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο θαη ζπλέβαιε ζηελ πιεξέζηεξε 

αληηκεηψπηζε ηνπο. Εεηήκαηα ζηα νπνία δηακφξθσζε άπνςε ην Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ ήηαλ ε 

αιιαγή ηεο χιεο θαη ησλ βηβιίσλ ηζηνξίαο ησλ ηάμεσλ Β΄ θαη Γ΄ ηνπ ιπθείνπ, ην δήηεκα ηεο 

κείσζεο ηεο χιεο ζην ίδην κάζεκα, πξνβιήκαηα επηινγήο ππεπζχλσλ Αγσγήο Τγείαο, 

ζπγθέληξσζε πιηθνχ ζην δήηεκα ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απάληεζε ζε 

δεκνζηεχκαηα ζρεηηθά κε ζπγθξηηηθή έξεπλα ηνπ ΟΟΑ, αλαθνηλψζεηο ηνπ Π.Η γηα ηελ 

αλακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ρσξίο ζπδήηεζε κε 

ηνλ θιάδν, πξνβιήκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ νξγαλψλνπλ πξνγξάκκαηα Οιπκπηαθήο Παηδείαο 

θ.ιπ.  

Παξάιιεια, κε Γειηία ηχπνπ θαη Αλαθνηλψζεηο παξελέβε ζε δεηήκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο, 

πξνβάιινληαο ηηο ζέζεηο θαη ηελ άπνςε ηνπ θιάδνπ ζε πνιιά ηξέρνληα δεηήκαηα. 

 

11. ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

 Δίλαη γεγνλφο φηη θαηά ηελ πεξίνδν 2001-2003 ην ΚΔΜΔΣΔ θαηάθεξε λα μεπεξάζεη 

πνιιέο απφ ηηο αδπλακίεο πνπ ραξαθηήξηζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνεγνχκελεο δηεηίεο. Βξέζεθε 

πην θνληά ζηελ επηθαηξφηεηα θαη έδσζε ην ζηίγκα ηνπ θιάδνπ ζε κηα ζεηξά δεηήκαηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο επηθαηξφηεηαο. Αλέπηπμε ζεκαληηθή επηκνξθσηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηελ 

νξγάλσζε επηζηεκνληθψλ εκεξίδσλ. Δπίζεο, κε ηηο παξεκβάζεηο ησλ κειψλ ηνπ ζηνλ ηχπν, 

ζηνπο ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο θαη ζηελ ηειεφξαζε, ηφζν ζε θεληξηθφ φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν, ζεσξνχκε φηη βνήζεζε νπζηαζηηθά ην έξγν ηεο ΟΛΜΔ θαη έθαλε γλσζηέο ηηο ζέζεηο θαη 

ηε θηινζνθία ηνπ θιάδνπ επξχηεξα.  

 Δπίζεο, βξέζεθε πην θνληά ζηα πξσηνβάζκηα φξγαλα (ΔΛΜΔ) ζηεξίδνληαο ην έξγν ηνπο 

θαη ζπκκεηέρνληαο κε εηζεγεηέο ζε πνιιέο εθδειψζεηο πνπ απηά νξγάλσζαλ απηή ηελ πεξίνδν. 

 Σν ζεηηθφ θιίκα πνπ ραξαθηήξηζε θαη απηή ηε δηεηία ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γ.. ζπλέβαιε ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ. Δπίζεο, ε ζπλεξγαζία κε ην Γ.. ηεο 

ΟΛΜΔ εμαζθαιίζηεθε κέζσ θνηλψλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ Γ.. ησλ δχν νξγάλσλ. 

Ωζηφζν, ππήξμαλ θαη ζηε δηεηία απηή θάπνηεο ζνβαξέο αδπλακίεο. Οη ζεκαληηθέο 

ειιείςεηο ζε γξακκαηεηαθή θαη ινγηζηηθή ππνζηήξημε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απφζπαζε ησλ 

πεξηζζφηεξσλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ κφλν θαηά ην ήκηζπ ηνπ σξαξίνπ ηνπο ήηαλ 

αξλεηηθά ζηνηρεία ζηελ αλάπηπμε ηνπ έξγνπ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ. Σν Αξρείν Σεθκεξίσζεο ηνπ 

ΚΔΜΔΣΔ πξέπεη λα εκπινπηηζηεί κε ηαρχηεξν ξπζκφ θαη παξάιιεια λα πξνσζεζεί θαη ην 

ειεθηξνληθφ αξρείν. Ζ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ ΚΔΜΔΣΔ ππνιεηηνχξγεζε θαη, γεληθά, ε 

ζηήξημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ απφ ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο 

δελ ήηαλ αληίζηνηρε κε ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο.  

Γεληθά, ήηαλ αλεπαξθήο ε αμηνπνίεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ πνπ δηαζέηεη ν 

θιάδνο ζηε ζπλνιηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ΚΔΜΔΣΔ. Ζ αδπλακία απηή είλαη πεξηζζφηεξν 

εκθαλήο ζε φ,ηη αθνξά ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο πεξηθέξεηαο, θαζψο δελ έρεη πξνρσξήζεη ε 

ζχζηαζε Παξαξηεκάησλ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ ζηα κεγάια θέληξα ηεο πεξηθέξεηαο.  

Παξά ηηο αδπλακίεο θαη ηηο ειιείςεηο πνπ αλαθέξζεθαλ, ζεσξνχκε φηη ε ζπκβνιή ηνπ 

ΚΔΜΔΣΔ ζηε ζπιινγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ θιάδνπ 

ππήξμε ζεκαληηθή. Ζ πείξα καο έδεημε φηη ε ζχζηαζε ηνπ ΚΔΜΔΣΔ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

δηθαίσζε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θιάδνπ θαη έδσζε ηε δπλαηφηεηα γηα δηεχξπλζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΟΛΜΔ.  

Κξίλνληαο ζπλνιηθά ηελ πνξεία ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, ζεσξνχκε φηη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ απνδνρή ησλ ζπλαδέιθσλ, φπσο θαη ηε 

δίθαηε απαίηεζή ηνπο γηα πην ζπζηεκαηηθή θαη θαιχηεξα νξγαλσκέλε παξέκβαζε ζην 

εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη, πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ θιάδνπ θαη 

ηεο εθπαίδεπζήο καο. Θεσξνχκε φηη πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ηελ επφκελε δηεηία ζην 
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άλνηγκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ πξνο ηα πξσηνβάζκηα φξγαλα θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ζηα ζρνιεία.  

Σελ επφκελε δηεηία, ην λέν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ειπίδνπκε φηη ζα ζπλερίζεη θαη ζα 

δηεπξχλεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα 

δηακνξθσζνχλ ζην 10ν πλέδξην θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ηξέρνπζαο επηθαηξφηεηαο.   

 

Αζήλα, Ηνχληνο 2003 

Σν Γ.. ηνπ ΚΔ.ΜΔ.ΣΔ. 

 

 


