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ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ Γ.. ΣΟΤ ΚΔΜΔΣΔ
ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2003 - 2005
1. ΓΔΝΙΚΑ
H δηεηία 2003-2005 απνηέιεζε γηα ην ΚΔΜΔΣΔ κηα ζεκαληηθή πεξίνδν αλάπηπμεο ηεο
δξάζεο ηνπ. Κάιπςε ζε κεγάιν βαζκφ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Καηαζηαηηθφ
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη βειηίσζε ζπλνιηθά ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ. Πέξα απφ ηηο γεληθέο
επηδηψμεηο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ πξνβιέπνληαλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ δξάζεο ηνπ γηα ηε δηεηία
απηή αλέπηπμε θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ πξνέθπςαλ κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο.
Οη βαζηθνί ηνκείο ζηνπο νπνίνπο πξνζαλαηνιίζηεθε ην ΚΔΜΔΣΔ απηή ηελ πεξίνδν ήηαλ: (α)
ε μελέηη και έρεσνα εκπαιδεσηικών προβλημάηων θαη ε αλάδεημή ηνπο αλάκεζα ζηνπο
ζπλαδέιθνπο θαη ηελ θνηλή γλψκε, (β) ε διαμόρθωζη ηεκμηριωμένων θέζεων γηα βαζηθά
δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνλ θιάδν, (γ) ε επιμόρθωζη ησλ ζπλαδέιθσλ κέζσ ηεο νξγάλσζεο
επηζηεκνληθψλ εκεξίδσλ θαη άιισλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη (δ) ε πξνψζεζε
καινοηομικών εκπαιδεσηικών δράζεων.
Παξάιιεια, ην ΚΔΜΔΣΔ πξνζπάζεζε λα αληαπνθξηζεί θαη ζε αλάγθεο πνπ επέβαιιε ε
ηξέρνπζα εθπαηδεπηηθή επηθαηξφηεηα. Πήξε κέξνο ζε 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. Σέινο, ζπλέβαιε ζηε δηακφξθσζε θαη
πξνβνιή ησλ ζέζεσλ ηνπ θιάδνπ ζε κηα ζεηξά δεηήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηελ ειιεληθή
εθπαίδεπζε θαη θνηλσλία απηφ ην δηάζηεκα.
Καη ζε απηή ηε δηεηία, ζε αληίζεζε κε άιινπο -εθπαηδεπηηθνχο θαη κε- θνξείο πνπ
εληζρχζεθαλ πνηθηιφηξνπα απφ δηάθνξεο πεγέο (ΔΠΔΑΔΚ, επξσπατθά εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα θ.ιπ.), ηο ΚΕΜΕΤΕ είτε ελάτιζηη οικονομική αρωγή από ηέηοιες πηγές και
ζηηρίτηηκε καηά βάζη ζηοσς πόροσς ηης ΟΛΜΕ. πγθεθξηκέλα, εθηφο απφ ην Πξφγξακκα
«Ραηζηζκφο θαη ΜΜΔ. Ο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ», πνπ ζπλερίζηεθε θαη απηή ηελ πεξίνδν,
εληαγκέλν ζηελ Πξσηνβνπιία EQUAL, ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, δελ ππήξμε άιινπ είδνπο
νηθνλνκηθή ζηήξημε.
Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ αθνινπζεί.

2. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ Γ.. ΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ – ΓΔΛΣΙΑ ΣΤΠΟΤ

ΟΛΜΔ

–

Με ηε ζχζηαζή ηνπ ην λέν Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ επηρείξεζε ηελ ηεθκεξίσζε ησλ
αηηεκάησλ ησλ απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ ηνπ θιάδνπ (Οθηψβξεο ηνπ 2003). Ζ Γεληθή
πλέιεπζε ησλ πξνέδξσλ ησλ ΔΛΜΔ ηεο ρψξαο (11/10/2003) είρε πξνζδηνξίζεη ηα
αηηήκαηα πνπ δηεθδηθνχζε κε ηηο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο ηνπ ν θιάδνο σο εμήο:
1. 5% ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ παηδεία γηα ην 2004.
2. 25% απμήζεηο ζηηο απνδνρέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ελζσκάησζε ησλ
επηδνκάησλ ζηνπο βαζηθνχο κηζζνχο.
3. Αθψιπηε κηζζνινγηθή εμέιημε· κε ζχλδεζε ηνπ κηζζνχ κε ηελ απφδνζεαμηνιφγεζε.
4. ρη ζην λέν κηζζνιφγην ηεο ιηηφηεηαο θαη ηνπ επηζθαινχο κηζζνχ.
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5. Πιήξε ζχληαμε ζηα 30 ρξφληα ππεξεζίαο.
6. Πιήξε εξγαζηαθά, αζθαιηζηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα γηα ηνπο
αλαπιεξσηέο· 12κελε ζχκβαζε εξγαζίαο· λα κελ απνιπζεί θαλείο αλαπιεξσηήο·
δηνξηζκφ φισλ ησλ αλαπιεξσηψλ κεηά απφ ηξεηο ζπκβάζεηο (αλψηαην φξην), κε
βάζε ηελ πξνυπεξεζία ηνπο.
7. εβαζκφ ζηα εξγαζηαθά καο δηθαηψκαηα θαη πιήξε παηδαγσγηθή ειεπζεξία θαη
δεκνθξαηία ζην ζρνιείν κε θαηάξγεζε φινπ ηνπ πιαηζίνπ (λφκνο 2986,
θαζεθνληνιφγην) κε ην νπνίν επηρεηξείηαη λα ρεηξαγσγεζεί ν εθπαηδεπηηθφο. ρη
ζηελ αμηνιφγεζε – ρεηξαγψγεζε. ρη ζηελ θνηλσληθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ
ζρνιείσλ κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.
8. Δηήζηα επηκφξθσζε κε απαιιαγή απφ ηα δηδαθηηθά θαζήθνληα
9. Καζηέξσζε αλψηαηνπ νξίνπ 25 καζεηψλ αλά ηκήκα ζε Γπκλάζην-Λχθεην, 20
καζεηψλ ζηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Λπθείνπ θαη ζηα ΣΔΔ θαη 10 καζεηψλ αλά
θαζεγεηή ζηα εξγαζηήξηα ησλ ΣΔΔ, ησλ Γπκλαζίσλ θαη ησλ Λπθείσλ.
10. Καηάξγεζε ησλ λφκσλ 2525/97 θαη 2640/98.
Με ηελ Έθζεζε Σεθκεξίσζεο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ επηρεηξήζεθε ε απνζαθήληζε θαη ε
ηεθκεξίσζε απηψλ ησλ αηηεκάησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθεληξψζεθαλ θαηαξρήλ θαη
θαηαγξάθεθαλ πην ζπζηεκαηηθά ηα ζηνηρεία πνπ είραλ αμηνπνηεζεί κέρξη ηφηε πξνο απηή
ηελ θαηεχζπλζε. Παξάιιεια, επηρεηξήζεθε ε ζπγθέληξσζε θαη αμηνπνίεζε θαη άιισλ
ζηνηρείσλ απφ ηε γεγελή θαη ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, φπσο θαη απφ άιιεο ζπλαθείο
εξεπλεηηθέο εξγαζίεο. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα απηήο ηεο εξγαζίαο ζεσξνχκε φηη κπνξεί
λα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν βνήζεκα γηα ηνλ θιάδν, ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνπο εηδηθνχο
ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ην επξχηεξν θνηλφ. Γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία απηψλ
ησλ αηηεκάησλ ην ΚΔΜΔΣΔ απνθάζηζε λα ζπγθξνηήζεη νκάδεο εξγαζίαο αλνηρηέο ζε
φινπο θαη φιεο ηνπο/ηηο ζπλαδέιθνπο, αιιά θαη ζηνπο παλεπηζηεκηαθνχο θαη άιινπο
εηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο πνπ ζα ήζειαλ λα ζπκβάινπλ ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα.
Δπίζεο, επεμεξγάζηεθε ζέζεηο πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο θαη
ζπλέβαιε ζηελ πιεξέζηεξε αληηκεηψπηζε ηνπο.
Εεηήκαηα ζηα νπνία δηακφξθσζε άπνςε ην Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ ήηαλ ηα εμήο:
 Αλαθνίλσζε δηακαξηπξίαο γηα ηελ εθηχπσζε θαη δηαλνκή ζηα ζρνιεία απφ ηνλ
ΟΔΓΒ ηνπ παηδαγσγηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο Μπ. Μίιιεξ «Υηίδνληαο θαιχηεξε
ζρέζε κε ηα παηδηά ζηελ ηάμε».
 Γηαηχπσζε ζέζεσλ πξνο ην ΤΠΔΠΘ γηα ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο πιηθνχ
ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ (βι. Γειηίν ΟΛΜΔ 679 / 2004).
 Αλαθνίλσζε κε ηελ επθαηξία ηεο Παγθφζκηαο Ζκέξαο Γπλαηθψλ (8-3-2005).
Παξάιιεια, κε Γειηία ηχπνπ θαη Αλαθνηλψζεηο παξελέβε ζε δεηήκαηα ηεο
επηθαηξφηεηαο, πξνβάιινληαο ηηο ζέζεηο θαη ηελ άπνςε ηνπ θιάδνπ ζε πνιιά άιια
ηξέρνληα δεηήκαηα.

3. ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
ε φ,ηη αθνξά ηηο θαηλνηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχρζεθαλ απηή ηε δηεηία,
ζεκεηψλνπκε ηα εμήο:
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 πλερίζηεθε θαη νινθιεξψζεθε επηηπρψο ην θαηλνηνκηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
«Ραηζηζκφο θαη ΜΜΔ. Ο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ» (Πξσηνβνπιία EQUAL, ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο). ην πξφγξακκα απηφ πήξαλ 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
παξαδφζεθε ζην ΚΔΜΔΣΔ. ηε ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ε Δπηζηεκνληθή Οκάδα,
αμηνπνηψληαο θαη ην έξγν ησλ 15 ζρνιείσλ, ζπλέηαμε θαη εμέδσζε ην δίηνκν δηδαθηηθφ
βνήζεκα «Ραηζηζκφο θαη ΜΜΔ. Ο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ» ζε δχν ηφκνπο: 1. Βηβιίν ηεο
καζήηξηαο / ηνπ καζεηή, θαη 2. Βηβιίν ηεο θαζεγήηξηαο / ηνπ θαζεγεηή. Σν έξγν απηφ
πξνθάιεζε ζεηηθά ζρφιηα γηα ηελ επηζηεκνληθή αξηηφηεηα θαη ηελ θαιαηζζεζία ηνπ.
Παξάιιεια, ζην πιαίζην απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο νξγαλψζεθαλ πνιιέο άιιεο εθδειψζεηο
απφ ην ΚΔΜΔΣΔ (δηαγσληζκφο αληηξαηζηζηηθήο θσηνγξαθίαο θαη βίληεν αλάκεζα ζηα
ζρνιεία ηεο Αηηηθήο, ζπκκεηνρή ζε αληηξαηζηζηηθά θεζηηβάι ζε Αζήλα, Θεζζαινλίθε,
Ξάλζε θαη Άγην Νηθφιαν Κξήηεο κε νκηιίεο θαη παξεκβάζεηο θ.ιπ.). Σέινο, ην ΚΔΜΔΣΔ
εθπξνζψπεζε ηελ ειιεληθή ζχκπξαμε ηνπ πξνγξάκκαηνο EQUAL ζηηο δηαθξαηηθέο δξάζεηο.

4.
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 ηνπ 7νπ Δθπαηδεπηηθνχ ζπλεδξίνπ
ΟΛΜΔ – ΟΔΛΜΔΚ κε ζέκα «Παγθνζκηνπνίεζε θαη Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή: Απφ ηηο
επηιεθηηθέο πνιηηηθέο ζηελ παηδεία γηα φινπο», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε,
ζηηο 15,16 θαη 17 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2004, δέθα ρξφληα κεηά ην πξνεγνχκελν, 6ν πλέδξην.
θνπφο ηνπ ζπλεδξίνπ ήηαλ λα κειεηεζεί ζπζηεκαηηθά ε αθνινπζνχκελε εθπαηδεπηηθή
πνιηηηθή ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαζψο θαη νη επηδξάζεηο πνπ αζθεί ζε απηήλ ε
επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ππφ ην πξίζκα ησλ ζχγρξνλσλ ηάζεσλ ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο. Γχν βαζηθέο ελφηεηεο πξνζδηφξηζαλ ηε ζεκαηνινγία ηνπ ζπλεδξίνπ. Ζ
πξψηε είρε ζέκα ηεο «Ένα δημόζιο ζτολείο ποσ τωράει όλοσς ηοσς μαθηηές και μαθήηριες
τωρίς διάκριζη», ελψ θάιπςε θαη ηηο αληίζηνηρεο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο επξσπατθήο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Ζ δεχηεξε επηθέληξσζε ζηα ζέκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ππφ ηνλ
ηίηιν «Οι εργαζιακές ζτέζεις ζηο δημόζιο ζτολείο και ο εκπαιδεσηικός». Γηα ηε κειέηε ησλ
ζεκάησλ ηνπ ζπλεδξίνπ ζπζηήζεθαλ θαη ιεηηνχξγεζαλ έμη νκάδεο εξγαζίαο, κε επζχλε ηνπ
Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ σο εμήο:
1. Κνηλσληθέο αληζφηεηεο – Ηδησηηθνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο – Δπηπηψζεηο.
2. Γνκή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ε ζέζε ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο.
3. Απηνλνκία Λπθείνπ – Πξφζβαζε ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.
4. Αξρηθή εθπαίδεπζε, επηκφξθσζε θαη ζχζηεκα πξφζιεςεο εθπαηδεπηηθψλ.
5. ελψ αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ζε άιιεο ΔΛΜΔ ηεο
ρψξαο.
6. Αμηνιφγεζε – παηδαγσγηθφο ξφινο εθπαηδεπηηθψλ.
7. Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε εθπαίδεπζεο. Δπηινγή ζηειερψλ.
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εκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ αληαπνθξίζεθαλ πξφζπκα ζηελ
πξφζθιεζε ηεο ΟΛΜΔ θαη ζπλεηζέθεξαλ νπζηαζηηθά ζηελ επεμεξγαζία ησλ δεηεκάησλ ηνπ
πλεδξίνπ, είηε σο κέιε ησλ θεληξηθψλ νκάδσλ εξγαζίαο είηε ζην πιαίζην ησλ
επεμεξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο ΔΛΜΔ ηεο ρψξαο.
Πξνεγήζεθε ε πξαγκαηνπνίεζε ηξηψλ εκεξίδσλ απφ ηελ ΟΛΜΔ θαη ην ΚΔΜΔΣΔ, πνπ
δηαπξαγκαηεχηεθαλ ζεκαληηθά εθπαηδεπηηθά ζέκαηα, πνπ πεξηιακβάλνληαη επίζεο θαη ζηε
ζεκαηηθή ηνπ 7νπ πλεδξίνπ. Ήηαλ νη εκεξίδεο πνπ έγηλαλ ζηελ Πάηξα κε ζέκα
«Απαζτόληζη και εργαζιακές ζτέζεις ηων εκπαιδεσηικών. Επιπηώζεις ζηο εκπαιδεσηικό έργο»,
ζηελ Αζήλα κε ζέκα «Διαθεμαηικόηηηα και Εσέλικηη Ζώνη» θαη ζην Ζξάθιεην Κξήηεο κε
ζέκα «Ο ρόλος ηης Τετνικής – Επαγγελμαηικής Εκπαίδεσζης ζηο εκπαιδεσηικό ζύζηημα:
Παρελθόν, παρόν και μέλλον». ε απηέο ηηο εκεξίδεο πήξαλ ελεξγφ κέξνο εθαηνληάδεο
εθπαηδεπηηθψλ, πνπ αλέπηπμαλ πινχζην πξνβιεκαηηζκφ, ν νπνίνο αμηνπνηήζεθε απφ ηηο
νκάδεο εξγαζίαο ηνπ 7νπ πλεδξίνπ. Δπίζεο, ην δηάζηεκα πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ
ζπλεδξίνπ έγηλαλ κε ηε ζηήξημε ηνπ ΚΔΜΔΣΔ πξνζπλεδξηαθέο εθδειψζεηο απφ ηηο ΔΛΜΔ
Ζιείαο, Λέζβνπ, εξξψλ, Ρεζχκλνπ θαη Γ΄ Αζήλαο. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ, επίζεο,
κεηαζπλεδξηαθέο εθδειψζεηο ζηελ πεξηθέξεηα κε ηε ζπλεξγαζία αξθεηψλ ΔΛΜΔ:
 Ζξάθιεην, 16-2-2005: Δξγαζηαθέο ζπλζήθεο ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε
 Ζξάθιεην, 23-2-2005: Έλα δεκφζην ζρνιείν πνπ ρσξάεη φινπο ηνπο καζεηέο ρσξίο
δηάθξηζε
 Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα (αίζνπζα ηειεηψλ ηνπ Παλεπηζηήκην Αζελψλ) ενξηαζηηθή
εθδήισζε κε αθνξκή ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα ησλ Δθπαηδεπηηθψλ (5 Οθησβξίνπ 2004), ζηελ
νπνία πήξαλ κέξνο νη εθπαηδεπηηθέο νξγαλψζεηο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ ηεο
Διιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ. ην πιαίζην ηνπ ενξηαζκνχ νη νκνζπνλδίεο βξάβεπζαλ ηνλ
θαζεγεηή Υξ. Φξάγθν γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ ΟΛΜΔ, θαη κεηά
ζάλαην ηνλ Έιιελα δάζθαιν ηνπ Μπεζιάλ Γηάλλε Καλίδε γηα ηελ απηνζπζία ηνπ ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπ λα ζψζεη ηνπο καζεηέο ηνπ. Ο ζπληνληζκφο θαη ε δηνξγάλσζε ηεο
εθδήισζεο έγηλαλ απφ ην Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, κε ηε ζπλεξγαζία ησλ άιισλ εθπαηδεπηηθψλ
νξγαλψζεσλ ηεο Διιάδαο.
 Με αθνξκή ηα 60 ρξφληα απφ ην ζάλαην ηνπ Γεκήηξε Γιελνχ νη εθπαηδεπηηθέο νκνζπνλδίεο
ΓΟΔ θαη ΟΛΜΔ θαη ηα αληίζηνηρα εξεπλεηηθά θέληξα ΗΠΔΜ/ΓΟΔ θαη ΚΔΜΔΣΔ/ΟΛΜΔ
νξγάλσζαλ εθδήισζε κλήκεο θαη ηηκήο ζηηο 10 Φεβξνπαξίνπ ζηελ Αζήλα. ηελ εθδήισζε
αλαιχζεθε ε επηθαηξφηεηα ηεο ζθέςεο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ θαη ε ζεκαζία ηνπ ζηηο ζχγρξνλεο
ζπλζήθεο.

5. ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΙΑ
Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, ζπζηάζεθαλ ην 2004 νκάδεο εξγαζίαο, ελφςεη ηνπ 7νπ
Δθπαηδεπηηθνχ πλεδξίνπ ηεο ΟΛΜΔ, 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.

4

5

Παξάιιεια, ιεηηνχξγεζαλ νκάδεο εξγαζίαο πνπ αλέιαβαλ ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εκεξίδσλ πνπ
νξγαλψζεθαλ απφ ην ΚΔΜΔΣΔ ηε δηεηία 2003-2005 (βι. αλαιπηηθά πην θάησ), ζην πιαίζην ησλ
νπνίσλ παξνπζίαζαλ αληίζηνηρεο εηζεγήζεηο.
Σέινο, ε νκάδα γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε αζρνιήζεθε κε ηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο «Ραηζηζκφο θαη ΜΜΔ. Ο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ».

6. ΤΝΑΝΣΗΔΙ ΔΡΓΑΙΑ, ΤΚΔΦΔΙ κ.λπ.
ην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ νξγαλψζεθαλ ζπλαληήζεηο
εξγαζίαο θαη ζπζθέςεηο κε δηάθνξνπο θνξείο θαη ζπλαδέιθνπο σο εμήο:
 Δλεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο ηνπ Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ κε ηελ παιαηά θαη ηε λέα εγεζία ηνπ
Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ.
 Δλεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο ηνπ Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ κε ηελ παιαηά θαη ηε λέα εγεζία ηνπ
Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο.΄
 πλάληεζε κε ζπλαδέιθνπο πνπ απαζρνινχληαη ζε ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο ζηελ πεξηνρή
Ννκνχ Αηηηθήο (αξρέο 2004).
 Κνηλέο ζπλεδξίεο Γ.. ΟΛΜΔ θαη ΚΔΜΔΣΔ κε ζθνπφ ην ζπληνληζκφ ηεο δξάζεο ηνπο.
 πλάληεζε κε επηζηεκνληθέο ελψζεηο θαζεγεηψλ κνπζηθήο γηα ζέκαηα κνπζηθήο
εθπαίδεπζεο.
 πλάληεζε κειψλ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ θαη ηεο ΟΛΜΔ κε εθπξνζψπνπο ηεο Οκνζπνλδίαο
Δθπαηδεπηηθψλ ηεο SNES (Γαιιία) θαη ηεο ETUCE (18-2-2005).
 πλάληεζε κειψλ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ κε εθπξνζψπνπο ηεο Οκνζπνλδίαο Δθπαηδεπηηθψλ ηεο
Κχπξνπ (ΟΔΛΜΔΚ) (18-2-2005).
 πλάληεζε κειψλ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ θαη ηεο ΟΛΜΔ κε ηελ εθπξφζσπν ηεο Οξγάλσζεο Military
Families Speak Out θαη εθπαηδεπηηθφ Sue Niederer (ΖΠΑ), νκηιήηξηαο ζην αληηπνιεκηθφ
ζπιιαιεηήξην ηεο 19-3-2005 (16-3-2005).
 πλάληεζε κειψλ ηεο ΟΛΜΔ θαη ηνπ ΚΔΜΔΣΔ κε ηελ εηδηθή ζχκβνπιν ηεο Οκνζπνλδίαο
Δθπαηδεπηηθψλ ηεο Φηιαλδίαο (OAJ) Riita Sarras (21-3-2005).
 πλάληεζε κειψλ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ θαη ηεο ΟΛΜΔ κε ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο
Οκνζπνλδίαο Δθπαηδεπηηθψλ ηεο εξβίαο (12-5-2005).

7. ΔΚΓΟΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
 Δθδφζεθε ην δίηνκν εθπαηδεπηηθφ ζχλνιν «Ραηζηζκφο θαη ΜΜΔ. Ο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ»
(βηβιίν καζεηψλ θαη βηβιίν εθπαηδεπηηθψλ).
 Δθδφζεθαλ δχν ηεχρε ηνπ Γειηίνπ Δπηθνηλσλίαο ρνιείσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Ραηζηζκφο
θαη ΜΜΔ».
 Τπφ έθδνζε ηα πξαθηηθά ηεο εκεξίδαο γηα ηα 60 ρξφληα απφ ην ζάλαην ηνπ Γεκ. Γιελνχ
(θνηλή έθδνζε ΟΛΜΔ/ΚΔΜΔΣΔ θαη ΓΟΔ/ΗΠΔΜ).
 Δλεκεξσηηθφ Δεληίο ηοσ ΚΕΜΕΤΕ (δηζέιηδν ή ηεηξαζέιηδν) πεξηιήθζεθε ζε φια ηα Γειηία
ηεο ΟΛΜΔ απηήο ηεο πεξηφδνπ.
εκεηψλνπκε φηη ην ΚΔΜΔΣΔ πξνηίζεηαη λα εθδψζεη ηα πξαθηηθά ησλ εκεξίδσλ πνπ νξγάλσζε
ηα ηειεπηαία ρξφληα θαζψο θαη ηα πξαθηηθά ηνπ 1νπ Δθπαηδεπηηθνχ πλεδξίνπ ΟΛΜΔ –
ΟΔΛΜΔΚ (Κχπξνπ) κφιηο εμαζθαιηζηνχλ νη απαηηνχκελνη πφξνη.

8. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
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 ηαηηζηηθή έξεπλα κε ζέκα «Σν πξνθίι ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ 9νπ πλεδξίνπ ηεο ΟΛΜΔ.
Σα απνηειέζκαηα δεκνζηεχηεθαλ ζην Γειηίν ηεο ΟΛΜΔ.
 Έξεπλα αξρείνπ κε αληηθείκελν ηελ ηζηνξία ηεο ΟΛΜΔ κε ηελ επθαηξία ησλ 80 ρξφλσλ απφ
ηε ζχζηαζή ηεο.

9. 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 Όπαηεο
Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο. Ζ Δπηηξνπή απηή νξγάλσζε θαηά ηε δηεηία 200305 δπν εηήζηνπο καζεηηθνχο δηαγσληζκνχο ζε ζέκαηα πξνζθχγσλ θαη αλέπηπμε θαη άιιεο
ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.

10.
ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
ΗΜΔΡΙΓΔ, ΤΝΔΓΡΙΑ κ.λπ.

Δ

ΔΚΓΗΛΧΔΙ,

Ζ ζπκκεηνρή ή ε εθπξνζψπεζε ηνπ θιάδνπ ζε επηζηεκνληθέο, εθπαηδεπηηθέο,
ζπλδηθαιηζηηθέο ή άιιεο εθδειψζεηο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ ηε δηεηία 2003-2005
ππήξμε ζπζηεκαηηθή.
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 θαη ζπλέβαιε ζηελ άκεζε ελεκέξσζε ησλ
ζπλαδέιθσλ γηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ. 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
 Ζκεξίδα κε ζέκα «Γηαζεκαηηθφηεηα θαη Δπέιηθηε Εψλε» (Αζήλα, 18-3-2004)
 Γχν εκεξίδεο κε ζέκα «Γπζιεμία» (Αζήλα, 2004)
 Ζκεξίδα κε ζέκα. «Ζ κνπζηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα», Ίδξπκα Δπγελίδνπ, 18-4-2005.
Δκδηλώζεις ποσ ζσνδιοργάνωζε ηο ΚΔΜΔΣΔ με άλλοσς θορείς
 Δθδήισζε κε ηελ ΔΛΜΔ Β΄ Αηησιναθαξλαλίαο: «Απαζρφιεζε θαη εξγαζηαθέο ζρέζεηο
εθπαηδεπηηθψλ» (3-5-2004).
 Δθδήισζε κε ηελ ΔΛΜΔ Β΄ Κνξηλζίαο: «Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή - εξγαζηαθέο ζρέζεηο
εθπαηδεπηηθψλ» (13-2-2004).
 Πξνζπλεδξηαθέο θαη κεηαζπλεδξηαθέο εθδειψζεηο κε ηελ επθαηξία ηνπ 7νπ Δθπαηδεπηηθνχ
πλεδξίνπ ηεο ΟΛΜΔ (βι. παξαπάλσ)
Δκδηλώζεις ζηις οποίες ζσμμεηείτε με ειζήγηζη ηο ΚΔΜΔΣΔ
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 Δθδήισζε (εκεξίδα) ηεο ΔΛΜΔ Δχβνηαο κε ζέκα «Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ – αληζφηεηεο
ζηελ εθπαίδεπζε – πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ», Υαιθίδα 1-11-2003.
 Πνιππνιηηηζκηθφ δηήκεξν ηνπ 1νπ Λπθείνπ Βξηιεζζίσλ κε ζέκα «αλ ηνλ Οδπζζέα», 26-27
επηεκβξίνπ 2003.
 Δθδήισζε ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ Ζιηνχπνιεο γηα ην έξγν ηεο Άιθεο Εέε θαη ηε ζεκαζία ηεο
ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο (Δγθαίληα ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο), 2-4-2004.
 Σηκεηηθή εθδήισζε ηεο ΔΛΜΔ άκνπ γηα ηνπο αθππεξεηνχληεο ζπλαδέιθνπο, Καξιφβαζη,
24-4-2004.
 Ζκεξίδα ηεο ΔΛΜΔ Ζξαθιείνπ θαη ηεο ΟΛΜΔ κε ζέκα «Σερληθή Δπαγγεικαηηθή
Δθπαίδεπζε», Ζξάθιεην Κξήηεο, 26-4-2004.
 Ζκεξίδα ηνπ ΚΔΒΗΓΔ ηνπ Α.Π.Θ. κε ζέκα «Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε θαη εθπαηδεπηηθή
πνιηηηθή», Θεζζαινλίθε, 14-5-2004.
 Ζκεξίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ – Σνκέαο Ηζηνξίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο, κε ζέκα
«Γηάινγνο γηα ηελ Ηζηνξία: ηζηνξηθή παηδεία θαη ηζηνξηθφο ζην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ καο
ζχζηεκα», Αζήλα, 15-5-2004.
 Δθδήισζε ηεο Β΄ ΔΛΜΔ Κνξηλζίαο κε ζέκα «χγρξνλεο εμειίμεηο ζηελ εθπαίδεπζε», Κηάην,
16-2-2005.
 Ζκεξίδα ηνπ πιιφγνπ Διιήλσλ Κνηλσληνιφγσλ (Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο) θαη ηνπ
Γήκνπ ηαπξνχπνιεο κε ζέκα «Γσδεθάρξνλε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε», 18-2-2005.
 Ζκεξίδα ηεο ΔΛΜΔ εξξψλ κε ζέκα «Γεπηεξνβάζκηα ΣΔΔ: Γνκή θαη πξννπηηθέο», έξξεο,
26-2-2005.
 Ζκεξίδα ηνπ Δξεπλεηηθνχ Παλεπηζηεκηαθνχ Ηλζηηηνχηνπ Φπρηθήο Τγηεηλήο (ΔΠΗΦΤΟΚΑΝΑ) κε ζέκα «Πξφσξε ζρνιηθή εγθαηάιεηςε. Καηαλφεζε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ
θαηλνκέλνπ», Αζήλα 2-4-2005.
 7ν Δηήζην πλέδξην ηεο Μνλάδαο Μεζνδνινγίαο θαη Πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ (Σκήκα Νεπηαγσγψλ) κε ζέκα «Δθπαηδεπηηθέο αιιαγέο θαη ε
παξέκβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ ζρνιείνπ», 8-10 Απξηιίνπ 2005.
 Δθδήισζε ηνπ 2νπ «Οκήξεηνπ» Γπκλάζηνπ Νέαο κχξλεο κε ζέκα «ρνιείν ρσξίο ζχλνξα»,
Αζήλα, Απξίιηνο 2005.
 Δθδήισζε-ζπδήηεζε ηεο ΔΛΜΔ Α΄ Γπηηθήο Αηηηθήο κε ζέκα «Αμηνιφγεζε ζηελ
εθπαίδεπζε θαη εμειίμεηο ζηελ ΣΔΔ», Διεπζίλα, 13-4-2005.
 Δθδήισζε ηεο ΔΛΜΔ Καζηνξηάο κε ζέκα «Σν παξφλ θαη ην κέιινλ ηεο δεκφζηαο
εθπαίδεπζεο» (2005).
Άλλες εκδηλώζεις ζηις οποίες ηο ΚΔΜΔΣΔ εκπροζώπηζε ηον κλάδο
 Ζκεξίδα ηνπ πεξηνδηθνχ «χγρξνλε Δθπαίδεπζε» κε ζέκα «Σα πξφηππα ησλ λέσλ»,
Αζήλα 29-11-2003.
 Δθδήισζε ηνπ 1νπ Γξαθείνπ Γπηηθήο Αηηηθήο κε ζέκα ηα πξνβιήκαηα ησλ κεηαλαζηψλ,
18-11-2003.
 Δθδήισζε ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Γήκνπ Κεθηζηάο κε ζέκα «Δηδηθέο
καζεζηαθέο δπζθνιίεο – Γπζιεμία», 13-10-2003.
 2ν Παλειιήλην πλέδξην Πιεξνθνξηθήο ηνπ πιιφγνπ Δθπαηδεπηηθψλ Πιεξνθνξηθήο
Θεζζαινλίθεο κε ζέκα «Πιεξνθνξηθή θαη Δθπαίδεπζε», Θεζζαινλίθε 20 σο 22-2-2004.
 Ζκεξίδα ηεο ΠΔΚΑΓΔ (Καζεγεηψλ Αγγιηθήο) κε ζέκα «Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ
Γισζζνκάζεηαο», Αζήλα 13-3-2004.
 Απνλνκή βξαβείσλ καζεηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηα ζέκαηα ησλ Πξνζθχγσλ απφ ηελ
Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, Αζήλα 29-3-2004.
 πλέδξην ΓΟΔ θαη ΠΟΔΓ κε ζέκα «Παγθνζκηνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε», Ρφδνο 14 θαη
15-4-2004.
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 Δθδήισζε ηνπ Γξαθείνπ ρνιηθψλ πκβνχισλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αζελψλ
κε ζέκα «Λφγνο ειιεληθφο ζην ειιεληθφ ζρνιείν. Ζ δηαρξνληθή πνξεία ηεο γιψζζαο καο
θαη ην δήηεκα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο», Αζήλα 22-2-2005.
 Ζκεξίδα ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Ννκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκφλσλ θαη ηνπ
σκαηείνπ «Φίινη Ηδξχκαηνο άθε Καξάγησξγα» κε ζέκα «Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο ζηε
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε», Αζήλα 2-4-2005.
 Ζκεξίδα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ «Νίθνο Πνπιαληδάο» κε ζέκα «Ο λενθηιειεπζεξηζκφο ζηελ
εθπαίδεπζε: Οδεγία Μπνιθελζηάηλ, Γεληθή πκθσλία γηα ην Δκπφξην ζηηο Τπεξεζίεο
(GATS)», Αζήλα, 16-5-2005.

11. ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΔΜΔΣΔ
πλερίζηεθε ε πξνκήζεηα βηβιίσλ αλαγθαίσλ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο.
ΑΡΥΔΙΟ ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΣΟΤ ΚΔΜΔΣΔ
πλερίζηεθε ν πεξαηηέξσ εκπινπηηζκφο ησλ θαθέισλ ηνπ Αξρείνπ Σεθκεξίσζεο ηνπ
ΚΔΜΔΣΔ, ελψ ππνζηεξίρζεθαλ ζηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο δεθάδεο ζπλάδειθνη θαη
θνηηεηέο εξεπλεηέο.

12. ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Καηά ηε δηεηία 2003-2005 ην ΚΔΜΔΣΔ βξέζεθε πην θνληά ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο
απαηηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θφζκνπ θαη ζπλέβαιε 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, 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.
Χζηφζν, ππήξμαλ θαη ζηε δηεηία απηή θάπνηεο ζνβαξέο αδπλακίεο. Οη ζεκαληηθέο
ειιείςεηο ζε γξακκαηεηαθή θαη ινγηζηηθή ππνζηήξημε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απαιιαγή ησλ
πεξηζζφηεξσλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ κφλν θαηά ην ήκηζπ ηνπ σξαξίνπ ηνπο ήηαλ
αξλεηηθά ζηνηρεία ζηελ αλάπηπμε ηνπ έξγνπ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ. Αηηνχκελν παξακέλεη ε πιήξεο
απαιιαγή φισλ ησλ κειψλ ηνπ Γ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαιχηεξε θαη πην απνηειεζκαηηθή
νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ κέζα απφ ζπγθεθξηκέλν θαηακεξηζκφ ηνπ έξγνπ ηνπ. 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.
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Παξά ηηο αδπλακίεο θαη ηηο ειιείςεηο πνπ αλαθέξζεθαλ, ζεσξνχκε φηη ε ζπκβνιή ηνπ
ΚΔΜΔΣΔ ζηε ζπιινγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζηελ αλάδεημε ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ θιάδνπ ήηαλ
πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε θαη έδσζε ηε δπλαηφηεηα γηα δηεχξπλζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
ΟΛΜΔ.
Κξίλνληαο ζπλνιηθά ηελ πνξεία ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, εθηηκάκε φηη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζαλ 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.
Χζηφζν, ε πείξα καο έδεημε φηη ην ΚΔΜΔΣΔ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί πξαγκαηηθά θαη
αθφκε πεξηζζφηεξν, λα δηθαηψζεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θιάδνπ πξνο ην ΚΔΜΔΣΔ γηα
επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε θαη θαιχηεξε πξνβνιή ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ θαη άιισλ
εθπαηδεπηηθψλ αηηεκάησλ, πξέπεη λα απνθηήζεη πην άκεζε θαη επξχηεξε επαθή κε ην ζχλνιν ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζε φιε ηελ Διιάδα. Θεσξνχκε φηη ην ζέκα απηφ δελ αθνξά εηδηθά ην Γ ηνπ
ΚΔΜΔΣΔ αιιά ηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο θαη ην ζέηνπκε ππφςε
ηνπ θιάδνπ γηα πξνβιεκαηηζκφ.
Αζήλα, Ηνχληνο 2005
Σν Γ.. ηνπ ΚΔ.ΜΔ.ΣΔ.
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