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ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ AΠΟΛΟΓΗΜΟ Γ.. ΚΔΜΔΣΔ (2005 – 2007)
(Σειηθέο παξαηεξήζεηο, ζθέςεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ επόκελε δηεηία)
1. ΓΔΝΗΚΑ
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεηίαο 2007-2007 κπνξεί θαλείο λα επηζεκάλεη θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία
πνπ ραξαθηήξηζαλ ηε δξάζε ηνπ ΚΔΜΔΣΔ:
 νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ αλαπηχρζεθαλ ζε πην ζηελή θαη ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία κε ην
Γ.. ηεο ΟΛΜΔ,
 ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχρζεθαλ δείρλεη κηα αηζζεηή κεηαηφπηζε πξνο
ηελ θαηεχζπλζε ηεο ππνζηήξημεο ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ έζεηε ζην ίδην δηάζηεκα ε
ΟΛΜΔ, κε θχξηα αηρκή ηε ζηήξημε θαη ηεθκεξίσζε ησλ δηεθδηθήζεσλ ηνπ θιάδνπ,
 αληίζηνηρα, επηζεκάλζεθε κηα ζρεηηθή θάκςε ζηνλ ηνκέα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
απέβιεπαλ ζηε κειέηε θαη επεμεξγαζία δεηεκάησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
ραξαθηεξηζηνχλ πεξηζζφηεξν εθπαηδεπηηθά, πνιηηηζηηθά θ.η.φ. παξά ζπλδηθαιηζηηθά,
 νη πεξηνξηζκέλεο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ δελ επέηξεςαλ λα γίλνπλ
νπζηαζηηθά βήκαηα ζηνλ ηνκέα ησλ εθδφζεσλ, ηεο δηνξγάλσζεο ζπλεδξίσλ θαη
επηζηεκνληθψλ εκεξίδσλ ή άιισλ αλάινγσλ εθδειψζεσλ
 ηέινο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί ην γεγνλφο φηη κηθξφο αξηζκφο ζπλαδέιθσλ
θηλεηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ ΚΔΜΔΣΔ (θπξίσο ε ζπκκεηνρή ηνπο επηθεληξψζεθε
ζηηο νκάδεο εξγαζίαο πνπ ιεηηνχξγεζαλ απηή ηελ πεξίνδν) ζε ζχγθξηζε κε ην
αλεμάληιεην δπλακηθφ πνπ δηαζέηεη ν θιάδνο, ηφζν ζην θέληξν φζν θαη ζηελ πεξηθέξεηα.
Γεληθά, ρσξίο θακηά δηάζεζε λα ππνβαζκηζηεί ε ζεκαζία ηνπ έξγνπ πνπ ζπληειέζηεθε απηή ηελ
πεξίνδν, δελ κπνξεί λα εηπσζεί φηη ε δηεηία 2005-2007 ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπζηεκαηηθή θαη
επίπνλε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, αληίζηνηρε πξνο ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο απηήο ηεο
πεξηφδνπ, ηδηαίηεξα αλ ζπλππνινγηζηεί ην γεγνλφο φηη γηα πξψηε θνξά είραλ πιήξε απφζπαζε ζε
απηφ φια ηα κέιε ηνπ Γ... Οη αηηίεο απηήο ηεο κηθξήο ή κεγάιεο πζηέξεζεο, ζηηο νπνίεο ζα
αλαθεξζνχκε ζηε ζπλέρεηα, ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα απαζρνιήζνπλ ζπζηεκαηηθά ηνλ θιάδν θαη
ηα αξκφδηα φξγαλά ηνπ.
πλνπηηθά, ην ΚΔΜΔΣΔ θάιπςε ζηνηρεησδψο ηηο πην βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ πξνβάιινληαη απφ
ην Καηαζηαηηθφ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη επηδίσμε λα βειηηψζεη ην έξγν ηνπ. Πέξα απφ ηηο γεληθέο
επηδηψμεηο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ δξάζεο ηνπ γηα ηε
δηεηία απηή αλέπηπμε, ζε πεξηνξηζκέλε έθηαζε, θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ πξνέθπςαλ κε
βάζε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο.
Βαζηθνί ηνκείο ζηνπο νπνίνπο πξνζαλαηνιίζηεθε ην ΚΔΜΔΣΔ απηή ηελ πεξίνδν ήηαλ: (α) ε
κειέηε θαη ηεθκεξίσζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απαζρόιεζαλ ηνλ θιάδν, θπξίσο σο
δηεθδηθεηηθά αηηήκαηα, θαη ε αλάδεημή ηνπο αλάκεζα ζηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηελ θνηλή
γλψκε, (β) ε δηακόξθσζε ηεθκεξησκέλσλ ζέζεσλ γηα θάπνηα βαζηθά εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα
πνπ απαζρφιεζαλ απηή ηελ πεξίνδν ηνλ θιάδν, θαη (γ) ε ζπκβνιή ζηελ επηζηεκνληθή
ελεκέξσζε θαη ηελ επηκόξθσζε ησλ ζπλαδέιθσλ κέζσ ηεο νξγάλσζεο επηζηεκνληθψλ
εκεξίδσλ, εθδειψζεσλ θαη άιισλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θπξίσο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
ηνπηθέο ΔΛΜΔ.
Σν Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ πξνζπάζεζε λα αληαπνθξηζεί θαη ζε αλάγθεο πνπ επέβαιε ε ηξέρνπζα
εθπαηδεπηηθή επηθαηξφηεηα. Μέιε ηνπ Γ.. θαη ησλ νκάδσλ εξγαζίαο ηνπ ΚΔ.ΜΔ.ΣΔ. πήξαλ
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, ην
ΚΔΜΔΣΔ ζπλέβαιε θαη ζηε δηακφξθσζε θαη πξνβνιή ησλ ζέζεσλ ηνπ θιάδνπ ζε κηα ζεηξά
δεηήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε θαη θνηλσλία απηφ ην δηάζηεκα.
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ε απηή ηε δηεηία, νηθνλνκηθά ην ΚΕΜΕΤΕ ζηεξίρηεθε ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ζηνπο πόξνπο ηεο
ΟΛΜΕ. Πξέπεη λα γίλεη ζαθέο φηη ε έιιεηςε ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ θαη επαξθψλ πφξσλ
είλαη απφ ηα πην ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην ΚΔΜΔΣΔ, κε απνηέιεζκα λα
πεξηνξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ νη δπλαηφηεηέο ηνπ. Σα πξνβιήκαηα απηά πξέπεη λα
αληηκεησπηζηνχλ ζην κέιινλ άκεζα θαη νπζηαζηηθά.
2. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ ΟΛΜΔ.
ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ – ΓΔΛΣΗΑ ΣΤΠΟΤ
Παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ησλ θηλεηνπνηήζεσλ ηνπ θιάδνπ, ην Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ πξνέβε
ζηελ αλάιπζε θαη ηεθκεξίσζε ησλ αηηεκάησλ ησλ απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ ηνπ θιάδνπ,
φπσο απηά πξνζδηνξίζηεθαλ απφ ηα φξγαλα ηνπ θιάδνπ θαη ηξνπνπνηήζεθαλ ή ζπκπιεξψζεθαλ
ζηε δηάξθεηα ηεο δηεηίαο.
Ζ ΟΛΜΔ, φπσο θαη θάζε άιιε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε εξγαδνκέλσλ, έρεη σο απηνλφεηε
επηδίσμή ηεο, βάζεη θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο (άξζξν 2), «ηελ πξνάζπηζε θαη πξναγσγή ησλ
επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Κιάδνπ», φπσο θαη ηελ «πλεπκαηηθή
εμχςσζε» θαη ηελ «θνηλσληθή αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ». Οη
δχν απηνί ζηφρνη, πνπ αθνξνχλ ηελ αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, δελ δηαρσξίδνληαη. Αληίζεηα, ε επηδίσμε ηνπ ελφο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ
επίηεπμε ηνπ άιινπ. ΣΟ Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, πινπνηψληαο ηηο απνθάζεηο ηνπ θιάδνπ, θηλήζεθε
ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ελδπλάκσζεο ησλ πνιηηηθψλ γηα ηε ζηήξημε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο
δεκφζηαο θαη δσξεάλ παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα καο, ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε
ησλ αγψλσλ ηνπ θιάδνπ απηήο ηεο πεξηφδνπ.
Δίλαη απηνλφεην φηη ζην δηεθδηθεηηθφ πιαίζην ησλ απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ ελφο θιάδνπ δελ
είλαη δπλαηφλ λα ηεζνχλ ην ζχλνιν ησλ αηηεκάησλ ησλ νπνίσλ ε ηθαλνπνίεζε ζα ζπληζηά ηελ
πξαγκάησζε ησλ δχν απηψλ ζηφρσλ. Χζηφζν, ε νμχηεηα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη
ζήκεξα ν θφζκνο ηεο εθπαίδεπζεο αλέδεημε επηηαθηηθή ηελ αλάγθε λα αλαπηπρζνχλ αγψλεο κε
ζηφρν ηε δηεθδίθεζε άκεζσλ ιύζεσλ ζε επείγνληα δεηήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ
εθπαηδεπηηθώλ. Αγψλεο πνπ ηαπηφρξνλα ζα αλνίγνπλ ην δξφκν γηα ηε δηεθδίθεζε ησλ πην
καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ κέζα απφ επξχηεξεο αγσληζηηθέο θνηλσληθέο ζπζπεηξψζεηο. ηε βάζε
απηήο ηεο ινγηθήο ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο αλέπηπμε ηνπο δηεθδηθεηηθνχο αγψλεο ηνπ θαη ηελ ηειεπηαία ζπλδηθαιηζηηθή
πεξίνδν.
Σν 12ν πλέδξην ηεο ΟΛΜΔ εμφπιηζε ηνλ θιάδν κε απφθαζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία δφζεθε
πξνηεξαηφηεηα ζε αηηήκαηα εθπαηδεπηηθά / δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε / ζχζηεκα πξφζβαζεο
ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, νηθνλνκηθά, ζπληαμηνδνηηθά / αζθαιηζηηθά, εξγαζηαθά – δηνίθεζε
ηεο εθπαίδεπζεο, δεηήκαηα αλαπιεξσηψλ θαη δηνξηζκψλ, θ.ιπ.
Σν Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ πξνρψξεζε ζηελ απνζαθήληζε, αλάιπζε θαη ηεθκεξίσζε ησλ πην
βαζηθψλ αηηεκάησλ ησλ απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ ηνπ θιάδνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ
ζπγθεληξψζεθαλ θαηαξρήλ θαη θαηαγξάθεθαλ πην ζπζηεκαηηθά ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ
αμηνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηήζεθε ε
ζπγθέληξσζε θαη αμηνπνίεζε θαη άιισλ ζηνηρείσλ, πνπ παξέρνληαη απφ ηε γεγελή θαη ηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία, φπσο θαη απφ άιιεο ζπλαθείο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα απηήο
ηεο εξγαζίαο πηζηεχνπκε φηη απνηέιεζε έλα ρξήζηκν βνήζεκα γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνπο
εηδηθνχο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ην επξχηεξν θνηλφ.
Δπίζεο, ην ΚΔΜΔΣΔ επεμεξγάζηεθε ζέζεηο πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο
θαη ζπλέβαιε ζηελ πιεξέζηεξε αληηκεηψπηζή ηνπο, φπσο κε ηηο παξεκβάζεηο ηνπ γηα ηε
δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο, γηα ηα λέα ζρνιηθά βηβιία, ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηα δεηήκαηα
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επηινγήο ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο, ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο θαη ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, ηα
ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο θαη έληαμεο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξίεο θ.ιπ..
Παξάιιεια, κε Δειηία Τύπνπ θαη Αλαθνηλώζεηο παξελέβε ζε δεηήκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο,
πξνβάιινληαο ηηο ζέζεηο θαη ηελ άπνςε ηνπ θιάδνπ ζε πνιιά άιια ηξέρνληα δεηήκαηα.
3. ΟΡΓΑΝΧΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ
ε φ,ηη αθνξά ηηο εθδειψζεηο πνπ νξγαλψζεθαλ απηή ηελ πεξίνδν (ζπλέδξηα, εκεξίδεο, έξεπλεο,
ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο θ.ιπ.) επηζεκαίλεηαη θαηαξράο φηη ζηε δηάξθεηα ηεο δηεηίαο δελ
πξαγκαηνπνηήζεθε επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ηνπ θιάδνπ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ, φκσο, εηδηθέο
ζπλαληήζεηο επηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα (π.ρ. γηα ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο, βίαο/παξαβαηηθφηεηαο
ζηα ζρνιεία, καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, ζπλδηθαιηζηηθψλ ζεκάησλ θ.ιπ.) θαζψο θαη κηα εκεξίδα
(βι. παξαθάησ).
4. ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΗΑ
Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Γ.. ηεο ΟΛΜΔ, ζπζηάζεθαλ γηα
ηελ πεξίνδν 2005-2007 νκάδεο εξγαζίαο ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. Σν Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, αθνχ
έιαβε ππφςε ηνπ θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ ζε θνηλή ζπλεδξία κε ην Γ.. ηεο ΟΛΜΔ,
δηακφξθσζε πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ πεξηφδνπ 2005-07, πνπ πεξηέιαβε ηξεηο θαηεγνξίεο
ζεκάησλ:
Α. Θέκαηα επείγνληα - βξαρππξόζεζκνπ πξνγξακκαηηζκνύ,
Β. Θέκαηα κεζνπξόζεζκνπ πξνγξακκαηηζκνύ, θαη
Γ. Άιια ζέκαηα ησλ νπνίσλ ε πξνψζεζε ζα βξηζθφηαλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ζπλζήθεο θαη ην
ελδηαθέξνλ πνπ ζα εθδεισλφηαλ.
Σα ζέκαηα απηά αλά θαηεγνξία ήηαλ:

Α. Θέκαηα επείγνληα - βξαρππξόζεζκνπ πξνγξακκαηηζκνύ
Α/Α
1.

2.

3.

4.

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ
Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε – δεηήκαηα δνκήο θαη πεξηερνκέλνπ ιπθεηαθήο
βαζκίδαο:
Αληίζηνηρε νκάδα ζπζηάζεθε θαη ιεηηνχξγεζε γηα κεγάιν δηάζηεκα. Καηέιεμε ζε θείκελν
πνξηζκάησλ θαη ζέζεσλ πνπ ηξνθνδφηεζε ηηο ζέζεηο ηεο ΟΛΜΔ θαη νδήγεζε ζε ζρεηηθή Απφθαζε
ηεο Γ.. Πξνέδξσλ (Ηνχλ. 2006) γηα ηα ζέκαηα απηά, θαη απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ νξγάλσζε
εκεξίδαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Γ.. ΟΛΜΔ θαη ΚΔΜΔΣΔ.
Δηδηθή αγσγή / έληαμε. Πξνβιήκαηα εθπαίδεπζεο αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο / αλαπεξίεο
(ζπλεξγαζία θαη κε ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο).
πγθεληξψζεθε ζρεηηθφ πιηθφ. Τπνζηεξίρζεθε απφ ην ΚΔΜΔΣΔ αληίζηνηρε νκάδα εξγαζίαο πνπ
ζπγθξφηεζε κε απφθαζή ηνπ ην Γ.. ηεο ΟΛΜΔ
ρνιηθή απνηπρία – δηαξξνή. Πνιηηηθέο αληηζηάζκηζεο – Οη Πεξηνρέο (Εώλεο) Δθπαηδεπηηθήο
Πξνηεξαηόηεηαο (ΕΔΠ):
πζηάζεθε νκάδα εξγαζίαο, πνπ θαηέιεμε ζε θείκελν κειέηεο θαη πξνβιεκαηηζκνχ, ζην νπνίν
πεξηιακβάλνληαη ε θηινζνθία θαη ζθνπνί ησλ ΕΔΠ, ε ζρεηηθή εκπεηξία (ζεηηθή θαη αξλεηηθή)
άιισλ ρσξψλ, νη πξαθηηθέο πνπ έρνπλ δνθηκαζηεί ζηελ Διιάδα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζρνιηθήο
απνηπρίαο, θαη ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ΕΔΠ ζηελ Διιάδα.
Ξελόγισζζε εθπαίδεπζε: Πξνβιήκαηα θαη αλαβάζκηζή ηεο (ζπλεξγαζία κε ηηο αληίζηνηρεο
επηζηεκνληθέο ελώζεηο):
Ζ νκάδα εξγαζίαο ιεηηνχξγεζε ζπζηεκαηηθά, ζε ζπλερή επαθή θαη ζπλεξγαζία κε ηηο
επηζηεκνληθέο ελψζεηο μέλσλ γισζζψλ. Γηακφξθσζε θείκελν ζέζεσλ θαη πξνβιεκαηηζκνχ ηνπ
ΚΔΜΔΣΔ θαη ησλ αληίζηνηρσλ επηζηεκνληθψλ ελψζεσλ (βι. ηζηνζειίδα ΟΛΜΔ/ΚΔΜΔΣΔ), ελψ

3

4

5.

6.

7.

8.

9.

10.

εθθξεκεί ε νξγάλσζε ζρεηηθήο εκεξίδαο / ζπλάληεζεο εξγαζίαο ηνλ πξνζερή επηέκβξην.
Κείκελν ηεθκεξίσζεο ησλ απεξγηαθώλ αηηεκάησλ ηνπ θιάδνπ (έκθαζε ζε κηζζνινγηθό,
αζθαιηζηηθό θαη ζπληαμηνδνηηθό, επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ, δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε /
ζπγθξηηηθά ζηνηρεία):
Σν θείκελν δηακνξθψζεθε απφ ην Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ θαηαξράο κε βάζε ηηο απνθάζεηο ηνπ θιάδνπ
γηα ηα δηεθδηθνχκελα αηηήκαηα γηα ηελ πεξίνδν 2005-2006), ελψ ζηελ πνξεία αλαδηακνξθψζεθε θαη
εκπινπηίζηεθε κε επηπιένλ πιηθφ, ζηε βάζε ηεο δηεχξπλζεο ησλ δηεθδηθνχκελσλ απφ ηνλ θιάδν
αηηεκάησλ. Σν θείκελν δηαηίζεηαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΟΛΜΔ.
Πεξηερόκελν ηεο εθπαίδεπζεο (πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ, δηαζεκαηηθόηεηα, επέιηθηε δώλε) θαη
ζρνιηθά βηβιία / πιηθά / ζρνιηθή βηβιηνζήθε:
Ζ νκάδα εξγαζίαο δξαζηεξηνπνηήζεθε θαηά ην δεχηεξν ρξφλν ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο πεξηφδνπ, ελψ
ηαπηφρξνλα επηδίσμε ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ επηζηεκνληθψλ ελψζεσλ. Έρεη
πξνρσξήζεη ζηε κειέηε πνιιψλ παξακέηξσλ ηνπ ζέκαηνο κε ηε δηακφξθσζε αληίζηνηρσλ θεηκέλσλ
ζε επηκέξνπο ηνκείο (Αξρέο θξηηηθήο, Όξνη ζπγγξαθήο θαη δηάζεζεο ζρνιηθώλ βηβιίωλ,
Δηεπηζηεκνληθόηεηα, δηαζεκαηηθόηεηα ζηα ζρνιηθά βηβιία, Οη αλάγθεο πνπ ππεξεηνύλ ηα δηδαθηηθά
βηβιία, Δηεπηζηεκνληθόηεηα θαη θνηλωληθέο επηζηήκεο, Σύγρξνλεο ηάζεηο – επξωπαϊθή πνιηηηθή θαη ηα
λέα Α.Π. θαη ζρνιηθά βηβιία / ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε, θαη Παηδαγωγηθέο δηαζηάζεηο ζηε ρξήζε ηωλ
ζρνιηθώλ βηβιίωλ), ελψ πξνεηνηκάδεη ηε δηνξγάλσζε ζρεηηθήο εκεξίδαο γηα ην επηέκβξε.
Εεηήκαηα αμηνιόγεζεο – επηινγήο ζηειερώλ εθπαίδεπζεο – Σν δήηεκα ηεο απνθέληξσζεο ηεο
εθπαίδεπζεο:
Ζ νκάδα εξγαζίαο ζπλεθηηκψληαο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπγθπξίαο επηθέληξσζε ην ελδηαθέξνλ ηεο
ζηε δηακφξθσζε θεηκέλνπ γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ζηειερψλ ηεο
εθπαίδεπζεο. Σν θείκελν δφζεθε γηα πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε.
Μειέηε ζθνπηκόηεηαο γηα ηελ νξγάλσζε Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ / Οκίινπ ΟΛΜΔ / ΚΔΜΔΣΔ:
Σν ζέκα απηφ ζα απαζρνιήζεη ην ΚΔΜΔΣΔ ηελ επφκελε δηεηία, αθνχ ζπλεθηηκεζεί θαη ε λέα
θαηάζηαζε πνπ δηακνξθψζεθε απφ ηελ πξφζθαηε ζχζηαζε ηνπ «Κνηλσληθνχ Πνιχθεληξνπ» ηεο
ΑΓΔΓΤ.
Εεηήκαηα Πεηξακαηηθώλ ζρνιείσλ:
πζηάζεθε νκάδα εξγαζίαο, πνπ εξγάζηεθε ζπζηεκαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεηίαο. Ζ νκάδα
θαηέιεμε ζηε δηνξγάλσζε εκεξίδαο κε ζέκα ηελ έξεπλα, ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ, ηελ επηκόξθωζε
θαη ηα πεηξακαηηθά ζρνιεία, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο αμηνπνηήζεθε θαη ε εξεπλεηηθή εξγαζία πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο νκάδαο. Σα πξαθηηθά ηεο εκεξίδαο είλαη ππφ εθηχπσζε.
Άιια ηξέρνληα ζέκαηα πξνο ηεθκεξίσζε (Πξόγξακκα «Παηδεία γηα ηε Γεκνθξαηία»,
επηρεηξεκαηηθόηεηα, αληαγσληζηηθόηεηα θ.ιπ.):
πγθεληξψζεθε ζρεηηθφ πιηθφ, ην νπνίν ζα αμηνπνηεζεί ηελ επφκελε ζπλδηθαιηζηηθή πεξίνδν.

Β. Θέκαηα κεζνπξόζεζκνπ πξνγξακκαηηζκνύ
Α/Α
1.
2.
3.

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ
ύζηεκα πξόζιεςεο εθπαηδεπηηθώλ
πλζήθεο εξγαζίαο εθπαηδεπηηθώλ
Δπξσπατθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα - Μειέηε ηνπ ΔΠΔΑΔΚ
Μνπζηθή εθπαίδεπζε (ζπλέρηζε παιαηόηεξσλ δξαζηεξηνηήησλ)

Απφ ηα ζέκαηα απηά θπξίσο κειεηήζεθε ην δεχηεξν ζέκα, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΟΛΜΔ, κε
ζηφρν ηελ πην ηεθκεξησκέλε παξέκβαζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο ΟΛΜΔ ζηελ Δπηηξνπή
Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠΔΑΔΚ. ε φια ηα ζέκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο έρεη ζπγθεληξσζεί
ζρεηηθφ πιηθφ, ηνπ νπνίνπ ε κειέηε θαη ε αμηνπνίεζε ζα απαζρνιήζνπλ ην ΚΔΜΔΣΔ ζηε
δηάξθεηα ηεο επφκελεο ζπλδηθαιηζηηθήο πεξηφδνπ.
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Γ. Άιιεο δξαζηεξηόηεηεο
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ
Μειέηε γηα ηελ νξγάλσζε Κέληξνπ ηήξημεο Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ΚΔΜΔΣΔ / ΟΛΜΔ
Φύιν θαη εθπαίδεπζε – Φύιν θαη εθπαηδεπηηθόο ζπλδηθαιηζκόο
Θέκαηα Αγσγήο Τγείαο (εμαξηεζηνγόλεο νπζίεο, παρπζαξθία, αιθνόι, βία θ.ιπ.). Δπξεία
ζπλάληεζε όισλ ησλ θνξέσλ γηα ζέκαηα Α.Τ. – αληαιιαγή ζθέςεσλ θαη πξνβιεκαηηζκνύ
Μειέηε ηεο ηζηνξίαο ηεο ΟΛΜΔ (ηαμηλόκεζε – θαηαγξαθή ηνπ αξρείνπ θ.ιπ.)
Μειέηε ζθνπηκόηεηαο γηα ζύζηαζε θαηαλαισηηθνύ ζπλεηαηξηζκνύ / θαηαζθελώζεηο θ.ιπ.
πλδηθαιηζηηθή επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ (νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ)
Μειέηε ζθνπηκόηεηαο γηα ηελ επαλέθδνζε ηνπ «Λόγνο θαη Πξάμε»
ρεδηαζκόο - ιεηηνπξγία – ελεκέξσζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ
Έθδνζε πξαθηηθώλ ζπλεδξίσλ – εκεξίδσλ ΚΔΜΔΣΔ
Μεηαζπλεδξηαθέο εθδειώζεηο ζηηο ΔΛΜΔ σο ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ ησλ νκάδσλ εξγαζίαο
ΚΔΜΔΣΔ/ΟΛΜΔ θαη ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ ηνπ 7 νπ Δθπαηδεπηηθνύ πλεδξίνπ ηεο ΟΛΜΔ

Σα ζέκαηα 2, 3, 8 θαη 10 απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζπγθέληξσζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ Γ.. ηνπ
ΚΔΜΔΣΔ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεηίαο. Σα ζέκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζα ζπλεθηηκεζνχλ θαηά
ηνλ πξνγξακκαηηζκφ δξάζεο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ γηα ηελ επφκελε δηεηία.
5. ΤΝΑΝΣΖΔΗ ΔΡΓΑΗΑ, ΤΚΔΦΔΗ θ.ιπ.
ην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο αλάπηπμεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ νξγαλψζεθαλ
ζπλαληήζεηο εξγαζίαο θαη ζπζθέςεηο κε δηάθνξνπο θνξείο θαη ζπλαδέιθνπο σο εμήο:
Η. Δλεκεξσηηθή πλάληεζε κε ην Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην: Σξίηε, 11-4-2006 ζηα γξαθεία
ηνπ Π.Η. Βαζηθφ αληηθείκελν ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ ηα λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ηα
αληίζηνηρα ζρνιηθά βηβιία, θαζψο θαη ην αληίζηνηρν ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ, ε δηαδηθαζία
ελεκέξσζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηε δηδαθηηθή ρξήζε ησλ λέσλ
βηβιίσλ θαη πδεηήζεθαλ, επίζεο, δεηήκαηα ηεο δνκήο ηνπ Λπθείνπ θαη ηεο Σερληθήο
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΠΗ.
ΗΗ. Δλεκεξσηηθή πλάληεζε κε ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο: Σξίηε, 11-4-2006 ζηα
γξαθεία ηνπ ΚΔΔ. Σν Γ.. ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην εξεπλεηηθφ έξγν θαη ηηο ινηπέο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΚΔΔ.
ΗΗΗ. Δλεκεξσηηθή πλάληεζε κε ηνλ Πξόεδξν ηεο ΔΡΣ: Καηά ηε δηάξθεηά ηεο ζπδεηήζεθαλ
ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνβνιή εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ηειενπηηθφ
ζηαζκφ.
IV. πλάληεζε εξγαζίαο κε ην Κνηλσληθό Πνιύθεληξν ηεο ΑΓΔΓΤ: κε αληηθείκελν
εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (6-3-07).
Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ:
 εηξά θνηλψλ ζπλεδξηψλ ησλ Γ.. ηεο ΟΛΜΔ θαη ηνπ ΚΔΜΔΣΔ κε ζθνπφ ην ζπληνληζκφ ηεο
δξάζεο ηνπο.
 πλαληήζεηο κειψλ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ θαη ηεο ΟΛΜΔ κε εθπξνζψπνπο Οκνζπνλδηψλ
Δθπαηδεπηηθψλ άιισλ ρσξψλ (εξβίαο, Δζζνλίαο θ.ιπ..) πνπ δηαηεξνχλ ζρέζεηο κε ηελ
ΟΛΜΔ.
6. ΔΚΓΟΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
Τπήξμε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηεηίαο ηαθηηθή έθδνζε ηνπ ηεηξαζέιηδνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ
ηνπ ΚΔΜΔΣΔ ζην Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν ηεο ΟΛΜΔ. Δπίζεο, εθδφζεθε ην έληππν «Ραηζηζκφο
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θαη ΜΜΕ. Τη κπνξεί λα θάλεη ην ζρνιείν» (ζπλνπηηθή έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αληίζηνηρνπ
Πξνγξάκκαηνο», πνπ δεκνζηεχζεθε θαη ζην ηεχρνο 687/2006 ηνπ Γειηίνπ ηεο ΟΛΜΔ. Πέξαλ
απηψλ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε άιιε εθδνηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ΚΔΜΔΣΔ απηή ηελ πεξίνδν,
θπξίσο ιφγσ ηεο έιιεηςεο πφξσλ.
7. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
Σν ΚΔΜΔΣΔ, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΟΛΜΔ, ζπκκεηέρεη ζηελ «Δπηηξνπή
Μειέηεο θαη Αληηκεηώπηζεο Σρνιηθώλ Οκάδσλ Καθνπνίεζεο Μαζεηώλ/-ηξηώλ», πνπ έρεη
ζπζηαζεί απφ ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. ηελ Δπηηξνπή απηή
ζπκκεηέρνπλ, επίζεο, ην Ίδξπκα Μαξαγθνπνχινπ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ κε ηελ
θαζεγήηξηα. θα Α. Γησηνπνχινπ-Μαξαγθνπνχινπ, ε νπνία έρεη θαη ην ζπληνληζκφ ηεο
Δπηηξνπήο, ε Αλψηαηε πλνκνζπνλδίαο Γνλέσλ Μαζεηψλ Διιάδαο (ΑΓΜΔ), ε ΓΟΔ, ν
πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε (πλήγνξνο ηνπ Παηδηνχ), ε ΟΗΔΛΔ θαη άιινη θνξείο θαη εηδηθνί
επηζηήκνλεο θαη εθπαηδεπηηθνί.
Βαζηθνί ζηφρνη ηεο Δπηηξνπήο είλαη λα ζπιιερζνχλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ έθηαζε ηνπ
πξνβιήκαηνο ζηα ζρνιεία θαη λα αλαδεηεζνχλ ηπρφλ θαιέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ θαη
αμηνινγήζεθαλ ζεηηθά ζε άιιεο ρψξεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ.
Γηα λα ζπγθεληξσζνχλ απαξαίηεηα ζηνηρεία ζε φ,ηη αθνξά ηνλ πξψην ζηφρν, ζπληάρζεθε απφ ηελ
Δπηηξνπή έλα αξρηθφ Εξωηεκαηνιόγην, ην νπνίν θαη δηαθηλήζεθε ζηα ζρνιεία κε θαιή
αληαπφθξηζε απφ κέξνπο ησλ ζπλαδέιθσλ. Ζ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ έρεη ήδε αξρίζεη,
ελψ ε Δπηηξνπή έρεη πξνρσξήζεη θαη ζηε ζπγθέληξσζε ρξήζηκνπ πιηθνχ ζρεηηθνχ κε ηελ
εκπεηξία άιισλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο.
Δπίζεο, ην ΚΔΜΔΣΔ ζπκκεηέρεη ζε Δπηηξνπή πνπ ζπγθξφηεζε ην Δξεπλεηηθφ Κέληξν
Αμηνιφγεζεο θαη Δπηκφξθσζεο ηεο Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο (ΔΜΔ) γηα ηε κειέηε ηνπ
πεξηερνκέλνπ, ηεο κεζνδνινγίαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ηνπ βηβιίνπ Γεσκεηξίαο ηνπ
Λπθείνπ.
8. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΠΗΣΡΟΠΔ, ΓΗΚΣΤΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ θ.ιπ.
 Σν ΚΔΜΔΣΔ εθπξνζσπεί ηελ ΟΛΜΔ ζηελ «Δπηηξνπή Δπαηζζεηνπνίεζεο ησλ Νέσλ ζε
Θέκαηα 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 200507 δπν εηήζηνπο καζεηηθνχο δηαγσληζκνχο ζε ζέκαηα πξνζθχγσλ θαη αλέπηπμε θαη άιιεο
ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
 πκκεηνρή ζην 4ν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Φφξνπκ, ζηα ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο (Αζήλα, 47/2006).
 πλεξγαζία ζην πηινηηθφ Πξφγξακκα Φπρνινγηθήο ηήξημεο καζεηψλ / καζεηξηψλ πνπ
παξνπζηάδνπλ πςειή πηζαλφηεηα εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ, ηεο Γηεχζπλζεο Γ.Δ. Ν.
Βνησηίαο (2006).
9. ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΚΓΖΛΧΔΗ, ΖΜΔΡΗΓΔ, ΤΝΔΓΡΗΑ θ.ιπ.
Ζ ζπκκεηνρή ή ε εθπξνζψπεζε ηνπ θιάδνπ ζε επηζηεκνληθέο, εθπαηδεπηηθέο, ζπλδηθαιηζηηθέο ή
άιιεο εθδειψζεηο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ ηε δηεηία 2005-2007 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, έδσζε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε απηφ ην ζέκα, αληαπνθξίζεθε ζε
φιεο ηηο πξνζθιήζεηο ησλ ΔΛΜΔ, ζπλεξγάζηεθε κε ηα πξσηνβάζκηα φξγαλα ηνπ θιάδνπ θαη
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ζπλέβαιε ζηελ άκεζε ελεκέξσζε ησλ ζπλαδέιθσλ γηα εθπαηδεπηηθά, εξγαζηαθά θαη
ζπλδηθαιηζηηθά 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.
Δθδειώζεηο πνπ νξγάλσζε ην ΚΔΜΔΣΔ
 Ζκεξίδα κε ζέκα ηελ έξεπλα, ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ηελ επηκφξθσζε θαη ηα
πεηξακαηηθά ζρνιεία. Σελ εκεξίδα νξγάλσζε ην Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηα Πεηξακαηηθά ρνιεία.
 Ζκεξίδα γηα ηελ Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε (ζπλδηνξγάλσζε κε ηελ ΟΛΜΔ), ζην
πιαίζην ηεο νπνίαο αμηνπνηήζεθαλ ηα πνξίζκαηα ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ γηα ηελ
ΣΔΔ.
Δθδειώζεηο πνπ ζπλδηνξγάλσζε ην ΚΔΜΔΣΔ κε άιινπο θνξείο
ΔΛΜΔ Ζκαζίαο - ύιινγνη Γηδαζθόλησλ 1νπ θαη 2νπ Λπθείσλ Νάνπζαο: «Ο θνηλσληθόο ξόινο ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ. Εθδήιωζε ζηε κλήκε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ Θ. Χαηδόπνπινπ», 12-3-2006.
ΔΛΜΔ Ζκαζίαο: «Γηα ην ζπληαμηνδνηηθό θαη αζθαιηζηηθό θαζεζηώο ησλ εθπαηδεπηηθώλ», Βέξνηα, 85-2006.

Δθδειώζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε κε εηζήγεζε ην ΚΔΜΔΣΔ














Έλσζε Πηπρηνύρσλ Αγγιηθήο Φηινινγίαο Ν. Ζξαθιείνπ – ΔΛΜΔ Ζξαθιείνπ Κξήηεο: «Ζ
ακθίδξνκε ζρέζε θνηλσλίαο-ζρνιείνπ: Γνκέο, ζρέζεηο, ζπκπεξηθνξέο», Ζξάθιεην, 26-11-2005.
Γήκνο Ξπινθάζηξνπ – ύιινγνη Γνλέσλ-Κεδεκόλσλ: «Διεύζεξνο ρξόλνο καζεηώλ»,
Ξπιόθαζηξν, 26-11-2005.
Κέληξν Πιεξνθόξεζεο θαη Σεθκεξίσζεο γηα ην Ραηζηζκό, ηελ Οηθνινγία, ηελ Δηξήλε θαη ηε κε
Βία: 4ε Δζληθή ηξνγγπιή Σξάπεδα κε ζέκα «Κνηλσληθή έληαμε θαη θνηλσληθόο απνθιεηζκόο ηνπ
‘άιινπ’», Αζήλα, 7-12-2005.
ΔΛΜΔ Λάξηζαο – ύιινγνο Γαζθάισλ –Νεπηαγσγώλ «Κ. Κνύκαο»: «Ζ κεηάβαζε από ην
Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην», Λάξηζα, 28-9-2005.
6ε Παλειιήληα πλάληεζε Πξόιεςεο ηεο Υξήζεο Δμαξηεζηνγόλσλ Οπζηώλ: «Θέκαηα
πξόιεςεο», Λάξηζα, Γεθ. 2005.
Διιεληθή Δηαηξία Πξναγσγήο θαη Αγσγήο Τγείαο: Παλειιήλην πλέδξην: «Από ηε ζεσξία ζηελ
πξάμε: Πεξηβάιινλ, ζρνιείν, εξγαζία, ππεξεζίεο πγείαο», Αζήλα, 8-10/12/2005.
ΔΛΜΔ Ρεζύκλνπ: «Ξελνθνβία – Ραηζηζκόο. Ο ξόινο ηνπ ζρνιείνπ», Ρέζπκλν, 15-2-2006.
2ν Δ.Λ. Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο – ΔΛΜΔ Ν. Αζήλαο: «Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη
Λύθεην», Διιεληθό, 18-3-2006.
ΔΛΜΔ Άλσ Ληνζίσλ – Εεθπξίνπ – Φπιήο: «Δθπαίδεπζε θαη αγνξά. Τν λέν ηνπίν κεηά ηηο
πξνηεηλόκελεο αιιαγέο ζηε ΓΔ θαη ζηελ Τ.Δ.», Άλσ Ληόζηα, 26-2-2006.
ύιινγνο Διιήλσλ Κνηλσληνιόγσλ (Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο) θαη Γηεύζπλζε Γ.Δ. Γπη.
Θεζζαινλίθεο: «Λύθεην θαη ΤΔΔ. Γξόκνη θαη αδηέμνδα», Δύνζκνο, Θεζζαινλίθε 10-3-2003.
Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Σκήκα Ηζηνξίαο-Αξραηνινγίαο, Β΄ πλάληεζε Δθπξνζώπσλ ησλ Σνκέσλ
Αξραηνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο: «Πξνβιήκαηα απαζρόιεζεο ησλ αξραηνιόγσλ», Αζήλα,
22-12-2005.
Παλειιήλην Γίθηπν γηα ην Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε: Γηεζλήο Γηάζθεςε γηα ην Θέαηξν ζηελ
Δθπαίδεπζε: Σπκκεηνρή ζε ζηξνγγπιό Τξαπέδη κε ζέκα: «Θέαηξν θαη Δθπαίδεπζε.
Γεκηνπξγώληαο λένπο ξόινπο ηνλ 21ν αηώλα», Αζήλα, 17-19/3/2006.
Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην – Παλεπηζηήκην Αζελώλ: «Οη μέλεο γιώζζεο ζηε δεκόζηα ππνρξεσηηθή
εθπαίδεπζε», Αζήλα, 31-3 σο 2-4-2006.
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ύλδεζκνο Καζεγεηώλ Γαιιηθήο Γιώζζαο Π.Δ.: «Η Γαιιηθή γιώζζα: Γεδνκέλα θαη
πξννπηηθέο», Αζήλα, 23-6-2006.
Παλειιήληα Έλσζε Καζεγεηώλ Γεξκαληθήο Γιώζζαο Π.Δ.: «Ηκεξίδα γηα ηε Γεξκαληθή
γιώζζα», Αζήλα, 10-9-2006.
ΔΛΜΔ Β΄ Κνξηλζίαο – ύιινγνο Γαζθάισλ Νεπηαγσγώλ – ύιινγνη Γνλέσλ – Κεδεκόλσλ
Ξπινθάζηξνπ: «Ο ραξαθηήξαο ησλ αλαδηαξζξώζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε αλάγθε γηα έλα
ζύγρξνλν δεκόζην θαη δσξεάλ 12ρξνλν ζρνιείν», Κηάην, 15-11-2006.
Γ΄ ΔΛΜΔ Αζήλαο: «Δθδήισζε γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ην Παιιατθό Μέησπν
Παηδείαο», Γαιάηζη, 9-11-2006.
Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο Διεπζίλαο: «Παηδεία 2006. Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο»,
Διεπζίλα, 25-10-2006.
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο - Πξόγξακκα: «Έληαμε παηδηώλ παιηλλνζηνύλησλ
θαη αιινδαπώλ ζην ζρνιείν – γηα ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε» (ΔΠΔΑΔΚ): «Ηκεξίδα γηα ηε
Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε θαη ηελ έληαμε παηδηώλ παιηλλνζηνύλησλ θαη αιινδαπώλ»,
Θεζζαινλίθε.
Γηεύζπλζε Γ.Δ. Κηιθίο - Γηεύζπλζε ΔΠΔΓ - Πεξηθ. Γηεύζπλζε Κ. Μαθεδνλίαο - Παξάξηεκα
ΗΠΟΓΔ Θεζζαινλίθεο - Τπ. Πνιηηηζκνύ: «Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε: Απνηίκεζε θαη
πξνηάζεηο», Κηιθίο, 10-12/12/2006.
Δπηηξνπή Πξσηνβνπιίαο Δθπαηδεπηηθώλ ύξνπ: «Μύζνη θαη πξαγκαηηθόηεηα ζηε Γεκόζηα
Δθπαίδεπζε», Δξκνχπνιε, 16 -18/11/2006.
Οινκέιεηα ηνπ Παλειιήληνπ Γηθηύνπ Φνξέσλ Πξόιεςεο: «Πξόιεςε ελάληηα ζηελ εμάξηεζε»,
Αζήλα, 30-11 θαη 1-12.
Παξάξηεκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηεο Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο: «Μαζεκαηηθή
Δβδνκάδα 2007», Θεζζαινλίθε, 6 σο 9-3-2007.
ΔΛΜΔ Ζιείαο: «Ηκεξίδεο θαη έξεπλα γηα ηα λέα πξνγξάκκαηα θαη βηβιία»
Ηόλην Παλεπηζηήκην – Διιεληθή Μαζεκαηηθή Δηαηξεία: «Ηκεξίδα γηα ηα βηβιία ησλ
Μαζεκαηηθώλ», Κέξθπξα, 18-4-2007.
ΔΛΜΔ Γ΄ Γπηηθήο Αζήλαο: «Νέα πξνγξάκκαηα θαη βηβιία ζην Γπκλάζην», Ίιην, 2-5-07.
ΔΛΜΔ Ηθαξίαο – Φνύξλσλ: «Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο», Δχδεινο θαη Άγ. Κήξπθνο, 12-5-07.
ΔΛΜΔ Θήξαο θαη ηνπηθνί θνξείο: «Οη αιιαγέο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε», Φεξά, 26-4-2007.
Αλώηαηε πλνκνζπνλδία Γνλέσλ Μαζεηώλ Διιάδαο (ΑΓΜΔ): «Τα λέα ζρνιηθά βηβιία ζην
Γεκνηηθό θαη ην Γπκλάζην», Αζήλα.
«Δπξσπατθό Σπκπόζην ζηνλ Ψεθηαθό Γξακκαηηζκό θαη ηελ e-Έληαμε ζηα Σρνιεία», Αζήλα, 21-52007.
Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ: «Κύθινη θαη Κέληξα δηδαζθαιίαο
ηεο Ιζηνξίαο. Η παξνπζία θαη ε πξαθηηθή ηεο ηζηνξηθήο δηδαζθαιίαο ζηε ζεκεξηλή ειιεληθή
εθπαίδεπζε όισλ ησλ βαζκίδσλ. Απνινγηζκόο θαη πξννπηηθέο», Αζήλα.
Οξγαληζκόο
Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ: «Η επηκόξθσζε κνριόο αλάπηπμεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο», Άξηα, 5-5-07.
Γ΄ ΔΛΜΔ Θεζζαινλίθεο: «Ηκεξίδα γηα ηα λέα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα θαη βηβιία», Θεζζαινλίθε,
22-6-2007.

Δπίζεο, ην ΚΔΜΔΣΔ ζπκκεηείρε κε εθπξφζσπφ ηνπ ζε ζεηξά εθδειψζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ
ΔΛΜΔ ή άιινπο θνξείο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο κε θχξηα αηρκή ηελ πξνζπάζεηα αλαζεψξεζεο ηνπ
Άξζξνπ 16 ηνπ πληάγκαηνο (Ρέζπκλν, Υαληά, Καξδίηζα, Αγξίλην, Ναχπαθην, Άιηκν, Βξηιήζζηα θ.ιπ.)

Άιιεο εθδειώζεηο ζηηο νπνίεο ην ΚΕΜΕΤΕ εθπξνζώπεζε ηνλ θιάδν
Σν ΚΔΜΔΣΔ εθπξνζψπεζε ηνλ θιάδν ζε δεθάδεο εκεξίδεο, ζπλέδξηα, εθδειψζεηο θ.ιπ., κε ραηξεηηζκφ
ή/θαη παξέκβαζε.
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10. ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
Βηβιηνζήθε ΚΔΜΔΤΔ
πλερίζηεθε ε πξνζπάζεηα εκπινπηηζκνχ ηεο ζπιινγήο κε βηβιία αλαγθαία γηα ηελ θάιπςε
ησλ απαηηήζεσλ ηεο ΟΛΜΔ θαη ηνπ ΚΔΜΔΣΔ.
Αξρείν Τεθκεξίσζεο ΚΔΜΔΤΔ
πλερίζηεθε ν πεξαηηέξσ εκπινπηηζκφο ησλ θαθέισλ ηνπ Αξρείνπ Σεθκεξίσζεο ηνπ
ΚΔΜΔΣΔ, ελψ ππνζηεξίρζεθαλ απφ ην ΚΔΜΔΣΔ ζηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο δεθάδεο
ζπλάδειθνη θαη θνηηεηέο εξεπλεηέο.
11. ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Καηά ηε δηεηία 2005-2007 ην ΚΔΜΔΣΔ είρε ηηο δπλαηφηεηεο λα αλαπηχμεη ζε αθφκα
κεγαιχηεξν βαζκφ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ θαη λα βξεζεί ζε αληηζηνηρία κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο
απαηηήζεηο ηνπ θιάδνπ. Χζηφζν, απηφ δελ έγηλε ζηνλ επηζπκεηφ βαζκφ. Αλέπηπμε ζρεηηθή
ελεκεξσηηθή θαη επηκνξθσηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηελ νξγάλσζε επηζηεκνληθψλ εκεξίδσλ ή/θαη
ηε ζπκκεηνρή κειψλ ηνπ Γ.. θαη ησλ νκάδσλ εξγαζίαο ζε απηέο. Με 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 θνληά ζηηο ΔΛΜΔ ζηεξίδνληαο ην έξγν ηνπο θαη ζπκκεηέρνληαο κε
εηζεγεηέο, φπνηε δεηήζεθε, ζηηο εθδειψζεηο πνπ απηέο νξγάλσζαλ απηή ηελ πεξίνδν.
Ζ ζπλεξγαζία κε ην Γ.. ηεο ΟΛΜΔ εμαζθαιίζηεθε κέζσ θνηλψλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ
Γ.. ησλ δχν νξγάλσλ.
Χζηφζν, ππήξμαλ ζνβαξέο αδπλακίεο. Παξά ηελ πιήξε απαιιαγή φισλ ησλ κειψλ ηνπ
Γ δελ επηζεκάλζεθε ζε αληίζηνηρν βαζκφ βειηίσζε ηεο εξγαζίαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ. Πηζαλά αίηηα
πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ:
 Απνπζία δέζκεπζεο θαη δηαζεζηκφηεηαο.
 Μέιε ηνπ Γ.. πνπ δηακέλνπλ ζηελ πεξηθέξεηα.
 Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο (ή/θαη εκπεηξίαο) γηα ην έξγν ηνπ ΚΔΜΔΣΔ.
 Άιιεο πξνηεξαηφηεηεο θαη φρη νη ζρεηηθέο κε ην έξγν ηνπ ΚΔΜΔΣΔ.
 Πξνβιήκαηα νξγάλσζεο θαη ζρεδηαζκνχ (π.ρ., θαζπζηέξεζε ζηνλ νξηζκφ θαη ηελ
απφζπαζε ησλ κειψλ ηνπ λένπ Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ).
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 πξνρψξεζε ε ζχζηαζε Παξαξηεκάησλ
ηνπ ΚΔΜΔΣΔ ζηα κεγάια θέληξα ηεο πεξηθέξεηαο.
ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζε ην Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ απηή ηελ πεξίνδν πξέπεη λα
ζπκπεξηιεθζεί θαη ην γλσζηφ, κεκνλσκέλν δπζάξεζην πεξηζηαηηθφ απφπεηξαο ππεμαίξεζεο
ρξεκαηηθνχ πνζνχ απφ ην ηακείν ηνπ ΚΔΜΔΣΔ θαη ηεο ΟΛΜΔ απφ πξφζσπν απνζπαζκέλν ζην
ΚΔΜΔΣΔ θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηεηία, ην νπνίν απνθαιχθζεθε ζηελ αξρή απηήο ηεο πεξηφδνπ.
Σν δήηεκα αληηκεησπίζηεθε ηφζν απφ ην Γ.. ηεο ΟΛΜΔ φζν θαη απφ ην Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ (βι.
ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ έγγξαθν ηεο ΟΛΜΔ πξνο ηηο ΔΛΜΔ) ρσξίο λα πξνθχςεη ηειηθά θακηά
νηθνλνκηθή δεκία. κσο θάπνηεο πιεπξέο ηνπ, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη
επνπηεία ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, πξέπεη λα απαζρνιήζνπλ ηνλ θιάδν θαη ηα
φξγαλά ηνπ πην ζπζηεκαηηθά, ηδίσο ζε φ,ηη αθνξά ηε ζπλερή επαγξχπλεζε θαη ην ζπζηεκαηηθφ
έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ ζε ηαθηηθή βάζε, ψζηε θακηά παξφκνηα δπλαηφηεηα κελ ππάξμεη ζην
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κέιινλ. Ήδε έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε κε ηε ζπκβνιή θαη ηεο
Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο.
Αλεμάξηεηα απφ ηηο αδπλακίεο θαη ηηο ειιείςεηο πνπ αλαθέξζεθαλ, ζεσξνχκε φηη ε
δξαζηεξηφηεηα ηνπ ΚΔΜΔΣΔ θηλήζεθε πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε ζηεξίδνληαο ηελ ΟΛΜΔ ζηηο
επηδηψμεηο ηεο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε πξέπεη λα γίλνπλ πην απνθαζηζηηθά βήκαηα, κέζα απφ
ηε δηαζθάιηζε κηαο πην άκεζεο θαη νπζηαζηηθήο επαθήο κε ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο
ΔΛΜΔ ζε φιε ηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ.
ΚΔΦΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΟΜΔΝΖ ΓΗΔΣΗΑ
Ζ δξάζε ηνπ ΚΔΜΔΣΔ γηα ηε δηεηία 2007-2009 πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπο ηηο γεληθέο θαη
εηδηθέο εμειίμεηο πνπ παξαηεξνχληαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ηφζν
ζηελ Διιάδα φζν θαη δηεζλψο. Οη ζνβαξέο εμειίμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απαζρνινχλ έληνλα
ηνλ εθπαηδεπηηθφ θφζκν. Οη νκνζπνλδίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ησλ ηξηψλ
βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο φπσο θαη νη θνηηεηέο αλέπηπμαλ ηελ πξνεγνχκελε δηεηία (2005-2007)
θνηλνχο αγψλεο γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο θαη ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζή ηεο.
Αλαδείρηεθαλ νη θίλδπλνη πνπ θξχβεη ε πξνψζεζε, ζε παγθφζκην επίπεδν, ησλ εθπαηδεπηηθψλ
πνιηηηθψλ ηεο αγνξάο, πνπ ππνζεθεχνπλ ην κέιινλ, θαη εθθξάζηεθε ε αγσληζηηθή δηάζεζε ηεο
εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο γηα ηελ αθχξσζή ηνπο. ηφρνο καο είλαη λα ππνζηεξίμνπκε κε ην έξγν
καο θάζε πνιηηηθή θαη θάζε ελέξγεηα πνπ ζηφρν έρεη ηελ ελίζρπζε ηεο δεκφζηαο θαη δσξεάλ
παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα καο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε θάζε θηλδχλνπ πνπ ηελ απεηιεί.
Οη ζηνρεχζεηο θαη νη επηδηψμεηο απηέο, πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ζηηο ζέζεηο θαη ηα
θείκελα ηεο ΟΛΜΔ θαη ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, ζα απνηειέζνπλ ην βαζηθφ άμνλα ηεο δξάζεο ηνπ
ΚΔΜΔΣΔ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ζπκβάιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ έξγνπ ηεο ΟΛΜΔ θαη ζηε
δηεθδίθεζε θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ γηα ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ γηα ηε δηεηία 2007-2009
ζπλεθηηκά θαη ηνπο εμήο παξάγνληεο:
ηηο αλάγθεο πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ γηα ηελ επαξθή ζηήξημε ηνπ θιάδνπ θαη ησλ
νξγάλσλ ηνπ ζηα εθπαηδεπηηθά, ζπλδηθαιηζηηθά θαη άιια επξχηεξα δεηήκαηα, κε βάζε ηηο
ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζε εζληθή, επξσπατθή θαη παγθφζκηα θιίκαθα,
ηελ απαίηεζε γηα πξνψζεζε εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ θαη θαηλνηνκηθψλ παξεκβάζεσλ ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζεζκνχο κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο απηνλνκίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ
άκβιπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ,
ηελ αλάδεημε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ησλ αλαγθψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ίδησλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, κε έκθαζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο θαη ησλ ειαζηηθψλ ζρέζεσλ
εξγαζίαο, ηηο ζπλζήθεο πξφζιεςεο, ηε βαζηθή εθπαίδεπζε, ηελ επηκφξθσζε, ηελ
επαγγεικαηηθή εμέιημε, ηε ζπλδηθαιηζηηθή ηνπο ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζε, ηε γεληθφηεξε
πλεπκαηηθή ηνπο θαιιηέξγεηα, ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ άζθεζεο ηνπ έξγνπ ηνπο θαη ηελ
νπζηαζηηθή νηθνλνκηθή ηνπο αλαβάζκηζε,
ηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ, έκκεζα ή άκεζα, ζηελ αληζνηηκία κεηαμχ
ησλ δχν θχισλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο ή ζε θάζε άιινπ είδνπο
αξλεηηθέο δηαθξίζεηο,
ηε ζεκαζία ηεο πξνψζεζεο ηεο έξεπλαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ έρνπλ ζρέζε κε φια ηα
παξαπάλσ δεηήκαηα,
ηελ αλάγθε βειηίσζεο ηεο εξεπλεηηθήο ππνδνκήο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ θαη ηεο θηλεηνπνίεζεο ηνπ
έκςπρνπ δπλακηθνχ ηνπ θιάδνπ ζην πιαίζηφ ηνπ,
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ηελ εμαζθάιηζε ηεο επαξθνχο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, ηνπ απαξαίηεηνπ ηερλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ θαη ηεο ζηνηρεηψδνπο ζηειέρσζεο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, ψζηε λα κπνξεί λα παίμεη ην
ξφιν ηνπ ζηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο.
Οξγαλσηηθά
Έγθαηξα επηζεκάλακε ηα αξλεηηθά ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ
ΚΑΝΔΠ ηεο ΓΔΔ, φπσο έγηλε θαλεξφ, π.ρ., απφ ηελ ηάζε ηνπ λα κειεηά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ
ηε δεκφζηα πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ρσξίο λα επηδηψθεη ηε ζπλεξγαζία ηνπ
κε ηνπο αξκφδηνπο ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (ΟΛΜΔ/ΚΔΜΔΣΔ θαη
ΓΟΔ/ΗΠΔΜ). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζχζηαζε ηνπ «Πνιχθεληξνπ» ηεο ΑΓΔΓΤ δηαλνίγεη
ελδηαθέξνπζεο πξννπηηθέο ζπλεξγαζίαο, ζην πιαίζην πάληα ησλ ζηφρσλ θαη ησλ επηδηψμεσλ ηεο
ΟΛΜΔ θαη ηνπ ΚΔΜΔΣΔ.
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ ζπλαδέιθσλ ζην πιαίζην ηνπ
ΚΔΜΔΣΔ επαλαθέξνπκε, κεηαμχ άιισλ, παιαηφηεξε πξφηαζή καο γηα ηελ νξγάλσζε
Παξαξηήκαηνο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ θαηαξράο ζηε Θεζζαινλίθε θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζε άιιεο πεξηνρέο
ηεο ρψξαο, φπνπ εθδειψλεηαη ζρεηηθφ ελδηαθέξνλ, κεηά απφ ζρεηηθή κειέηε ηνπ φινπ ζέκαηνο.
Λεηηνπξγία, ζηειέρσζε θαη εμνπιηζκόο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ
Καηά ηελ πξνεγνχκελε δηεηία φια ηα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ είραλ πιήξε απφζπαζε.
Χζηφζν, εκθαλίζηεθαλ πνιιά πξνβιήκαηα δπζιεηηνπξγηψλ πνπ πξέπεη λα απαζρνιήζνπλ ην
Γ.. ηεο ΟΛΜΔ. Ζ εκπεηξία πνπ πξνέθπςε πξέπεη λα αμηνπνηεζεί ζεηηθά, ψζηε ην Γ.. ηνπ
ΚΔΜΔΣΔ λα επηηχρεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή ζηειέρσζή ηνπ, κε πξφζσπα πνπ δεζκεχνληαη λα
αληαπνθξηζνχλ ζηηο πνιπδηάζηαηεο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ ηνπ. Καηά ηα άιια, αμηφινγεο
πξνηάζεηο καο ζε απηφ ηνλ ηνκέα δηαηππψζεθαλ ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ Γξάζεο ηεο
πξνεγνχκελεο δηεηίαο. Σηο επαλαθέξνπκε θαη ηηο εκπινπηίδνπκε ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο
αλάγθεο.
Γηα ηελ επαξθή ιεηηνπξγία ησλ γξαθείσλ, ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο θαη ηεο βηβιηνζήθεο
είλαη απαξαίηεηε ε ππνζηήξημε ηνπ ΚΔΜΔΣΔ απφ γξακκαηέα (κεξηθήο ή νιηθήο
απαζρφιεζεο).
Θεσξνχκε αλαγθαίν λα πινπνηεζεί ζηελ επφκελε πεξίνδν ε πξφηαζή καο γηα ηελ απφζπαζε
εθπαηδεπηηθνχ (/-ψλ) κε εηδηθά πξνζφληα (πιεξνθνξηθή, μελφγισζζε κεηάθξαζε θ.ιπ.) γηα
ηε ζηήξημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο,.
Δλίζρπζε ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ.
Ηδηαίηεξε ζεκαζία απνδίδνπκε ζηελ πην ζπζηεκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο ζειίδαο
ηνπ ΚΔΜΔΣΔ (ζην πιαίζην ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ΟΛΜΔ) θαη ζηελ πην ηαθηηθή ελεκέξσζή
ηεο κε ζηφρν λα θαηαζηεί κέζν άκεζεο πιεξνθφξεζεο θαη ζπληνληζκνχ δξάζεο ζε
παλειιαδηθφ επίπεδν, θάηη πνπ δελ θαηέζηε εθηθηφ νχηε ηελ ηειεπηαία δηεηία.
Μεηά ηελ νξγάλσζε (ζηα γξαθεία ηνπ 6νπ νξφθνπ) ηνπ ηζηνξηθνχ αξρείνπ ηεο ΟΛΜΔ
εθθξεκεί ε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ πιηθνχ. Θα ζπλερηζηεί,
επίζεο, ε ζπκπιήξσζε θαη ν πεξαηηέξσ εκπινπηηζκφο ηνπ Αξρείνπ πιεξνθφξεζεο θαη
ηεθκεξίσζεο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ (ζπκβαηηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ).
Σέινο, πξέπεη λα εμεηαζηνχλ πην ζπζηεκαηηθά νη δπλαηφηεηεο γηα ηελ εμαζθάιηζε
νηθνλνκηθήο επξσζηίαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ ηδίσο κέζσ ηεο εθδνηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο
(δηαθίλεζε ησλ εθδφζεσλ θ.ιπ.).
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Αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνύ ηνπ θιάδνπ
πλέρεηα θαη δηεχξπλζε ηεο πξαθηηθήο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο, κεηά απφ αλνηρηή πξφζθιεζε
ζπκκεηνρήο ζηνπο ζπλαδέιθνπο, κέζσ ηνπ Γειηίνπ ηεο ΟΛΜΔ θαη ηεο ειεθηξνληθήο
ζειίδαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ.
Πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ ηξηψλ ελαιιαθηηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ην ςεθηζκέλν
απφ ην 8ν πλέδξην ηνπ θιάδνπ (1997) πιαίζην πνπ αθνξά ηηο Δηαδηθαζίεο αλάζεζεο εξεπλώλ
– κειεηώλ (ζπγθξφηεζε νκάδσλ εξγαζίαο κε αλνηρηή πξφζθιεζε, πξνθήξπμε πξνο θάζε
ελδηαθεξφκελν, αλάζεζε απφ ην Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ ή θάπνηνο ζπλδπαζκφο απηψλ) ζχκθσλα
κε φζα πξνβιέπνληαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο πξνεγνχκελεο δηεηίαο (2003-2005).
Γξαζηεξηόηεηεο
Σν λέν Γ.. πξνηείλνπκε λα αλαιάβεη ηελ νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ ήδε
αλαιεθζεί θαη ηε δηεθπεξαίσζε λέσλ.
πγθεθξηκέλα, πξνηείλνπκε ζπλέρηζε ησλ εμήο δξαζηεξηνηήησλ:
7ν Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην ΟΛΜΔ (Θεζζαινλίθε, Γεθέκβξηνο 2004). Οη πξνηάζεηο καο είλαη
αθελφο λα πξνρσξήζεη ε έθδνζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ 7νπ πλεδξίνπ θαη, αθεηέξνπ, λα
πξνγξακκαηηζηεί έγθαηξα ην 8ν πλέδξην. Χο πξνο ηε δηαδηθαζία νξγάλσζεο ηνπ επφκελνπ
Δθπαηδεπηηθνχ πλεδξίνπ, πξνηείλνπκε λα νξγαλσζνχλ νκάδεο εξγαζίαο επί ζπγθεθξηκέλσλ
ζεκάησλ, φπσο ζπλέβε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 7νπ πλεδξίνπ.
2ν Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην ΟΛΜΔ – ΟΔΛΜΔΚ. Να πξνγξακκαηηζηεί ην 2ν πλέδξην, ζε
ζπλεξγαζία κε ηα Γ.. ηεο ΟΛΜΔ θαη ηεο ΟΔΛΜΔΚ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δχν
θάζεηο, ζε Διιάδα θαη Κχπξν, φπσο θαη ην πξνεγνχκελν. Σν πλέδξην ζα πξνεηνηκαζηεί
θαηάιιεια απφ νκάδεο εξγαζίαο αλνηθηήο ζπκκεηνρήο, πνπ ζα εξγαζηνχλ παξάιιεια ζε
Διιάδα θαη Κχπξν, ηφζν ζε επίπεδν πξσηνβάζκησλ φζν θαη ζε επίπεδν δεπηεξνβάζκησλ
νξγάλσλ (ΟΛΜΔ θαη ΟΔΛΜΔΚ).
Παξάιιεια, πξνηείλνπκε λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο 1νπ
Παλεθπαηδεπηηθνχ πλεδξίνπ Διιάδαο Κχπξνπ, ζε ζέκα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, κε ηε
ζπλεξγαζία ησλ αξκφδησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ θνξέσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Διιάδαο θαη
Κχπξνπ.
Δπηδίσμε κφληκεο ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο (επηκφξθσζε,
ζπλδηθαιηζηηθή θαη επηζηεκνληθή, θαζψο θαη αλάπηπμε εξεπλψλ θαη κειεηψλ) κε ην
Πνιχθεληξν ηεο ΑΓΔΓΤ, κέζσ πξνγξακκαηηθήο ζπκθσλίαο.
Δκπινπηηζκφο ηνπ αξρείνπ ηεθκεξίσζεο θαη πιεξνθφξεζεο (ζπκβαηηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ)
ηνπ ΚΔΜΔΣΔ.
Πεξαηηέξσ νξγάλσζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ αξρείνπ ηεο ΟΛΜΔ. πγθέληξσζε,
ζπζηεκαηηθή θαηάηαμε θαη ςεθηνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ πιηθνχ. Καηαινγνγξάθεζή ηνπ.
Δκπινπηηζκφο ηεο ζπιινγήο ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ θαη πην ζπζηεκαηηθή ιεηηνπξγία
ηεο.
Πξνηείλνπκε, αθφκε, λα ζπλερηζηνχλ δξαζηεξηφηεηεο (κειέηε, νξγάλσζε εκεξίδσλ θαη
εθδειψζεσλ) ζηνπο ηνκείο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα κε βαζηθφ άμνλα ηελ ηεθκεξίσζε,
ζηήξημε θαη πξνβνιή ησλ αηηεκάησλ ηνπ θιάδνπ:
 πλζήθεο πξφζιεςεο θαη εξγαζίαο εθπαηδεπηηθψλ. Αδηνξηζηία / αλεξγία / ππναπαζρφιεζε,
επέιηθηεο ζρέζεηο εξγαζίαο
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Μειέηε νηθνλνκηθψλ, αζθαιηζηηθψλ θαη ζπληαμηνδνηηθψλ δεηεκάησλ
Ο δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο – ηάζεηο ηδησηηθνπνίεζεο
ρνιηθή Απνηπρία, Μαζεηηθή δηαξξνή. Αληηζηαζκηζηηθή εθπαίδεπζε
Πξνβιήκαηα ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο
Αληηξαηζηζηηθή / Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε
Δθπαίδεπζε αηφκσλ κε εηδηθέο (εθπαηδεπηηθέο) αλάγθεο
Κηηξηαθή ππνδνκή εθπαίδεπζεο
Φχιν θαη εθπαίδεπζε
Γπζπξφζηηα – νιηγνκειή ζρνιεία
Δζπεξηλά ζρνιεία
Νέεο Σερλνινγίεο θαη Δθπαίδεπζε
Ξελφγισζζε εθπαίδεπζε (ζπλεξγαζία κε ηηο επηζηεκνληθέο ελψζεηο ησλ μελφγισζζσλ
εθπαηδεπηηθψλ)
 Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε
 Αγσγή Τγείαο
 Σέρλε, πνιηηηζκφο, ζεαηξηθή παηδεία – χζηαζε Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ.
 Μειέηε γηα ζχζηαζε Γηθηχνπ Αηκνδνζίαο Δθπαηδεπηηθψλ
 Θέκαηα ζπγθξηηηθήο εθπαίδεπζεο (π.ρ. ε Δθπαίδεπζε ζε άιιεο ρψξεο)
 Δηξήλε, αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη εθπαίδεπζε
Δπίζεο, επαλαθέξνπκε πξνηάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο δηεηίαο, απφ ηηο νπνίεο άιιεο πινπνηήζεθαλ
ελ κέξεη θαη άιιεο φρη, θαη πξνηείλνπκε λα αλαιεθζνχλ θαη λέεο δξαζηεξηφηεηεο:
Έληαμε θαη ρξεκαηνδφηεζε απφ ην 2ν ΔΠΔΑΔΚ ηεο νξγάλσζεο απφ ην ΚΔΜΔΣΔ ελφο
Κέληξνπ Σηήξημεο ηνπ Εθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ζηελ Αζήλα, ζχκθσλα κε ζρεηηθή κειέηε πνπ
επεμεξγάζηεθε παιαηφηεξα Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, πνπ πξέπεη λα αλαλεσζεί θαη λα
εθζπγρξνληζηεί.
Τπνζηήξημε ηεο ζπλέρηζεο θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο θνηλήο δξάζεο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ ηξηψλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο (ΟΛΜΔ, ΓΟΔ,
ΠΟΓΔΠ) θαη ηνπ αληίζηνηρνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ ηεο ΓΟΔ (ΗΠΔΜ) ζε ζέκαηα
εθπαηδεπηηθά, εξεπλεηηθά θαη επξχηεξα θνηλσληθά.
Αλάπηπμε θνηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ελεκέξσζεο, επηκφξθσζεο θαη πξνβιεκαηηζκνχ ηνπ
ΚΔΜΔΣΔ κε ηηο ΔΛΜΔ ηεο ρψξαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ.
Μειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη ηελ ηειεπηαία
πεξίνδν θαη απνηίκεζε ηεο πνξείαο ηεο.
Μειέηε γηα ην δηαγσληζκφ ηνπ ΑΔΠ θαη γηα ην γεληθφηεξν πξφβιεκα ηεο σλ ζπλζεθψλ
εξγαζίαο θαη ηεο αδηνξηζηίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
πλέρηζε ηεο εθπφλεζεο κειεηψλ θαη εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν, ηηο
ζπλζήθεο άζθεζήο ηνπ θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπ (Απφθαζε ηνπ 8νπ πλεδξίνπ ηνπ θιάδνπ).
Οξγάλσζε εθδειψζεσλ ζε φιε ηελ Διιάδα απφ ηελ ΟΛΜΔ, ην ΚΔΜΔΣΔ, ηηο ΔΛΜΔ (ζε
ζπλεξγαζία κε άιιεο εθπαηδεπηηθέο νξγαλψζεηο ζε θεληξηθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν) θαη
αληίζηνηρεο εθδειψζεηο ζηελ Κχπξν, ηελ 5ε Οθησβξίνπ ηνπ 2007 θαη ηνπ 2008, κε ηελ
επθαηξία ηεο Παγθφζκηαο Ζκέξαο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ.
Οξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο, ηφζν ζε εθπαηδεπηηθά / επηζηεκνληθά φζν θαη ζε ζπλδηθαιηζηηθά δεηήκαηα.
χζηαζε θαη δξαζηεξηνπνίεζε θνηλήο νκάδαο εξγαζίαο ΟΛΜΔ/ΚΔΜΔΣΔ γηα ηελ θαιχηεξε
παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ 2νπ ΔΠΔΑΔΚ.
Γξάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ ζρέζεσλ ζην ζρνιείν κεηαμχ ησλ
θνξέσλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.
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Πξσηνβνπιίεο γηα ηελ θάιπςε επηζηεκνληθψλ, νηθνγελεηαθψλ θαη πξνζσπηθψλ αλαγθψλ ησλ
κειψλ ηνπ θιάδνπ (θάξηα κέινπο ηεο ΟΛΜΔ γηα κνπζεία θ.ιπ., παηδηθέο θαηαζθελψζεηο,
νξγάλσζε ςπραγσγηθψλ – αζιεηηθψλ – θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ
θ.ιπ.).
Αζήλα, Ινύληνο 2007
Τν Γ.Σ. ηνπ ΚΔΜΔΤΔ
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